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ABSTRACT 

 
No one believes in Åkesson - a comparative study on the evening press and the public 

service reporting on the Swedish Democrats before the 2014 election. 

 

The purpose of this essay was to study how Aftonbladet and Ekot reports about the Swedish 

Democrats before the election 2014, as well as comparing the two medias and reasoning 

about their agendas towards the party. The tabloid, Aftonbladet, is one of the biggest 

newspapers in Sweden, which depends on counter sales and commercials. Ekot, which is a 

part of public service, is state-funded and regulated by certain guidelines. Using a 

quantitative method we studied 80 articles, and through a qualitative method, six of the 

articles were analyzed to reach a deeper understanding. The theories primary used in this 

study were agenda-setting and framing, to stress the power of media. As well as political 

communication, to examine whether the Swedish Democrats are portrayed according to the 

democratics ideals of what kind of information journalism should provide citizens before an 

election. The result showed that the politics of the Swedish Democrats was rarely applied in 

the news articles. It also showed that both Aftonbladet and Ekot tended to portray the 

political party with a primary negative agenda. The Swedish Democrats were often 

described as racists, ignorant and irresponsible. Although Ekot proved to be a bit more 

restrict in their reporting, there were little differences in how both media presented the 

politcal party. Although the Swedish Democrats has taken on costumes instead of bomber 

jackets, and has an office in the Swedish Parliament, they still in 2014 aren’t neutralised or 

portraid as a serious political alternative, in either Aftonbladet nor Ekot.  
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1 Inledning 
 

När Sverigedemokraterna bildades 1988 var det få som kunde tänka sig att de 22 år senare 

skulle få sitt eget kontor i Sveriges riksdag. De gick från att ha varit skinnskallar med 

bombarjackor som gjorde nazisthälsningar och skränade “ut med packet” (Häger, 2012:16), 

till att sätta på sig kostymer och agera vågmästare med starkt inflytande i svensk politik. 

Sverigedemokraternas paroll är “Trygghet och tradition” (Sverigedemokraterna, 2015). De 

vill ägna sig åt politik. De vill inte ha skandaler, eller tidningar som skriver om nazister. 

Istället vill de sköta politiken snyggt (Jakobsson, 2009:76). Men ofta handlar 

medierapporteringen om deras misstag och skandaler. Om kommunpolitiker som bär 

nazistsymboler (Nyberg, Ingströmer & Svensson, 2014) och gör rasistiska uttalanden 

(Holmin, 2012). SD-sympatisörer har dock generellt visat sig ha lägre förtroende för media. 

De tolkar istället skandalerna som mediernas kampanj mot SD, vilket även stärker bilden av 

SD som ett parti som kämpar mot etablissemanget (Gerdfeldter, 2014). 

 

Med facit i hand vet vi att Sverigedemokraterna blev Sveriges tredje största parti, och ökade 

från 5,7 procent i valet 2010 (Valmyndigheten, 2010) till 12,86 procent i valet 2014 

(Valmyndigheten, 2014). Det omdebatterade partiet granskas frekvent av samtliga medier, 

inte minst under tiden innan valet 2014.  

 

På Ekots hemsida står det ”Lyssnarna ska kunna tro på vad vi säger. Vår rapportering ska 

präglas av noggrannhet, saklighet och objektivitet. Trovärdigheten är Ekots kännetecken” 

(Sverigesradio, 2013). De styrs enligt public service riktlinjer och är statligt finansierade. 

Aftonbladet, som varje dag når hela 2,5 miljoner läsare (Aftonbladet, 2010), är istället 

beroende av lösnummerförsäljning och reklam. Svensk medielagstiftning kombinerar den 

frihetliga ideologin och den sociala ansvarsideologin. Detta innebär att massmedier ska stå 

fria från politiska beslutsfattare och inte enbart skriva om sådant som är säljbart, då 

medierna bär ansvaret för samhällsutvecklingen (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011: 24-

27). Men frågan är om medierna lyckas med att rapportera sakligt kring ett främlingsfientligt 

parti. För att ta reda på detta studeras hur två av Sveriges största medier sätter agendan och 

konstruerar bilden av ett parti med nazistisk bakgrund, som lyckades få 800 000 svenskar på 

sin sida (Valmyndigheten, 2014).  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur Aftonbladet och Ekot rapporterar kring Sverigedemokraterna 

inför valet 2014 

 

Frågeställningar: 

 

• Vad handlar texterna om? 

• I vilka sammanhang skriver man om Sverigedemokraterna? 

• Hur framställs Sverigedemokraterna i artiklarna? 

• Vilka källor använder man sig av? 

• Vad får källorna tala om? 

 

2 Tidigare forskning  
 

Den tidigare forskningen har för enkelhetens skull delats in i två avsnitt. Det första 

avsnittet handlar om kandidatuppsatser som behandlar SD i media. Det andra avsnittet 

lyfter fram forskning som handlar om hur medier förhåller sig till SD, samt SD:s 

ideologiska position i svensk politik. 

 
 

2.1 Studier om SD i media 
 
Rebecca Haglöfs kandidatuppsats handlar om Sverigedemokraternas framställning i 

Expressen sedan intåget i riksdagen 2010. Haglöfs studie visar att både det mest 

förekommande och det sekundära temat i artiklarna var SD som rasistiskt parti. Vidare 

lyftes sällan en politisk sakfråga fram (Haglöf, 2014:33). Antonela Botics uppsats handlar 

om hur media framställer Sverigedemokraterna, och huruvida den negativa 

framställningen av partiet har förändrats sedan de blev ett riksdagsparti. I sin studie kom 

hon fram till att både Aftonbladet och Dagens Nyheter porträtterar SD som ett negativt 
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fenomen, som på grund av sina extrema och rasistiska värderingar, inte passar in i 

Sveriges riksdag (Botic, 2014:Abstract). Hon konstaterar även att media konstruerar en 

diskurs om att SD är oseriösa och okunniga (Botics, 2014:21).  

 

Maria Eriksson och Johanna Strömbergs studie handlar om hur SD konstrueras och får en 

bild av media, samt hur media har makt över samhället. De undersöker artiklar året innan 

riksdagsvalet 2010. Artiklarnas konstruktioner visar att SD är ett parti med okunniga 

partikandidater, illojala medlemmar och en okunnig partiledare. Dessutom framgår det i 

artiklarna att Jimmie Åkessons endast har förändrats till det yttre, och att SD har samma 

ideologiska position som alltid. Utöver det gestaltas SD som ett parti som kommer skapa 

kaos, ifall de kommer in riksdagen (Eriksson och Strömberg, 2010:31).  

 

Det som huvudsakligen skiljer denna uppsats från ovanstående är att vi studerar SD 

precis innan valet 2014. Vi studerar närmare hur SD benämns när de redan är ett 

riksdagsparti, som snart är inne på sitt andra mandat. Dessutom gör vi också en 

jämförelse mellan public service och kvällspressen, två skilda medier med olika mål och 

riktlinjer.  

 

 

2.2 Forskning om SD i media 
 

I Problempartiet analyserar Björn Häger hur Sverigedemokraterna bevakats av medierna 

under åren, genom att intervjua journalister på olika redaktioner i Sverige. Innan valet 

2010 exploderade bevakningen med främst en negativ vinkel. Huvudsakligen handlade 

det om SD:s invandringspolitik och kriminalitet, men också om andra partiers ovilja att 

samarbeta med partiet. Framförallt drev kvällstidningar stora kampanjer mot partiet, där 

det publicerades foton och löpsedlar som tog avstånd mot SD. Enligt Häger kan detta ha 

fått en negativ effekt då bilden av partier som missnöjesparti snarare odlar sig själva som 

“‘sanningssägande uppstickare’, i opposition mot en maktelit där medierna går i 

armkrok med de etablerade partierna” (Häger, 2012:71). Enligt Hägers undersökning var 

public service medierna SR och SVT, samt Dagens Nyheter, mer ”schysta” och höll en 

restriktiv rapportering kring partiet, medan kvällstidningar och TV4, samt andra 
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kommersiella medier, snarare spädde på debatten och ansågs vara ”värst” i sin 

rapportering (Häger, 2012:72). 

 

Björn Häger pratar också om att medierna ska vara konsekvensneutrala, att journalisten 

ska ”stå neutral i förhållande till vem eller vad som gynnas eller drabbas av en nyhet 

som är sann och relevant” (Fichtelius, 2008:159 refererad i Häger, 2012:78). Häger 

menar att man i en enkel modell kan dela in medierna på en gradskala där det i ena änden 

finns den konsekvensneutrala rapporteringen, och i andra änden medier som låter 

värderingar påverka hur nyheter vinklas och väljs ut (Häger, 2012:80). Häger menar att 

de intervjuade journalisterna håller tillbaka, sätter ribban högt, ligger lågt och är skeptiska 

för att inte “gynna mörka krafter”. Journalisterna vill inte riskera att verka som onödig 

draghjälp till partiet eller riskera att bli anklagade för att ha gynnat partiets framgång. 

Medierna säger sig vara konsekvensneutrala, men flera intervjupersoner medger att den 

egna aversionen mot partiet kan påverka att rapporteringen blir mer negativ, återhållsam 

och försiktig. Enligt Häger riskerar effekten av behandlingen att bli den motsatta (Häger, 

2012:225).   

 

Häger frågade medierna vilken policy de har för hur SD ska bevakas. Det kunde endast 

SR Ekot svara på. Enligt Häger är Ekots policy följande: “SD ska bevakas och 

nyhetsvärderas som ett parti bland andra, men … i proportion till betydelse och politisk 

inflytande” (Häger, 2012:89-90). Policyn tillkom efter valet 2006 då Ekot ordnade ett 

seminarium som behandlade hur SD skulle bevakas. Den säger ingenting om att partiet 

ska granskas, förtigas eller bekämpas, men däremot gjordes en utredning av vilken etikett 

som skulle sättas på partiet. SR:s medarbete har rätten att beskriva SD som ett 

främlingsfientligt parti. Ekot får däremot inte använda termer rasistisk enligt policyn 

(ibid). SR ska ta avstånd från åsikter som kan bedömas som rasistiska eller 

främlingsfientliga enligt policyn.  

 

Aftonbladets chefredaktör Jan Helin om Sverigedemokraterna: “De är ett problem 

eftersom de befinner sig något slags gränsland. De kommer ur Bevara Sverige Svenskt, 

en nynazistisk miljö som de försöker lämna. Ett renodlat nazistparti hade man varit 

tydligt emot även på nyhetsplats” (Häger, 2012:95-96). Häger menar att Aftonbladet och 

chefredaktören andas ett märkbart avståndstagande till SD, trots att det inte är formulerat 

i en policy (ibid). Enligt Häger särbehandlas SD i media. I journalisternas ögon är SD ett 
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främlingsfientligt parti med en agenda som kommer i konflikt med den demokratiska 

värdegrund som medierna ser sig ha. Detta är något som motiverar att medierna medvetet 

särbehandlar partiet (Häger, 2012:149). 

 

Anders Hellström och Tom Nilsson har i sin artikel utforskat Sverigedemokraternas 

ideologiska position i samtida svensk politik. Fastän de etablerade partierna var 

noggranna med att distansera sig från SD, visar Hellströms och Nilssons analys på en 

möjlig tämjning av SD i upptakten till riksdagsvalet 2010. Vidare kan SD:s 

nationalistiska budskap också bli mer allmänt accepterad och partiet kan betraktas som 

“one of the good guys” (Hellström & Nilsson, 2010:Abstract). Författarna kommer fram 

till att SD utnyttjar sin marginaliserade position för att upprätthålla en uppfattning om 

svensk politik som uppdelad mellan en å ena sidan samstämmande politisk elit alienerad 

från folket, och SD som ett parti som skyddar vanliga medborgares intressen. SD placerar 

kritiken av integrationspolitik på den politiska dagordningen och anklagar den politiska 

eliten för att ha försummat denna fråga (Hellström & Nilsson, 2010:66). SD:s position 

som en demokratisk “underdog” gör det möjligt att mobilisera både vänster- och 

högerväljare runt ett politiskt program som potentiellt utmanar etablerade partiers 

dagordning. Vidare har det visat sig vara svårt för SD-motståndare att kritisera SD som 

ett demokratiskt giltigt alternativ, utan att förstärka en elitistisk syn av svensk politik. 

Nyhetsmaterialet tyder generellt på att politiker å ena sidan försöker distansera sig från 

SD, och å andra sidan visar det på att det kanske är det motsatta politiska blocket som är 

skyldiga för SD:s utveckling (Hellström & Nilsson, 2010:68). Med andra ord, är SD 

kortet du minst vill ha i din hand (Hellström & Nilsson, 2010:69). 

 

 

3 Teori 
 

Teorin har delats in i tre avsnitt. Den första delen är politisk kommunikation, som bland 

annat handlar om hur journalistik gestaltar politik. Den andra delen beskriver två teorier 

som behandlar mediernas effekter, medan den sista delen handlar om ideologier och hur 

de kan framgå i nyhetsjournalistik. Dessa teorier visar sammanfattningsvis tillsammans 

hur journalister rapporterar om ett politiskt parti, samt understryker mediernas makt. 
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3.1 Politisk kommunikation  
 

Politisk kommunikation är ett begrepp som kan vara svårt att avgränsa och kan betraktas 

som ett flerdisciplinärt forskningsfält. Politisk kommunikation finns i många former, 

såsom röstning och händelser i en längre process; mediernas nyhetsbevakning, analyser i 

tidskrifter och beslutsfattande (Bengtsson, 2001:10, 24). Massmedier har en central roll 

för den politiska demokratin, och det är genom att förmedla information som medierna 

får sin betydelse. Idag råder en större samstämmighet i sättet som medierna presenterar 

partiernas politik på. Att medierna har en stor inverkan på politik är tydligt, då både 

bakslag och framgång inom politik ofta förklaras med mediernas sätt att presentera och 

sprida information. Medierna upptar en stor del människors dagliga liv, och för att 

orientera oss i omvärlden är vi beroende av media (Hadenius, Weibull & Wadbring, 

2011:17, 28, 284-285).  

 

Media ändrar budskapet i sin roll som reporter och kommentator av det, och är därför 

även politiska aktörer. Förutom att sända politiska organisationers budskap till 

allmänheten, ändrar de även budskapen genom nyhetsskapande och tolkande. Det som 

politikerna önskar att säga, är inte nödvändigtvis det media rapporterar. Förutom det gör 

media egna uttalanden om politik i form av kommentarer, ledare och intervjufrågor. 

Dessa uttalanden kan ha en betydande inverkan på en större politisk miljö (McNair, 

2003:29-30,47).  

 

Forskning har visat att journalistik kan gestalta politik på följande sätt: a) sakfrågor, b) 

sport, spel och strategi, eller c) skandaler. Den sakgestaltade journalistiken fokuserar på 

politikens sakliga innehåll. Med andra ord vad som har hänt eller kommer att hända, vad 

någon har sagt eller föreslagit som syftar på politikens innehåll. Spelgestaltad journalistik 

fokuserar på politik som spel, med strategier, vinnare och förlorare i kampen om 

opinionen, hur politik bedrivs och relationen mellan olika politiska aktörer.  

Skandalgestaltad journalistik fokuserar slutligen på skandaler och juridiskt eller moraliskt 

inkorrekta beteenden av politiker. Journalistik bör gestalta politik som sak ur ett 

demokratiskt perspektiv, eftersom det är närmare demokratiska ideal om vilken 
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information journalistiken ska ge medborgarna inför ett val. Dessutom visar forskning att 

spelgestaltad journalistik ökar människor misstro mot politiker, då politik ses som en 

tävling om makt där politiker drivs av egenintresse istället för att vilja ändra samhället. 

Forskning visar att den sakgestaltade politiken är större i TV-nyheterna i public service 

och Dagens Nyheter (Strömbäck, 2004:277, 278). Den inramning som politik och 

politiska frågor får, har studerats av flera svenska forskare. Efter att ha studerat hur olika 

medier skildrar olika politiska händelser har man kunnat se att medier fokuserar mer på 

konflikt- och spelaspekter än på det sakliga innehållet. På så sätt antas skildringen bli mer 

spännande för publiken och man hoppas i och med det kunna behålla deras 

uppmärksamhet (Nilsson, 2004:355). Politisk kommunikation är en relevant teori  

eftersom mediebevakningen av Sverigedemokraterna studeras inför ett val. 
 

3.2 Agenda-setting och Framing  
 

Medieforskarna Maxwell McCombs och Donald L. Shaw lanserade termen Agenda-

setting 1972, efter en studie där de jämförde medieinnehåll med väljarnas uppfattningar 

om presidentvalkampanjen 1968. Studien visade att medierna inte hade någon större 

inverkan på vad väljare skulle tycka i olika frågor, istället visade det sig att media 

påverkade vad man skulle ha en åsikt om (Nilsson, 2004:349-350). Det är omöjligt för 

allmänheten att ta in allt som händer i världen, så därför förlitar vi oss på att media 

förmedlar de viktigaste händelserna. Media sätter dagordningen genom att tillhandahålla 

information, de belyser vissa händelser och negligerar andra, vilket politiker sällan kan 

påverka (McNair, 2003:52). 

 

Dagordningen handlar inte enbart om vad vi ska ha en åsikt om, utan också hur frågorna 

framställs (Håkansson, 2004:206). Framing är således en extra utveckling av 

dagordningsteorin. Malin Nilsson beskriver framing som följande: “I fokus för den teorin 

ligger mediernas gestaltningar av olika aspekter av verkligheten och hur dessa 

gestaltningar påverkar medborgarna i deras gestaltningar“ (Nilsson, 2004:354). 

Framing har vidare två innebörder. Det ena är sättet som nyhetsinnehållet formas och 

kontextualiseras av journalister inom ramen för det som är bekant och välkänt. För det 

andra syftar begreppet på hur publikens referensramar påverkas av journalisters versioner 

av verkligheten (Scheufele 1999, i Nilsson, 2004:354). De journalistiska gestaltningarna 
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ger ledtrådar om hur man ska tolka och förstå nyheter och verkligheten (Strömbäck, 

2004:277).  

 

Dagordningsteorin lämpar sig för att undersöka hur Ekots och Aftonbladet sätter agendan 

för Sverigedemokraterna innan valet, och vad som anses vara viktigt att förmedla kring 

partiet. Framing syftar således till att undersöka hur partiet gestaltas i medierna, samt hur 

detta kan tänkas påverka medborgarna. Detta är inte en mottagarstudie, eftersom publiken 

inte studeras, men det är relevant att studera hur betydelser uppstår. 

 
 

3.3 Ideologi 
 

Termen ideologi kommer från grekiskan och betyder läran om idéer, och uppfattas idag 

oftast i samband med idéer som rör samhället och politiken (Bergström & Boréus, 

2012:140). Van Dijk ser ideologier som ett kognitivt och ett socialt system. Ideologier 

kan influera vad som accepteras som sant och falskt, särskilt när det är relevant för 

gruppen människor som delar samma ideologi. Ideologi kan vara basen för argument, 

förklaringar och sociala bestämmelser om hur man generellt ser på världen. Men van Dijk 

menar att ideologier inte enbart är ett ramverk av en enkel “världssyn”, utan att de verkar 

som basen för sådana övertygelser. Ideologier är inte individuella konstruktioner, utan 

sociala konstruktioner som är delade av en grupp (van Dijk, 2007:8). 
 

Van Dijk menar att ideologier i första hand ska ses som ett system av övertygelser som 

bör studeras med ett kognitivt ramverk. De reproduceras i dess dagliga användning av 

medlemmar i den sociala praktiken. Detta görs genom personliga erfarenheter, kunskap 

och åsikter av medlemmar. Systemet av övertygelser som bygger en ideologi kan 

betraktas som kunskap av individer om särskilda människor händelser, klasser och ting. 

Men också som åsikter och kunskap om särskilda kulturella grunder. Den gruppbaserade 

ideologin och system av övertygelser om samhället förklarar varför, och hur, attityder kan 

vara organiserade sammanhängande åsikter som delas i gruppen. Eftersom man vanligen 

inte håller med om åsikter från en annan grupp, så är det naturligt att ideologier ligger till 

grunden för åsikter som associeras med den sammanhållna gruppen. Därmed blir också 

kunskap relativ i anslutning till det sanningskriterium som kopplas till en grupp. Det finns 
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inga privata ideologier, endast privata åsikter. Ideologier är förvärvade, bekräftade och 

förändrade av sociala aktörer som medlemmar av gruppen, och är funktionen av mål och 

intressen av dessa grupper (van Dijk, 2007:126-128). 
 

Nyhetsproduktion kan verka som genomträngande och inflytelserik i hur de organiserar 

händelser och diskurser och hur de producerar och reproducerar ideologier. I 

sammanställandet av nyheter regleras attityder och ideologier av vad som är sant och 

falskt i fakta och åsikter, vad som är intressant eller ointressant och vad som anses vara 

“nyhetsvärdigt”. Nyheter verkar som ett ideologiskt system. Nyhetsvärderingen 

specificerar sig ofta på elitgrupper och negativa händelser. Ideologiska beslut tas om vem 

som blir intervjuad, vem som får utrymme och vem som citeras, vilket är en del av 

nyhetsdiskursen. De överskådliga ideologiska effekterna går inte att förneka, enligt van 

Dijk. Han menar att de accepterade sociala ideologierna i nyheter är mer eller mindre 

identiska med de ideologier de som producerar massmedia har, och påverkar innehållet 

(van Dijk, 2007:187-188).  
 

Ideologiteorin lämpar sig i den kritiska diskursanalysen av Aftonbladet och Ekot. Teorin 

gör det möjligt att stärka slutsatser om ideologier som framkommer i materialen, för att 

på så vis se om nyhetsdiskursen bekräftar, motverkar eller samspelar med dessa. Mer 

specifikt kommer begreppet ideologi användas i studien när vi skriver om journalistens 

gemensamma ideologi som underförstås av samhället, eller nyhetsdiskursens ideologi. 

 
 

4 Material och urval  
 

4.1 Materialbeskrivning 
 

De två medier som studien syftar till att undersöka är Aftonbladet och Ekot. Anledningen 

till att Ekot valts ut är för att de är statligt finansierade och omfattas av public service 

särskilda riktlinjer och krav för sin publicering. Public service uppdrag är att förmedla 

nyheterna på ett sakligt sätt, samt att vara oberoende och rapportera i allmänhetens tjänst 

(Sverigesradio, 2013). På Ekots hemsida står det dessutom ”Lyssnarna ska kunna tro på 

vad vi säger. Vår rapportering ska präglas av noggrannhet, saklighet och objektivitet. 
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Trovärdigheten är Ekots kännetecken.” (Sverigesradio, 2013). I sina regler om 

opartiskhet skriver public service bland annat: “en klart utpekad part som utsätts för 

kritik ska få möjlighet att bemöta kritiken” (Radioochtv, 2014). Ekot är oberoende av 

kommersiella medel och annonser, och anses vara ett trovärdigt medium, de verkar i 

allmänhetens tjänst och finansieras av staten, och behöver därmed inte producera sitt 

nyhetsmaterial i vinstgivande syfte. Anledningen till att Ekot valts ut som medium istället 

för exempelvis Aktuellt, är för att Ekot har funnits sedan 1937 (Sverigesradio, 2008), 

medan Aktuellt startades 1958 (SVT, 2015). Ekot har därmed en längre tradition av att 

skapa en relation till lyssnarna i flera generationer, det är ett integrerat medium i svensk 

nyhetshistoria. 
 

Anledningen till att Aftonbladet valts ut som ett jämförande medium är för att det verkar 

som en slags motpol till Ekot. Aftonbladet är finansierat av annonser, 

lösnummerförsäljning och betaltjänster av vissa artiklar på nätet. Deras ekonomiska 

överlevnad är beroende av läsarnas intresse för innehållet, och materialet kan därmed 

tänkas påverkas av deras vilja att sälja lösnummer. Anledningen till att Aftonbladet valts 

ut som medium framför exempelvis Expressen är för att Aftonbladet har en större publik 

med sina 2,5 miljoner läsare genom olika kanaler (Aftonbladet, 2010), medan Expressen, 

Expressen.se, GT och Kvällsposten tillsammans når ut till 1,6 miljoner läsare varje dag 

(Expressen, 2015). 

 

I studien har vi valt att endast fokusera på webbartiklar. Eftersom webben är lättillgänglig 

verkar den som en kanal som har möjlighet att uppdatera läsarna snabbt. Trots att Ekot 

främst är känt för sina FM-sändningar, är det relevant att välja deras webbartiklar för att 

kunna göra en korrekt jämförelse med Aftonbladets webbartiklar. Att transkribera ljudet 

från nyhetssändningarna skulle inte ge en rättvis jämförelse, då tal är en annan typ av text 

än den skrivna. Radion är en del av konvergenskulturen där flödet mellan olika 

medieplattformar ökat (Jenkins, 2012:15), vilket också gjort att även radion publicerar 

artiklar. I undersökningen valdes det att fokusera endast på nyhetsartiklar. Anledningen 

till att ledare, krönikor och kolumner togs bort var för att vi ville studera 

nyhetsrapportering istället för en enskild journalists åsikter. 
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4.1.2 Urval för kvantitativ analys  
 

I den kvantitativa analysen valdes sammanlagt 80 nyhetsartiklar ut för att kunna få en så 

bred och rättvis bild av rapporteringen som möjligt. Därmed valdes 40 nyhetsartiklar ut 

av respektive medium. Artiklarna hämtades från mediernas egna webbsidor, eftersom 

artikeldatabaser inte visade Ekots webbartiklar. Sökordet för att hitta artiklarna var 

”Sverigedemokraterna”. Anledningen till att endast ”Sverigedemokraterna” valdes som 

sökord var på grund av att det inte går att fylla i flera ord i sökrutorna på mediernas 

hemsidor. När endast ”SD” testades som sökord uppkom färre artiklar. Därför valdes det 

första sökordet.  

 

För undersökningen valdes de 40 första artiklarna som kom fram i söklistan före den 13 

september. Eftersom rapporteringen kring ett visst parti kan tänkas intensifieras dagarna 

innan valet, då konsumenten söker information om partierna för att navigera sig i 

politiken innan de ska rösta. Anledningen till att valdagen inte hamnade i urvalet var på 

grund av att artiklarna från den dagen mestadels handlade om väljarsiffror och prognoser, 

vilket inte var intressant att studera, eftersom det inte ger en riktig bild av SD. Artiklar 

som plockades bort var ledare, kolumner, krönikor, live-chatt, samt artiklar med enbart 

grafer utan nyhetstext. Slutligen valdes det även att plocka bort notiser eftersom de är för 

korta för att kunna analysera. Artiklar som inte i huvudsak handlade om 

Sverigedemokraterna plockades bort för att kunna uppnå syftet med undersökningen. 

Således valdes artiklar som nämnde Sverigedemokraterna fler än två gånger. 
 

 

4.1.3 Urval för kvalitativ analys  
 

Till den kompletterande kvalitativa undersökningen valdes sex artiklar ut, tre från 

respektive medium eftersom det ansågs vara ett lämpligt antal för uppsatsens omfång. 

Dessa artiklar valdes efter vad den kvantitativa analysen visade för mönster, då man vid 

strategiska urval väljer variabler som är av teoretisk betydelse (Trost, 2012:33). 

Artiklarna valdes därför utifrån resultatet av variabeln huvudämne, som svarar på vad 

medierna huvudsakligen rapporterar om Sverigedemokraterna. Kategorierna “Anklagelser 
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mot SD/SD-politiker”, “SD/SD-politiker anklagad för rasism/rasistiska uttalanden” och 

“Motstånd till SD” fick högst sammanlagda variabelvärden.  

 

Aftonbladets artikel från kategorin “Anklagelser mot SD/SD-politiker” blev “Åkesson har 

satsat mer än vad han tjänar”. För Ekot blev det artikeln “Åkesson har satsat mer än vad 

han tjänar på nätcasinon”. Dessa artiklar valdes ut för att kunna jämföra hur medierna 

beskrev samma händelse. Vidare handlar artiklarna om anklagelser mot SD:s partiledare 

Jimmie Åkesson, som har stor betydelse för partiet. Ur den näst främst förekommande 

kategorin “SD/SD-politiker anklagad för rasism/rasistiska uttalanden” valdes artiklarna 

ut där ordet rasistisk/rasism/rasist förekom i rubriken. Utifrån det kriteriet valdes sedan de 

längsta artiklarna. Således blev det Ekots “SD-toppen om rasistiska inlägg: “är min 

upplevelse’” och för Aftonbladet “SD-topp avslöjad som rasist - tar time out”. Ur 

kategorin “Motstånd till SD” valdes artiklar ut där det i rubriken tydligt framgick att det 

var ett motstånd till SD, dessa avgränsades sedan till de längsta artiklarna. Således valdes 

“Samtliga partier till attack mot SD” från Aftonbladet och ur Ekot, Reinfeldt: “Ingen tror 

på Åkesson”.   
 

5 Metod 
 

Valet av metod hänger ihop med studiens syfte och frågeställningar. Målet med studien är 

att undersöka vad som konkret rapporteras kring Sverigedemokraterna innan valet 2014, 

men också hur partiet framställs. Om undersökningen är omfattande, kan det vara en 

fördel att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder. ”Att kombinera olika metoder, 

så att de tillsammans täcker in olika infallsvinklar och tillför undersökningen olika slags 

information, kallas för triangulering och ger ofta en mer fullständig bild än vad en enda 

metod gör (Eliasson, 2006:31-32)”. 
 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 

Innehållsanalysens huvudsakliga användningsområde är framförallt trycka texter och 

källor i massmedier (Bryman, 2011:283). Innehållsanalysen är systematisk och har 

generella regler för hur materialet ska behandlas. Den är också objektiv eftersom forskare 

eller kodare, så långt som möjligt försöker minska inflytandet från egna värderingar. 
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Målet med analysen är att även andra kodare och forskare ska kunna komma fram till 

samma resultat (intersubjektivitet), när de går igenom motsvarande eller samma material 

(Østbye et al. 2003:213). 

 

För att få en representativ bild av Ekots och Aftonbladets nyhetsrapportering behöver ett 

stort antal artiklar analyseras. Ett fåtal artiklar skulle varken ge en rättvis eller en 

heltäckande bild av de två mediernas rapportering. Då ett större material bestående av 

åttio artiklar analyseras, lämpar sig den kvantitativa metoden som kräver mindre tid och 

resurser än kvalitativa undersökningar (Eliasson, 2006:31). Vidare lämpar sig den 

kvantitativa innehållsanalysen då avsikten med studien är att nå ett så pass objektivt och 

konkret resultat som möjligt, fritt från egna tolkningar. Innehållsanalysen beskrivs som en 

icke-reaktiv metod, vilket innebär att det som studeras inte påverkas av forskarens 

närvaro (Bryman, 2011:296). Vidare beskrivs innehållsanalysen som en ”öppen” 

forskningsmetod eftersom det är lätt att beskriva hur man har gjort sitt urval och hur man 

utformat kodningsschemat, därmed blir replikation och uppföljningsstudier enkla att göra. 

Därför beskrivs innehållsanalysen ofta som en objektiv analysmetod (Bryman, 2011:296). 

Ytterligare ett mål med studien är att täcka in flera olika områden i en undersökning och 

att studera eventuella ofta förekommande mönster. Slutligen är tanken att mäta på 

”bredden” och uppskatta hur utbredda olika tydligt beskrivna förhållanden och attityder 

är inom det undersökta materialet (Eliasson, 2006:31). 
 

För att kunna skapa ett kodschema var det nödvändigt att veta vilka ämnen och aktörer 

som artiklarna behandlade. Därför skapades en pilotstudie bestående av tjugo artiklar från 

Ekot och Aftonbladet (ur utvald tidsram). Efter att tidigare ha följt medias bevakning av 

Sverigedemokraterna, fanns en föraning om att artiklarna skulle handla om framförallt 

skandaler beträffande partiet och deras partimedlemmar. Pilotstudien bekräftade detta, då 

många artiklar bland annat handlade om Jimmie Åkessons spelberoende. Färre artiklar 

handlade om SD:s egentliga politik. 
 

Kodschemat bygger på pilotstudien och består av totalt fyra variabler. Variablerna syftar 

till att besvara de tre första frågeställningarna. De resterande två “Vilka källor använder 

man sig av” och “vad får källorna prata om” undersöks med den kvalitativa metoden 

eftersom de lämpar sig för en djupare analys. Begreppet operationalisering handlar om att 

göra begreppen mätbara, så att de blir möjliga att undersöka (Eliasson, 2006:13). För att 
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visa hur variablerna ska mätas och för att ge instruktioner till kodare, skapades 

kodningsmanualen. Enligt Alan Bryman har kodningsmanualen stor betydelse eftersom 

kodaren får en vägledning i hur de ska tolka olika dimensioner (Bryman, 2011:292).  
 

5.2 Kritisk diskursanalys 
 

För att på djupet skildra hur Aftonbladet och Ekot rapporterar om Sverigedemokraterna, 

är det relevant att komplettera den kvantitativa innehållsanalysen med en kritisk 

diskursanalys. Aftonbladet som ett kommersiellt finansierat medium, och Ekot med statlig 

finansiering är båda präglade av konventioner, regler och rutiner. Den kritiska 

diskursanalysen syftar därmed till att påvisa hur nyhetsdiskursen i medierna förhandlar, 

motverkar eller samspelar med ideologier (Berglez, 2010:273). 

 

Under åren har flertalet benämningar och riktningar för termen diskurs dykt upp, och idag 

brukas termen i en rad samhälls och vetenskapliga studier. Ordet diskurs tolkas enligt 

Nationalencyklopedin som “betyder i dagligt tal samtal, dryftning. I filosofiska och 

besläktade sammanhang kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, 

utsagor och begrepp” (NE, 2015). Diskursteori förmodar att alla objekt och handlingar är 

meningsfulla, och att de ges mening av historiska system av regler. Diskursteorin 

undersöker på vilket sätt sociala praktiker artikulerar innehåll som diskursen använder för 

att konstruera den sociala verkligheten (Howart & Stavrakakis, 2000:2-3). 

 

Van Dijks diskursteori verkar som både en teori och en metod. Den inspireras delvis av 

Foucault och kombinerar en analys av lingvistiska, kognitiva, sociala och kulturella 

aspekter. Han använder det från ett kritiskt och socio-politiskt perspektiv. Diskursen är 

enligt van Dijk en pågående produkt i en kommunikativ händelse (van Dijk, 2007:193-

194). Diskurs kan också användas när den refererar till specifika genrer, som exempelvis 

politisk diskurs eller nyhetsdiskurs. I begreppet är ordet “diskurs” fortfarande generellt 

och abstrakt, medan det tillsammans med ordet politisk betecknar all diskurs som 

används av exempelvis politiker kopplat till en social domän (van Dijk, 2007:196). För 

att studera hur nyhetsdiskursens ideologi ter sig, och varför texterna är uppbyggda som de 

är, gör metoden det möjligt att analysera implicita eller dolda meningar, opinioner och 
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värderingar (Berglez, 2010:274). Det är en relevant djupdykning för att kunna jämföra de 

båda mediernas rapportering av Sverigedemokraterna. 

 

I studien används diskursanalytikern van Dijks modell som inriktar sig på en 

sociokognitiv variant (van Dijk, 1988:2). Nyhetsartiklar är inte slumpvisa texter med 

tecken, utan strukturerade texter. Med element som rubriker, underrubriker och ingresser 

bidrar de till ett kognitivt strukturerande av verkligheten. Konsumenterna, som redan är 

införstådda med dessa strukturer i en etablerad meningsrelation skapar tillsammans med 

producenterna kollektiva förståelser av verkligheten som bekräftas och omvandlas i en 

sociokultur. Analysverktygen enligt van Dijks modell sker på makro- och en mikronivå 

(Berglez, 2010:274-275). 

 

I den makroorienterade analysen ser man således på den tematiska och den schematiska 

strukturen. Nyhetens hierarki undersöks i den tematiska strukturen, som undersöker hur 

ämnen organiseras. Det mest relevanta, där artikelns tyngd och vinkel framgår ligger i 

rubriker och är således högst i hierarkin. Därefter studeras ingresser och brödtext för att 

se till relationen mellan dessa. Textens relevans kan enligt modellen avgöras efter hur 

stort utrymme tesen får, och var i texten den förekommer. Ju mindre relevans desto mer 

marginaliseras texten i relation till huvudtemat (Berglez, 2010:275). Därefter undersöks 

textens schematiska struktur där nyhetsberättandet kartläggs. Schemata, alltså vad som 

sägs i hierarkin, signalerar vikten av materialet beroende på positionen. Där studeras vad 

som huvudsakligen rapporteras i rubrik, ingress och brödtext i syfte att redogöra för 

nyhetsdiskursens berättarkonventioner. Om reaktioner som uttrycks verbalt förekommer 

högt upp i nyheten, signalerar det även att källan anses viktig och att hens åsikter är 

betydelsefulla, vilket också kan avslöja implicita ideologiska strukturer (van Dijk, 

2007:208). Berättarkonventionerna definieras i vad som är journalistens kommentar och 

vad som framgår av aktörer och källor. Vem kommentarer riktas mot, och vem som tillåts 

sammanfatta materialet är relevant att studera (Berglez, 2010:278). Rubrik är 

obligatoriskt i en nyhet, men bakgrund är inte det, och beroende om bakgrund ges till 

händelsen och dess position i texten, signalerar detta relevansen (van Dijk, 2007:207). 

Den schematiska och tematiska analysen kan därmed berätta om den konstruerade 

”verkligheten” pressats in i färdiga scheman utifrån nyhetsdiskursen (Berglez, 2010:275). 
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I den mikroorienterade analysen läggs fokus på den lexikala och syntaktiska stilen. I både 

traditionell lingvistik, såväl som sunt förnuft, har orden en speciell betydelse för 

meningen som texten åsyftar (van Dijk, 2007:204). Därför ser man till ordvalen. Ord som 

används i en specifik kontext ger implikationer av dess betydelser och tillhandahåller ett 

brett perspektiv av ideologiska underliggande meningar. Genom att teoretiskt studera de 

uppenbara lexikala ordvalen, kan man också anta att den som uttalat/skrivit texten också 

är medveten om stilen den tillhandahåller, och kan därmed också delvis kontrollera den 

och betona deras egentliga ideologiska åsikter (van Dijk, 2007:205). De lexikala ordvalen 

kan säga någonting om stilen, genom att studera vilka ord som skulle kunna användas 

istället för att beskriva en person eller en händelse. Stilen är en produkt av ordvalen 

författaren gör. Exempelvis kan ordet “läkare” användas istället för ordet “doktor”, som 

är ett mer vardagligt uttryck men betyder egentligen samma sak. Stilen kan signalera på 

personliga faktorer som implicit framkommer i kontexten (van Dijk: 1988:27). De 

specifika valen som görs i de möjliga strukturerna av en diskurs kallas för den syntaktiska 

stilen av den diskursen. Stil kan beskrivas som resultatet av grammatiska strukturer och 

är en funktion av textens egenskaper. Stil är således också en funktion av den ideologiska 

kontrollen (van Dijk, 2007:203). Den syntaktiska delen specificerar sig istället på 

meningsuppbyggnaden, medan de semantiska valen står för själva betydelsen av ord, 

meningar och diskurs (van Dijk, 1988:25). Enligt modellen kan ord och ordval vara 

grunden för ideologiska och sociokulturella element (Berglez, 2010:276). Semantiken i 

språket är ett starkt element i den ideologiska processen i en diskurs, där alla meningar 

och strukturer signifierar sociala positioner, perspektiv av grupper och särskilda intressen 

i beskrivningar av händelser, personer eller handlingar. Detta kan göras både explicit och 

implicit, beroende på hur språket formuleras. Antingen beskrivs händelser detaljerat, eller 

så lämnas det mer “abstrakt” med få detaljer vilket kan vara ett tecken på att betoningen 

är implicit av vad som egentligen menas (van Dijk, 2007:207). 

 

I den mikroorienterade analysen av nyhetstexten undersöks även koherensen, och 

relationen mellan global och lokal koherens. Den globala koherensen åsyftas vara den 

överskådliga förståelsen av ämnet i en text (van Dijk, 1988:35), men den byggs upp och 

förverkligas genom den lokala koherensen. Den lokala koherensen, som studeras i 

mikroanalysen, handlar istället om hur detaljerade meningsrelationer bestäms genom 

meningsuppbyggnaden i mindre textpartier (van Dijk: 1988:51). Man ser alltså hur den 

“globala” huvudmeningen byggs upp och logiskt hänger ihop genom argument, 
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påståenden och beskrivningar i “lokala” textpartier (Berglez, 2010: 275-276). Rent 

konkret studeras hur texten är uppbyggd. Här ses även till det som inte står utskrivet. 

Textens luckor, där uttryck som inte förklaras kan vittna om uttryck som är 

sociokulturellt etablerat och redan underförstått hos konsumenterna, vilket även kan 

påvisa ideologisk karaktär. Van Dijk skriver ”(…) dicourse does not have coherens, but 

is assigned coherence by language users” (van Dijk 1988:62 ).  Vidare studeras 

implikationer, där förekomsten av överflödig diskurs också analyseras. Hur individer 

betecknas, som inte har med artikelns huvudämne att göra, kan vara en produkt av 

journalistens agenda eller medvetna såväl som omedvetna sociokulturella konventioner 

(Berglez, 2010:276), vilket är relevant att jämföra i de undersökta medierna. Eftersom 

studien tillämpar två metoder har det valts att lägga större vikt på makronivån och dess 

analysverktyg, då dessa kan ge ett mer övergripande resultat. På mikronivån valdes det att 

främst lägga fokus på lexikala ordval. Syntax, koherens  

och textens luckor, som också hör till mikronivån har valts att lägga mindre fokus på, 

eftersom dessa riskerar att göra analysen för detaljerad och lång.  
 

 

5.3 Metoddiskussion 
 

Genom att tillämpa den kvantitativa metoden är förhoppningen att undersökningen 

kommer ge en konkret, tydlig och överskådlig bild av hur Sverigedemokraterna 

framställs i Aftonbladet och Ekot. Kodschemat och kodningsmanualen skapades med 

intentionen att bli så tydliga som möjligt, så att även andra kodare kan komma fram till 

liknande resultat. Dessutom ska varje kodare också vara konsekvent över tid. Vidare har 

vi skapat ömsesidigt uteslutande och heltäckande kategorier, så att kodare ska kunna veta 

hur de ska koda informationen (Bryman, 2011: 294, 296). Undersökningen kommer 

sammanfattningsvis att mäta ämnen, politiska sakfrågor och Sverigedemokraternas roll, 

samt huruvida SD får komma till tals eller ej. 

 

De eventuella riskerna med metodvalet skulle kunna vara validiteten, det gäller att 

anpassa studien så att variablerna mäter vad de är avsedda att mäta (Hartman, 2004:146). 

Antalet felkällor kan vara svåra att begränsa. Det kan även finnas en risk med 

objektiviteten, att man i studien kanske har vissa förväntningar som kan påverka 
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resultatet (Hartman, 2004:148). Det krävs en tydlig avgränsning om vad som eftersöks 

enligt pilotstudien, annars kan man riskera att till exempel anta att kvällstidningar 

fokuserar mer på skandaler, och söker efter förväntade ämnen. Om operationaliseringen 

inte är korrekt riskerar validiteten att påverka så att studien inte blir giltig (Hartman, 

2004:240). Därför måste begreppen vara mätbara, så att de blir möjliga att undersöka 

(Eliasson, 2006:13). För att undvika felaktig operationalisering granskades materialet i 

förväg för att urskilja mest förekommande ämnen, sakfrågor och roller i artiklarna som 

kan anspela på något av betydelse (Hartman, 2004: 287-288).   

 

Reliabiliteten kommer i den kvantitativa delen förmodligen inte kunna påverkas så länge 

sökorden är samma genom hela studien. Med samma sökord för varje artikel studien 

igenom, kommer inte resultatet att ändras över tid. Artiklarna är redan skrivna, vilket gör 

att även om studien genomförs fler gånger så kommer resultatet alltid att bli densamma 

(Hartman, 2004:146). En potentiell risk för reliabiliteten skulle kunna tänkas vara att 

artiklarna, som hämtas från webben, tas bort eller ändras. Detta skulle kunna göra det 

svårt för att säkerhetsställa resultaten och försvåra möjligheten för fler forskare att utföra 

samma undersökning med samma resultat.  
 

Fördelen med innehållsanalys är att det utgör ett flexibelt tillvägagångssätt, som kan 

tillämpas på många olika slag av ostrukturerad information. Metoden lämpar sig 

framförallt för analys av massmedier. Det finns även nackdelar med innehållanalysen. 

Bland annat besvarar den inte frågan “Varför” (Bryman, 2011:296-297). Detta är vad den 

kvalitativa metoden syftar till att besvara. Den kvantitativa metoden ger fakta, men inte 

någon djupare förståelse. Diskursanalys ger verktyg till att undersöka sociala och 

kulturella företeelser (Börjesson och Palmblad 2007:9). Den kvalitativa metoden ger 

möjligheten att på djupet analysera de två mediernas eventuella olikartade språk. 

Reliabiliteten skiljer sig vid kvalitativa metoder. Tidsaspekten handlar inte här om att 

fenomen eller attityd inte ändrar sig, tvärtom så är förändringar intressanta (Trost, 

2010:131). Kanske skulle man se annorlunda på artiklarnas diskurs om fem år. 

 

En undersökning med två metoder kräver ett större, mer komplicerat och tidskrävande 

arbete. På så sätt hade enbart en metod varit fördelaktigt. Vidare kan den kvantitativa 

metoden komma att innebära bearbetning av ett väldigt stort material, men omfattningen 

är relevant för att resultatet ska kunna vara representativt.  
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Urvalet är representativt, eftersom syftet är att undersöka hur Sverigedemokraterna 

rapporteras om i public service och kvällspressen. Ekot utgör en stor del av public service 

och Aftonbladet är en av Sveriges mest lästa kvällstidningar. Dessa medier representerar 

därmed i hög grad public service och kvällspressen. Vid ett större arbete än en 

kandidatuppsats, kunde urvalet ha bestått av fler informationskällor för att ge en mer 

heltäckande bild, men för att ha en realistisk tidsplan valdes endast de två ovanstående. 

 

Sammanfattningsvis är den största fördelen med dessa två kombinerade metoder att 

undersökningen har en god chans att besvara syftet och frågeställningarna korrekt - i stora 

drag hur Sverigedemokraterna rapporteras om och huruvida public service eller 

kvällspressen faktiskt skiljer sig åt eller inte. Det är även en fördel för studiens 

trovärdighet att kodningen testas av två individer för att uppnå samma resultat och 

därmed stärka intersubjektiviteten.  

 

Ett problem med kvalitativa metoder är att materialet ofta förefaller vara relativt litet, och 

därför kan resultatet av dem vara svåra att generalisera. Men i och med att vi bygger den 

kvalitativa analysen på resultatet från den kvantitativa analysen, och studerar 

återkommande tendenser och utbredda mönster, så kommer det ändå vara möjligt att peka 

på indikationer.   
 

 

6 Resultat och analys 
 

Nedan sammanställs först resultatet av den kvantitativa analysen. Resultatet är 

sammanställt i tabeller som är ordnade efter rubrikerna Innehåll och 

Sverigedemokraternas roll. Under Innehåll finns resultatet av variablerna “Huvudämne” 

och “Politiska sakfrågor”. Under rubriken Sverigedemokraternas roll presenteras 

variablerna “SD:s roll” samt “SD får komma till tals eller ej”. Först redovisas resultatet 

efter varje tabell, sedan följer en analys av resultatet.  

 

Därefter presenteras den kompletterande kvalitativa undersökningen. För den kritiska 

diskursanalysen valdes tre artiklar från respektive medium. Sammanlagt sex artiklar 
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valdes ut efter resultatet av variabeln “Huvudämne” för att kunna analysera mönstret. 

Således valdes artiklar utifrån kategorierna “Anklagelser mot SD/SD-politiker”, “SD/SD-

politiker anklagad för rasism/rasistiska uttalanden” och “Motstånd till SD”. Dessa 

kategorier fick högst sammanlagda värden i den kvantitativa undersökningen. 

 
 

6.1 Kvantitativ undersökning 
 

6.1.1 Innehåll  
 

Här undersöks artiklarnas innehåll, samt om SD:s politik får något utrymme. Variabeln 

“Huvudämne” syftar till att besvara den första och andra frågeställningen, alltså vad 

texterna huvudsakligen handlar om och i vilket sammanhang Sverigedemokraterna 

förekommer i. Syftet med variabeln “SD:s politiska sakfrågor” är att undersöka om det 

finns fokus på SD:s politik och i så fall vilka politiska sakfrågor som tas upp. 
 

 

Tabell 1: Huvudämne (N=80) 

 
 

Resultat: Efter att ha kodat de åttio artiklarna visade sig Aftonbladets mest frekventa 

huvudämne vara “Anklagelser mot SD/SD-politiker”, vilket bestod i 13 av 40 artiklar. 

För Ekot var detta det näst mest förekommande ämnet. Ekot behandlar i störst 

utsträckning huvudämnet “SD:s politik”, med 10 av 40 artiklar. I kodningen visade sig 

även “SD/SD-politiker anklagad för rasism/rasistiska uttalanden” var ett ofta 
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förekommande ämne med åtta artiklar av Aftonbladet, och fem av Ekot. Aftonbladet 

skriver minst om partiets framgång (0/40), “Skandal relaterad till brott” (0/40), och “SD:s 

politik” (2/40). Ekots minst förekommande huvudämnen var också “Framgång för SD” 

(1/40) och “Skandal relaterad till brott” (2/40). Den största skillnaden ligger i stapeln 

“SD:s politik”, där Ekot har skrivit fler artiklar. Den största likheten finns i kategorin 

“Övrigt” samt i kategorin “Motstånd till SD”. 

 

Analys: En tydlig trend i Aftonbladets rapportering är att artiklarna främst handlar om 

anklagelser mot Sverigedemokraterna. Detta visar att Aftonbladet använder sig av 

skandalgestaltad journalistik, som bland annat fokuserar på moraliskt inkorrekta 

beteenden av politiker (Strömbäck, 2004:277, 278). Häger menar att kvällstidningar 

tenderar att spä på debatten och är “värst i sin rapportering” (Häger, 2012:72). 

 

Till skillnad från Aftonbladet fokuserar Ekot mer på politik som huvudämne. Men detta 

ämne förekommer endast i tio artiklar. Dessa artiklar handlade mer om politiska strategier 

och mindre om politiska sakfrågor. Kategorierna som behandlar anklagelser (SD-politiker 

anklagad för rasism och övriga anklagelser) mot partiet utgör 14 artiklar. Därmed är den 

skandalgestaltade journalistiken mer förekommande än SD:s politik hos Ekot. 

Aftonbladet visar tydliga mönster på att inte alls prioritera SD:s politik som huvudämne. 

Båda mediernas nyhetsdiskurs visar sammanfattningsvis att anklagelser mot 

Sverigedemokraterna har ett högt nyhetsvärde.  

 

Eriksson och Strömberg kom i sin studie fram till att SD gestaltas som ett parti som 

kommer att skapa kaos om de kommer in i riksdagen 2010 (Eriksson och Strömberg, 

2010:31). Eftersom rapporteringen i de båda medierna ofta behandlar anklagelser mot 

SD/SD-politiker, stärks bilden av att medierna fortfarande försöker sätta agendan att SD 

är ett problemparti som kopplas till skandaler och kaos. Medierna tenderar därmed att 

skapa en bild av SD som ett oseriöst och okunnigt parti, vilket även Botic kom fram till i 

sin undersökning (Botics, 2014:21). Vidare stärker anklagelserna bilden av SD:s 

partimedlemmar som opålitliga. Nyhetsdiskursen visar att det är högt på agendan att 

granska Sverigedemokraternas misstag. En slutats av detta är att det anses vara viktigt att 

granska vilka som styr, och i mindre utsträckning relevant att rapportera om hur de styr.  
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Kategorin “Motstånd till SD” fick också relativt högt variabelvärde. Båda Aftonbladets 

och Ekots nyhetsdiskurs visar därmed att detta är relevant i nyhetsvärderingen. Det kan 

tolkas som att medierna skapar en bild av en gemensam grupp som ställer sig emot 

Sverigedemokraterna. Motståndet varierade från politiker, demonstranter och FN. Det 

kan tolkas som att medierna vill visa en ståndpunkt att partiet, trots fyra år i riksdagen, 

inte bör neutraliseras eller normaliseras.  

 

Pilotstudien visade att artiklarna ofta handlade om negativa huvudämnen, därför valdes 

många negativt laddade kategorier ut för undersökningen. I resultatet fick dessa 

kategorier höga variabelvärden, vilket visar att medierna ofta väljer att rapportera om 

negativa händelser kopplade till SD. Trots att medierna strävar efter att vara 

konsekvensneutrala verkar det finnas en ovilja i att rapportera om positiva huvudämnen 

kopplade till partiet. Häger menar också att medierna har en negativ, återhållsam och 

försiktig rapportering kring partiets positiva nyheter, för att inte verka som onödig 

draghjälp till SD (Häger, 2012:225). Detta kan även styrkas i och med att “Framgång för 

SD” endast innehöll en artikel av åttio, vilket var i Ekot. 

 

Kategorin övrigt fick också relativt höga värden för båda medierna. Detta berodde på att 

artiklarnas huvudämnen i vissa fall var obestämbara, och inte gick in under en specifik 

kategori.  Ett exempel på detta är Aftonbladets artikel “Tre moderater vill ha färre 

flyktingar”, vars huvudämne är att politiker från olika partier vill minska 

flyktingmottagandet (Kerpner, 2014). Artikelns huvudämne handlar inte om SD, men de 

omnämns så pass mycket att artikeln trots detta hamnade i urvalet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

 

 

Tabell 2: SD:s politiska sakfrågor (N=80) 
 

 
 

Resultat: Diagrammet visar att det finns en tydlig trend i att inte skriva om SD:s 

politiska sakfrågor. I kategorin “Ej tillämpar” fick Aftonbladet 26 av 40, och Ekot 25 av 

40. När politiska sakfrågor tas upp handlar Aftonbladets artiklar främst om invandring 

(9/40). Ekot skriver mest om invandring och övrig sakfråga (5/40). Aftonbladet tar 

enligt resultatet inte upp sakfrågan välfärd någon gång, där Ekot fick värdet tre av 40. 

 

Analys: Det mest utmärkande är att både Aftonbladet och Ekot generellt misslyckas 

med att tillämpa Sverigedemokraternas politiska sakfrågor. I över hälften av de båda 

mediernas artiklar tillämpas inte politiken, vilket är anmärkningsvärt då artiklarna är 

publicerade innan valet 2014. Att politiska sakfrågor sällan lyfts fram visade även 

Rebecca Haglöfs studie (Haglöf, 2014:33). Det kan ur ett demokratiperspektiv tyda på 

bristande rapportering, då medierna bör förmedla sakgestaltad journalistik till 

allmänheten inför val (Strömbäck, 2004:277). Medierna fokuserar enligt resultatet 

framförallt på vilka SD är, och inte vad de vill genomföra. Sammanfattningsvis kan 

man anta att SD:s politik inte är på dagordningen, istället framstår de som ett politiskt 

parti utan politik.  
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När SD:s politik väl får utrymme i artiklarna handlar det, som tidigare nämnt, 

huvudsakligen om invandring. Vilket även kan styrkas med Hägers forskning som visar 

att nyhetsmaterialet kring Sverigedemokraterna innan valet 2010 främst kretsade kring 

invandringpolitiken (Häger, 2012:71). Detta kan tänkas förstärka bilden av SD som ett 

enfrågeparti. Här skiljer sig dock de två medierna något åt, då Ekot visar en mer 

nyanserad bild av partiet och behandlar övriga sakfrågor i någorlunda större 

utsträckning. Med tanke på mediernas olika publiceringskrav är de förvånansvärt lika i 

sin rapportering kring Sverigedemokraternas politiska sakfrågor.  
 

6.1.2 Sverigedemokraternas roll 

 

Här undersöks vilken roll enskilda Sverigedemokrater eller hela partiet, tillskrivs i 

artiklarna. Vidare besvarar variabeln “SD:s roll”, den tredje frågeställningen: Hur 

framställs Sverigedemokraterna i artiklarna. Huruvida Sverigedemokraterna själva får 

komma till tals, eller om de enbart blir omnämnda undersöks också.  
 

Tabell 3: SD:s roll (N=80) 
 

 
 

Resultat: Aftonbladets högsta variabelvärden återfinns i kategorierna “Brottsrelaterad 

skandal/SD som brottslingar”, “Rasistisk skandal/SD som rasister” och “SD ‘gör bort 

sig’”, där samtliga fick värdet åtta av 40. Ekots fick högst värde för kategorin “Övrigt” 

(12/40), där rollen inte var lika tydlig och inte kunde placeras in i kategorierna. I 

kategorin “SD utsatt för motstånd” hade Ekot näst störst värde (9/40). Aftonbladet fick 

lägst värde för kategorin “SD som vågmästare” (1/40), medan Ekots inte fick något för 
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kategorin “SD som offer”. Den största likheten mellan medierna ligger i kategorierna 

“SD som missnöjesparti”, “SD som vågmästare” och “SD gör bort sig”. De skiljer sig 

främst i kategorin “Övrigt”.  

 

Analys: Hela 12 av Ekots artiklar kodades som övrigt, då partiet och dess medlemmar 

inte tillskrevs någon särskild roll. Detta kan tyda på att Ekot bedriver en någorlunda 

mer neutraliserad rapportering kring Sverigedemokraterna än Aftonbladet. Häger kom 

också fram till att public service-medierna var mer restriktiva i sin rapportering kring 

partiet, medan kvällstidningar och kommersiella medier snarare spädde på debatten 

(Häger, 2012:72). Aftonbladet beskrev SD enligt ett återkommande negativt mönster, 

som brottslingar och rasister som gör bort sig. Detta kan tolkas som att Aftonbladet har 

en tydlig ståndpunkt och negativ åsikt om partiet, som de även förmedlar till sina 

läsare. Även Botics studie visade att Aftonbladet porträtterar SD som ett negativt 

fenomen (Botic, 2014:Abstract). Häger menar även att Aftonbladet och tidningens 

chefredaktör andas ett märkbart avståndstagande till SD, trots att de inte har 

formulerat en policy kring hur tidningen ska förhålla sig till partiet (Häger, 2012:96).  

 

Däremot innebär inte detta att SD inte har agerat som tidningen beskriver. Om 

partimedlemmar begår brott och uttrycker sig rasistiskt, är det relevant för medierna 

att förmedla detta till läsarna, utan att för den sakens skull ta ställning gentemot 

partiet. En jämförelse skulle kunna göras med Moderaternas före detta partiledare 

Fredrik Reinfeldt. Ifall han hade begått ett brott hade tidningarna med största 

sannolikhet även rapporterat om detta. 

 

Kategorin SD utsatt för motstånd har höga värden i båda medier, vilket visar att många 

förhåller sig negativt till partiet. Detta skapar en känsla av att SD fortfarande inte 

accepteras i samtida Sverige av vare sig media, övriga politiker eller medborgare.  

 

Fastän Ekot i jämförelse med Aftonbladet kan antas förmedla en mer nyanserad bild av 

partiet, får de ändå relativt höga värden för kategorierna “SD gör bort sig” och “SD 

som rasister”. Då nyheter verkar som ett ideologiskt system, där det regleras vad som 

anses vara nyhetsvärdigt och vad som anses vara sant eller falskt (van Dijk, 2007:187-

188), kan man anta att både Aftonbladet och Ekot för en medieideologi där 

Sverigedemokraterna tillskrivs rollen som ett problemparti. Medier fokuserar mer på 
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konfliktaspekter än det sakliga innehållet, då skildringen antas bli mer spännande för 

publiken och man hoppas i och med det kunna behålla deras uppmärksamhet (Nilsson, 

2004:355). De båda medierna kan således tänkas utnyttja SD:s skandaler för att locka 

till läsning, snarare än att fokusera på partiets politik. 

 

Förvånansvärt nog tillskrevs SD sällan rollen som vågmästare, fastän artiklarna 

handlar om SD innan valet 2014. Båda medierna verkar ha en ovilja att rapportera om 

SD:s eventuella position som vågmästare. Istället fokuserade medierna på att återge en 

negativ bild av SD. Häger menar att medier är restriktiva i sin rapportering för att inte 

gynna partiets framgång (Häger, 2012:225), vilket kan tänkas vara en anledning till att 

kategorin fick låga värden.  

 
 

Tabell 4: SD får komma till tals eller ej (N=80) 

 
 

Resultat: Diagrammet visar att Sverigedemokraterna fick komma till tals mer i Ekots 

artiklar (28/40). Sverigedemokraterna var i större utsträckning endast omtalade av 

Aftonbladet (18/40). 

 

Analys: Även om SD i mer än hälften av materialet får egen röst, blir de ofta 

omtalade. Ekot visar en tydligare trend av att ge Sverigedemokraterna en egen röst, 

fastän de också omtalar partiet i över en fjärdedel av artiklarna. Ofta handlar artiklarna 

om kritik mot SD. Eftersom public service i sina riktlinjer understryker vikten av att 

låta kritiserade parter komma till tals (Radioochtv, 2014), kan resultatet tyda på att de 

finns exempel där linjerna inte efterföljs ordentligt. I Aftonbladets artiklar är SD ännu 
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mer omtalade, trots att artiklarna generellt är längre än Ekots och därför har större 

utrymme för intervjuer. Om valet att inte ge Sverigedemokraterna en egen röst är 

medvetet eller inte är svårt att svara på, men en konsekvens av att detta ofta sker kan 

tänkas vara att läsaren tappar förtroendet för medierna.  

 

6.2 Kvalitativ undersökning  
 

6.2.1 Anklagelser mot SD/SD-politiker  
 

Aftonbladet 

Åkesson har satsat mer än vad han tjänar (2014-09-12) 

 

Artikeln är ett avslöjande om Jimmie Åkessons spelande på nätcasinon. Fokus ligger 

på hur mycket Åkesson har satsat, vilket uppges vara cirka en halv miljon.  

 

I den tematiska hierarkin är det tydligt att rubriken sätter tonen för nyheten. Nyhetens 

viktigaste del är att Åkesson har spelat bort en stor mängd pengar, vilket även nämns i 

ingressen. Sekundära ämnen som förekommer i brödtexten är Åkessons 

“väckarklocka” - han erkänner att hans beteende är problematiskt. 

 

När man ser till schematan, alltså vad textens olika delar berättar, så antyder rubriken 

att aktören och källan SD:s partiledare, Jimmie Åkesson, inte har hanterat sin ekonomi 

på ett ansvarstagande sätt. Dessutom indikerar rubriken att han har problem, då 

utgifterna är större än hans intäkter. Rubriken vinklar ämnet negativt och berättar för 

läsaren att Åkessons beteende är problematiskt. Ingressen avslöjar att Åkesson har 

spelat bort en chockerande summa - 50 000 kronor - och det “på bara några timmar”. 

Nästa aktör och källa som tillämpas är Sverigedemokraternas presschef, Martin 

Kinnunen, som får försvara Åkesson i ingressen med ett citat. I den första 

mellanrubriken citeras Åkesson med “En väckarklocka”, vilket förmedlar att han tar 

det på allvar och erkänner problematiken med spelandet. 

 



 30 

Nästa underrubrik är SD: “Privatsak” där Kinnunen försvarar Åkesson. Journalisten 

har valt att skriva ut kritiskt ställda frågor: “Blir det inte svårt att fokusera på 

debatten?” och “Har ni känt till att han spelar?”.  Frågan “Föranleder detta några 

åtgärder från partiet”, kan antyda att partiet borde åtgärda ett sådant beteende, och att 

det inte hör hemma i ett parti på riksnivå. Martin Kinnuen tillåts besvara kritiken “Det 

är många som vill publicera uppgifter och försöker störa vår kampanj”, vilket visar att 

han utnyttjar SD:s position som “underdogs”, och kan tänkas försöka väcka sympati 

för partiet.  

 

Den historiska bakgrunden till händelsen förmedlas av journalisten själv, som refererar 

till Ekot och spelbolag på Malta. Detta visar att journalisten vill stärka att fakta om 

Åkessons spelande är korrekt, genom att bland annat skriva att flera spelbolag 

bekräftar hans spelande. 

 

Nästa stycke har underrubriken “Riskerar utpressning”. Rubriken är vinklad, och får 

läsaren att tro att Åkessons beteende är så extremt att den omedelbara konsekvensen är 

att han riskerar utpressning. Källorna som sammanfattar artikeln är Ekochefen Anne 

Lagerkrantz och statsvetaren Jenny Madestam som resonerar kring konsekvenser av 

Åkessons spelande. Lagercrantz förklarar varför ämnet är relevant att granska och 

riktar sig till allmänheten: 

 
Det är relevant för allmänheten att känna till hur Åkesson hanterar sin 

privatekonomi och hur riskbenägen han är. (…) En person med den här sortens 

spelmönster kan bli sårbar ekonomiskt och riskerar att utsättas för utpressning. 

 

 

Trots att läsaren har fått ta del av både Jimmie Åkessons och presschefen Martin 

Kinnunens förklaringar, kan läsaren tänkas lämnas med en fortsatt kritisk hållning till 

händelsen. Statsvetaren Jenny Madestam är en tung källa som avslutar artikeln med att 

förklara att SD:s väljare inte reagerar lika starkt på skandaler som andra partiers väljare, 

och understryker Åkessons stora betydelse för partiet. Citatet visar att det är av högst 

nyhetsvärde att veta om “skandalen” kan påverka SD:s väljare: ”Vi vet från tidigare 

händelser att Sverigedemokraternas väljare inte riktigt reagerar på samma sätt som 

andra partiers väljare på så kallade skandaler (...)”. 



 31 

 

Källorna Madestam och Lagercrantz är neutrala parter eftersom de inte är delaktiga i 

dramat. De är experter i sina roller som statsvetare och ekochef. Därför kan de implicit 

få högre trovärdighet än källorna Kinnunen och Åkesson, som endast är 

partimedlemmar och som dessutom är delaktiga aktörer i händelsen. Fastän 

journalisterna inte explicit värderar källorna, kan läsaren ändå tycka att Åkesson och 

Kinnunen inte har samma status som experterna. 

 

När man ser till textens mikroanalys är det intressant att Kinnunens citat som innehåller 

ordvalet “brottsligt” dyker upp redan i ingressen. Trots att journalisterna själva inte 

explicit benämner händelsen som ett brott, blir ordet “brottsligt” en lokal koherens, som 

i den globala koherensen kan tänkas indikera att Åkessons spelande är mot lagen. 

Journalisterna använder ordvalet “omfattande” för att beskriva Åkessons spelande, 

vilket kan tolkas som att spelandet är mer än vad samhällsideologin anser vara normalt. 

De skriver “på bara några timmar”, som kan tänkas avslöja journalisternas intresse av 

att beskriva hur extremt Åkessons beteende är, och signalerar att Åkesson handlar 

snabbt och impulsivt.  

 

En närvarande implikation är Ekochefen Lagercrantz kommentar om att en person med 

Åkessons spelmönster riskerar att utsättas för ”utpressning”. I detta sammanhang kan 

det tänkas irrelevant att dra paralleller från Åkessons spelande till utpressning, det blir 

således en form av överflödig diskurs. Det finns inga konkra fakta som menar att en 

person som spelar bort stora summor på nätcasinon riskerar att drabbas av utpressning. 

Sammanfattningsvis hårdrar Lagercrantz situationen och kan tänkas använda sig av 

uttryck som “utpressning” för att förmedla en negativ bild av Jimmie Åkesson, som 

någon som det svenska folket inte kan lita på. Enligt van Dijk, görs ideologiska beslut 

om vem som blir intervjuad (van Dijk, 2007:187-188). Att Lagercrantz, som värderas 

som en tung källa, citeras med “utpressning” kan tänkas representera en underliggande 

ideologi.  

 

I artikeln sätter Aftonbladet agendan att Jimmie Åkesson har spelproblem. De 

skandalgestaltar partiledaren som framstår som oansvarig, och tillskriver honom 

egenskaper som sociokulturellt sett inte passar en högt uppsatt politiker. Likt Botics 
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studie, kan det även här tolkas som att media konstruerar en diskurs om att SD är 

oseriösa (Botics, 2014:21). 

 

Ekot 

Åkesson har satsat mer än vad han tjänar på nätcasinon (2014-09-12) 

 

Denna artikel behandlar samma händelse som Aftonbladets artikel - Jimmie Åkessons 

spelande på nätcasinon. Av intresse är huruvida de två medierna beskriver händelsen 

och SD på liknande sätt, eller om rapporteringen skiljer sig. Det är intressant att studera 

om läsaren kan tänkas få samma intryck av SD:s partiledare beroende på var hen hittar 

sin information.  

 

Den tematiska hierarkin visar att tyngden i nyheten ligger i rubriken som pekar ut 

huvudämnet för artikeln - Jimmie Åkesson har satsat mycket pengar på nätcasinon. Det 

sekundära ämnet förekommer tidigt i brödtexten, då källan Jakob Jonsson, psykolog och 

expert på spelberoende, intygar att Åkessons beteende är problematiskt och att han 

behöver söka hjälp. 

 

Schematan visar att rubriken är vinkeln för nyheten. Rubriken antyder att Åkessons 

beteende är problematiskt och kan anses vara normbrytande. I ingressen framgår det att 

Ekot har avslöjat “hittills okända uppgifter”, vilket kan tyda på att det enligt Ekots 

nyhetsdiskurs är ett stort avslöjande. Ingen aktör får uttala sig i ingressen, utan 

journalistens egen röst skrivs ut och anses vara av stor vikt. Där avslöjas det att 

partiledaren har ägnat sig åt “ett mycket omfattande spel om pengar”. Det något som 

läsaren väntas hålla med om, eftersom meningen konstateras som ett faktum. 

Brödtexten börjar med att Jakob Jonsson kommenterar händelsen: “en person med det 

här beteendet behöver hjälp”. I och med att han framkommer tidigt i brödtexten visar 

det att källans röst är av stor vikt och sätter tonen för artikeln. Han verkar som en 

neutral och objektiv part som kommenterar händelsen utan att själv vara en delaktig 

aktör i händelsen. Vidare kallar han beteendet för “extrem överkonsumtion” och säger 

att spelandet är “mycket problematiskt”: 
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Den här personen höjer sina insatser och sätter in nya pengar om och om igen 

ungefär som du tänkt spela för en viss summa från början, men de pengarna 

räcker inte och personen sätter in nya pengar och fortsätter spela. 

 

Expertens citat är ett exempel på hur en spelberoende agerar, vilket är ett mönster han 

också kan tolkas se på Åkessons agerande.  

 

Därefter får aktören och källan Åkesson kommentera händelsen i en intervju med 

utskrivna frågor. Han bekräftar händelsen och tillåts ge sina egna förklaringar. Varpå 

journalisten ställer frågan: Har jag förstått det rätt att du rycker på axlarna åt att en två 

månadslöner kan du spela bort på ett par kvartar eller en kväll? Här visar journalisten 

en tydlig kritisk ståndpunkt till Åkessons attityd. Detta kan tolkas som att journalisten 

anser att Åkessons attityd kring pengar är närmast omoraliskt lättsam och oansvarig.  

 

Journalisten förmedlar bakgrunden till händelsen och motiverar varför den är relevant 

att granska: 

 
Uppgifter från Jimmie Åkessons kontokort - som Ekot tagit del av - visar att 

han bara i år satsat över en halv miljon kronor på spelsajter. Det är mer än han 

tjänat efter skatt som partiledare och riksdagsledamot. (...) Efter valet kan 

Jimmie Åkesson få en vågmästarroll i riksdagen och en än viktigare roll i 

svensk politik. Jimmie Åkesson söker väljarnas förtroende att bli statsminister 

och därför berättar vi om partiledarens spelande. 

 

Journalisten visar sin ståndpunkt - spelandet rör sig om stora belopp, som snarare 

liknar ett beroende än ett oskyldigt spelande. Det viktigaste enligt artikeln är att 

Jimmie Åkesson, som spås få en vågmästarroll, implicit inte går att lita på. Han har ett 

spelberoende och hanterar pengar vårdlöst, vilket tänkas inte hör hemma i svensk 

politik, och än mindre passar en partiledare med politisk inflytande. Journalisten 

skapar en medial konstruktion som inte nödvändigtvis stämmer överens med 

verkligheten. Det enda som egentligen kan fastställas är att Åkesson har spelat bort en 

stor summa pengar, vilket per definition inte säkert kan jämställas med spelberoende. 

 

Allra sist i artikeln lyfts Jonssons röst åter in, då han svarar på journalistens fråga: “Är 

det här som du ser här tecken nog för att man ska söka hjälp?“ Varpå experten svarar: 
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“Ja det skulle jag säga. Skulle jag vara anhörig till den här personen skulle jag vara 

mycket orolig”. Plötsligt associeras Åkessons till orden “söka hjälp”.  Åkesson 

framstår inte längre som en högt rankad partiledare med ett stort politiskt ansvar 

vilande på sina axlar. Istället porträtteras han som en person i behov av hjälp. Således 

skapar journalisten frames att Åkesson inte uppfyller kraven för att verka som en 

politisk beslutsfattare, och framstår som oansvarig med ekonomi.  

 

När man ser till artikelns mikronivå, hur ämnet konstrueras, visar det att artikeln har 

en kritisk ton mot Åkessons agerande. Experten, som får stort utrymme, citeras med 

värdeladdade ord som “extrem överkonsumtion”, och att det är ett “tydligt” tecken på 

att Åkesson inte har kontroll på sitt spelande. Att journalisten valt att citera experten 

med värdeladdade ord, visar på en vilja att framföra budskapet att Åkesson är 

ansvarslös och saknar kontroll över sitt spelande. Journalistens egna röst, säger bland 

annat: “Nyligen förlorade Jimmie Åkesson exempelvis nära 50 000 kronor på bara 

några timmar.” Ordvalen “på bara några timmar”, kan tolkas vara överflödigt och 

återge journalistens implicita åsikter, om att Åkesson har spelat bort pengar på väldigt 

kort tid. Hade orden inte varit med skulle det enbart vara ett faktum utan värdering. 

“Att ni har spelat för mycket?”, frågar journalisten Åkesson. Ordet “För” visar att 

journalisten implicit antyder att det rör sig om för stora belopp. Hen hade likväl kunnat 

ställa samma fråga till Åkesson, utan att inkludera “för”.  

 

Både Aftonbladet och Ekots artikel fokuserar på en skandal och ett moraliskt inkorrekt 

beteende av SD:s partiledare. De använder sig därmed av skandalgestaltad journalistik 

(Strömbäck, 2004:277). Till skillnad från Aftonbladet väljer Ekot att lägga större vikt 

på källan Jakob Jonsson, psykolog och spelberoendeexperten, som förekommer tidigt i 

artikeln. Aftonbladet använde sig istället av Ekochefen och statsvetaren Jenny 

Madestam, som kom längre ned i brödtexten. Detta kan tolkas som att Ekots artikel är 

snäppet mer vinklad än Aftonbladets, då de enligt den tematiska hierarkin menar att 

källan är av större vikt för nyheten. 
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6.2.2 “SD/SD-politiker anklagad för rasism/rasistiska uttalanden” 
 

Aftonbladet 

SD-topp avslöjad som rasist - tar time out (2014-08-22) 

 

Artikeln handlar om att SD:politikern Eva-Marie Olsson har spridit rasistiska budskap 

under pseudonymer på nätet, och därför “tar time out”. 

 

I den tematiska hierarkin visar rubriken att SD-politikern är avslöjad som rasist. I 

ingressen framgår det att Olsson har spridit rasistiska budskap på nätet, vilket 

kommenteras av SD:s presschef Martin Kinnunen. Sekundära ämnen i brödtexten är 

att händelsen utreds i partiet samt att Olsson tar time out och inte kommer delta i 

valrörelsen. Mellanrubriker är “Inte perfekt människa”, som Olsson citeras med när 

hon förklarar beteendet till Sydsvenskan, “Utreds av medlemsutskottet” och slutligen 

“Tar timeout”. 

 

I den schematiska strukturen kan man utläsa att huvudaktören Eva-Marie Olsson är 

rasist. Ingressen påbörjas med att journalisten citerar rasistiska ord som “Negerslavar” 

och “Mussar”. De citerade orden tillskrivs ingen aktör i detta stycke, utan det är 

implicit underförstått att detta är någonting som Olsson skrivit. SD:s pressansvariga 

Martin Kinnunen är källa och citeras i ingressen med att händelsen är allvarlig och att 

den kommer att utredas. Den historiska bakgrunden till händelsen förmedlas av 

journalisten, som hänvisar till bloggen Inte rasist men och Sydsvenskan. Vidare 

framkommer det att Olssons rasistiska budskap har upptäckts på flera rasistiska 

hemsidor. Bakgrunden förstärker bilden av Olsson som rasist. Enligt Aftonbladet 

skriver Olsson: “ det är svårt att hindra muslimer från att "yngla av sig"(...). 

Journalisten berättar även i detta stycke att Olsson under signaturen “Eva-Marie” har 

skrivit inlägg på en annan hemsida om “den växande negroida populationen i 

Malmö”. Till Sydsvenskan säger Olsson: “ Jag är ingen perfekt människa och ibland 

kan jag uttrycka mig klumpigt.”. I sammanhanget framstår ordet “klumpigt” som ett 

svagt försvar till Olssons rasistiska uttalanden. Olsson får inte direkt kommentera 
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händelsen, trots att hon är huvudaktör, vilket kan tänkas minska trovärdigheten för 

Aftonbladet. 

 

Kinnunen resonerar kring konsekvenser, och säger att uppgifterna är så pass allvarliga 

att de kommer att utredas av partiets medlemsutskott. Journalisten förtydligar att 

partiledningen inte har varit i kontakt med Olsson, vilket implicit kan tolkas som en 

värdering från journalisten som anser att partiet borde ha kontaktat henne. Kinnunen 

säger att Olssons uppdrag lokalt får hanteras av SD i Malmö. Detta kan tolkas som att 

journalisten vill framhäva att Kinnunen skjuter ifrån sig ansvaret av Olssons agerande. 

Senare citeras Kinnunen med “Hon har inga riksuppdrag inom partiet.” Det kan 

tolkas som Kinnunens sätt att försöka tona ner händelsen - hon har inte inflytande över 

rikspolitiken.  

 

Att journalisten väljer att beskriva Olsson som “SD-topp” i rubriken, kan tolkas som 

missvisande eftersom läsaren kan antas tro att det rör sig om en politiker på riksnivå. 

Fastän hon i själva verket är politiker på kommunal nivå. Journalisten hade istället 

kunnat skriva: “SD-politiker avslöjad som rasist”. Det kan tänkas finnas en vilja av 

journalisten att skandalbelägga nyheten ytterligare och göra den till en sensation, 

precis som Häger säger att kvällstidningar tenderar att vilja “spä på” debatten (Häger, 

2012:72). Journalisten sätter agendan att en SD-topp är rasist, och enligt Aftonbladets 

nyhetsdiskurs har skandalen ett stort nyhetsvärde. Journalisten har tydliga bevis för 

Olsson rasistiska uttalanden, vilket också rättfärdigar diskursen som skapas om att hon 

är rasist. Häger menar att SD i mediernas ögon är ett främlingsfientligt parti med en 

agenda som inte sammanfaller med mediernas demokratiska värdegrund (Häger, 

2012:149), och att det är av denna anledning som rasistskandaler kan tänkas få ett högt 

nyhetsvärde. Att Aftonbladet väljer att i rubriken använda ordet “avslöjad” tyder på att 

nyheten är av stor vikt. Det framgår att Olsson har använt sig av pseudonymer för sina 

rasistiska uttalanden. Detta skapar bilden av Eva-Marie Olsson inte vill att åsikterna 

ska spåras tillbaka till henne, utan gömmer sig istället under falska namn. Det kan 

tolkas som att Olsson inte vågar stå för sina åsikter offentligt och att hon inser att 

åsikterna är kontroversiella och extrema, och därmed inte bör förknippas med henne 

som offentlig person för SD.  
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Ekot  

SD-toppen om rasistiska inlägg: “Är min upplevelse” (2014-09-08) 

 

Artikeln handlar om Christoffer Dulny, som är en av ett tiotal Sverigedemokrater som 

avslöjats att ha skrivit kränkande och rasistiska inlägg på internet. 

 

Den tematiska hierarkin visar att det är av högt nyhetsvärde att SD-toppen har skrivit 

rasistiska inlägg på nätet. I ingressen uppkommer ett sekundärt ämne - ett tiotal 

Sverigedemokrater utreds för rasistiska och kränkande kommentarer på nätet. I 

brödtexten framgår det även att det är aktuellt med åtgärder från SD, för de olika 

personernas agerande.  

 

I den schematiska strukturen förmedlar rubriken skandalen, “SD-toppen” Dulny har 

uttalat sig rasistiskt. Enligt Ekots nyhetsdiskurs är det tydligt att det är av högt 

nyhetsvärde att förmedla att Dulny är en person av betydelse inom partiet, som högt 

rankad politiker. I själva verket är Dulny inte politiker på riksnivå, utan kommunal i 

Stockholm, vilket framkommer senare i ingressen. Vidare får Dulny, som både är en 

källa och aktör, kommentera händelsen i rubriken med: “Är min upplevelse”. Citatet 

är en del av ett längre citat som förekommer längre ned i brödtexten. I detta 

sammanhang blir citatet ofullständigt, och kan tänkas ge läsaren som endast tar del av 

rubriken en bild av att Dulny är likgiltig till skandalen. Citat är inte heller till Dulnys 

fördel, då det inte erbjuder någon förklaring eller förmildrande omständighet till hans 

rasistiska inlägg. Istället vinklas han som okunnig, nonchalant och som att han inte 

anser att det är allvarligt.  

 

Att SD:s partiledare Jimmie Åkesson, som både är källa och aktör, kommenterar 

händelsen redan i ingressen förstärker intrycket av att de rasistiska inläggen är en 

skandal för partiet. Likt Aftonbladets artikel om Eva-Marie Olsson, framgår det att 

Dulny har undertecknat sina inlägg under ett falskt namn. Här fyller ordvalet “falskt” 

en starkare funktion än exempelvis “pseudonymer”, som Aftonbladet använde sig av. 

Ordet “falsk” kan tänkas skapa negativa konnotationer, som kan associeras till 

bedrägeri och ett lögnaktigt beteende.  
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Brödtexten börjar med ett citat från Dulny, som erkänner att han har skrivit inläggen 

för några år sedan, då han “ändå varit aktiv politiker”. I och med att huvudaktören och 

källan uttalar sig högt upp i brödtexten kan det tänkas tyda på att journalisten anser det 

vara av vikt att Dulny erkänner sitt agerande. Eftersom Dulny får försvara sig 

uppfyller Ekot sin regel om opartiskhet, att kritiserad part får bemöta kritik 

(Radioochtv, 2014). 

 
I ett annat inlägg skriver han bland annat om sin tid på ett 

telemarketingföretag, att "invandrare är absolut värst på att ljuga, manipulera 

och köra fulsälj, hetsa etc. 

 

Utifrån citatet blir det tydligt journalisten vill framhäva att Dulny har allt annat än 

rumsrena åsikter och kan därför tänkas kallas för rasist. Att SD sedan meddelar att de 

tillsätter en utredning för cirka tio politiker på kommunal nivå, stärker bilden av att SD 

vill vara ett seriöst parti som tar rasistiska uttalanden på allvar. Denna handling gör att 

SD skulle kunna betraktas mer som “one of the good guys”, eftersom de visar att 

rasistiska åsikter inte accepteras i partiet. Längre ned ställer journalisten en fråga till 

Dulny:  

 
Du tar avstånd från att du uttalat dig anonymt och att du uttryckt dig 

generaliserande. Men det låter ju som om du försvarar själva åsikterna, de 

har du ju, eller hur? 

 

Syntaxen i frågan signalerar implicit en värdering hos journalisten. Den är ledande i 

och med att hen ställer frågan som en antydan. “Det låter ju som om du försvarar 

själva åsikterna, eller hur?” Ordvalen “Eller hur”, visar implicit att journalisten anser 

sig ha rätt och att Dulny borde hålla med om påståendet. 

 
Det är ju min upplevelse, jag kan ju inte beskriva den på något annat sätt. Sen 

kan man ju naturligtvis reflektera i efterhand om jag hade några konstiga andra 

glasögon på mig. Dömde jag dem annorlunda? Men här och nu försvarar jag 

att jag upplevde det så här. 

 

Dulnys svar blir även det som avslutar artikeln och sammanfattar materialet, och kan 

därför bli den slutgiltiga slutsatsen som läsaren lämnas med. Hans svar kan tänkas få 
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honom att verka lite korkad och ignorant, som att han inte kan förklara sitt beteende. 

Agendan för artikeln är att en “högt uppsatt” SD-politiker har uttalat sig rasistiskt. 

Detta kan i sin tur tolkas som att Dulny är rasist, liksom de övriga tiotalet politiker på 

kommunal nivå.  

 

Enligt Hägers studie hade public service en mer restriktiv rapportering kring 

Sverigedemokraterna (Häger, 2012:72). Men när journalisten använder ordval som 

“falsk” och “eller hur?” och citerar Dulny i rubriken på ett vilseledande sätt, visar det 

ändå på att även Ekot i denna artikel kan tänkas ha implicita ideologiska värderingar 

kring SD.  
 

 

6.2.3 “Motstånd till SD”  
 

Aftonbladet 

Samtliga partier till attack mot SD (2014-08-21) 

 

Artikeln handlar om att andra partier kritiserar SD:s förslag att spara 152 miljarder på 

invandringen.  

 

I den tematiska hierarkin framgår det i rubriken att samtliga partier ställer sig emot 

SD. Detta följs av underrubriken: “Sågar Sverigedemokraternas förslag om att spara 

152 miljarder”. I ingressen visar det sig sedan att det är invandringen som Jimmie 

Åkesson vill spara in pengar på. Därefter citeras Moderaten Anna Kinberg Batra: “Det 

skulle riskera att skada svensk ekonomi att stänga gränser på det sätt som SD 

föreslår”. Huvudämnet, tillika det viktigaste, i artikeln är att SD:s förslag sågas av 

samtliga partier. Sekundera ämnen framkommer i brödtexten: SD:s beräkningar och 

Åkessons försvar av förslaget.  

 

I den schematiska strukturen förmedlar rubriken ett starkt motstånd till SD, som direkt 

får rollen som “underdog”. Att källan Kinberg Batra, som då var Moderaternas 

gruppledare i riksdagen, citeras redan i ingressen stärker intrycket av att SD:s förslag 

är förkastligt och kastar en mörk skugga över hela partiet. Utifrån citatet kan SD:s 

förslag tolkas få stora konsekvenser för hela landet, då Kinberg Batra menar att 
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förslaget riskerar att skada svensk ekonomi. Detta kan därmed tolkas som information 

som journalisten anser har ett stort nyhetsvärde för allmänheten.  

 

Journalisten skriver att partier “rasar” mot SD:s sätt att räkna, som några kallar “Helt 

vansinnigt”, “hjärtlös och billig politik” samt “orealistiskt”. Sedan citeras Kinberg 

Batra igen: “Det är sådant här SD brukar påstå i budgetdebatten och det är ganska 

oseriösa beräkningar”. I en mikroanalys kan man utläsa att ordet “brukar” fyller 

funktionen att visa att detta inte är en enstaka miss från SD:s sida, utan att det i själva 

verket är typiskt för SD:s budgetpolitik. Det får partiet att framstå som etablerat 

okunniga och som Kinberg Batra också säger “oseriösa”. Sedan fortsätter 

riksdagsledamot Fredrik Olovsson (S) i samma takt: 

 
Det är inte SD:s starka gren att hålla ordning på pengarna. SD ser över huvud 

taget inte de vinster och intäkter med att människor arbetar och bidrar till 

samhället. Det är inte en rimlig politik, givet att vi har stora konflikter i vår 

omvärld. SD:s  beräkningar bygger på att man överdriver kostnaderna och 

struntar i intäkterna man får med människor som kommer i arbete. 

 

Genom att använda sig av ord som “inte SD:s starka gren” framstår partiet än en gång 

som okunniga och inkompetenta. Ordet “rimlig” tyder ännu mer på att SD inte förstår 

sig på politik. Vidare lägger han fram fakta som får SD:s förslag att verka ännu mer 

ofullständigt, eftersom de “struntar i intäkterna man får med människor som kommer i 

arbete”.  

 

Gemensamt för nämnda källor är att båda är högt uppsatta inom de två största 

riksdagspartierna i Sverige. Det kan tolkas som att journalisten har valt ut dessa 

motståndskällor för att de representerar en stor del av svenska folket och har ett stort 

inflytande över politiken. De framstår därmed direkt som insatta och viktiga, då de 

även tilldelas relativt stor plats i artikeln. I och med att båda dessutom har liknande 

resonemang stärks intrycket av SD:s förslag är orealistiskt och felaktigt. Beslutat att 

citera just dessa två tunga källor med deras motvilja till SD:s förlag, kan tolkas som ett 

ideologiskt beslut av journalisten. Då ideologiska beslut tas om vem som blir 

intervjuad, citeras och får utrymme, är en del av nyhetsdiskursen (van Dijk, 2007:188).  
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I nästa stycke citeras aktören och källan Jimmie Åkesson som försvarar förslaget: ”Jag 

har inte sett någon ny kritik utan det är samma kritik som man framför som vi har 

svarat på vid flera tillfällen. Jag betraktar den som ganska oseriös”. 

 

Faktumet att Åkesson använder sig av ordet “oseriös” skapar närmast en komisk 

konnotation, eftersom Kinberg Batra tidigare använde sig av samma ord när hon 

beskrev SD:s beräkningar. Vidare svarar Åkesson egentligen inte alls på kritiken, utan 

avfärdar den istället genom att säga att de redan har svarat på kritiken vid flera 

tillfällen. Åkesson kan därmed samtidigt tolkas ge en bild av att kritiken faktiskt är 

befogad, då det uppenbarligen inte är första gången någon eller några har kritiserat 

förslaget. Sedan ställer journalisten en implicit kritisk fråga, som till skillnad från 

Ekots utfrågning av Christoffer Dulny, inte är lika anklagande: 

 
I era beräkningar antar ni att invandrare använder offentliga välfärdstjänster 

1,5 gånger mer än vad inrikes födda gör. Ni hänvisar till en rapport från 

utredningstjänsten. Men den rapporten stödjer inte den siffran, enligt flera 

experter. Var har ni hittat den här siffran? 

 

Varpå Åkesson svarar:  

 
“Det kan våra ekonomer svara på mycket bättre än jag. Men utifrån det jag har 

sett så den knapphändiga statistik som finns så är i alla de fall där det finns 

möjlighet att redovisa det här så överstiger överrepresentationen i 

välfärdskonsumtion 1,5. När det gäller till exempel långvarigt försörjningsstöd 

så tror jag vi är uppe i 12 gånger inrikes födda.”   

 

Svaret är inte till Åkessons fördel, då han först skjuter ifrån sig ansvaret för att svara 

på frågan. Vidare är det som läsare svårt att förstå om siffrorna stämmer enligt 

Åkesson, som använder sig av orden “knapphändiga statistik”. Dessutom förstärks 

bilden av Åkesson som okunnig då han säger “så tror jag vi är uppe (...)”. Ordet “tror” 

signalerar inte en kunnig och insatt partiledare, till skillnad från de tidigare nämnda 

källorna Kinberg Batra och Olovsson, som framstod som säkra på sin sak. Meningen 

som citeras är grammatiskt felkonstruerad, och det kan vara svårt för läsare att riktigt 

förstå vad Åkesson faktiskt säger. Om detta är ett slarvfel från journalisten, eller ett 

taktiskt sätt och en dold agenda att få Åkesson att verka ännu mindre insatt och 
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okunnig, är svårt att säga. Men anmärkningsvärt är att de övriga politikernas citat var 

mer välformulerade. 

 

Slutligen får Åkesson sista ordet i artikeln: “Vi vill bli den starka vågmästaren. Då 

kan vi ändå få inflytande.” Att Åkesson använder sig av ordet “ändå” stärker intrycket 

av att partiet inte välkomnas av de andra partierna, men att de samtidigt inte längre kan 

ignoreras. Detta uttalande förstärker bilden av SD som underdogs. Det kan tolkas som 

att Jimmie Åkesson strategiskt vill få SD att verka som underdogs, och utnyttja 

partiets marginaliserade position och på så sätt få de övriga partierna att framstå som 

en samstämmande elit, medan SD istället hör till vanliga medborgare (Hellström & 

Nilsson, 2010:66).  

 

Journalisten sätter agendan att SD:s budgetförslag sågas av de övriga partierna. Sedan 

skapas frames, genom att citera tunga källor som menar att SD:s beräkningar om 

nyanlända invandrare är “hjärtlös och billig politik”, att de har stora brister i sina 

resonemang och att de inte ser vinster med att människor arbetar. På så sätt stärks 

diskursen att SD är ett främlingsfientligt och okunnigt parti. 

 

 

Ekot 

Reinfeldt: “Ingen tror på Åkesson” (2014-08-28) 

 

Artikeln handlar om P4 Extras partiledarutfrågning där Moderaternas Fredrik 

Reinfeldt utfrågas. Artikeln handlar bland annat om finanskriser, Alliansens utspel om 

skärpta straff, samt om att Alliansen har öppnat för en lagstiftning som ska förbjuda 

svenskar att ansluta sig till terrorgrupper. Men en större del av artikeln handlar även 

om att Reinfeldt riktar kritik mot Sverigedemokraterna, vilket därför gör den intressant 

att analysera. Det görs ingen djupare analys på det som huvudsakligen rör Alliansens 

politik, då dessa sekundära ämnen inte uppfyller syftet. 

 

Den tematiska hierarkin visar att tyngden ligger i rubriken “Reinfeldt: “Ingen tror på 

Åkesson””. I ingressen förekommer många sekundära ämnen som rör Alliansens 

politik, därefter skriver journalisten att i utfrågningen “gick Fredrik Reinfeldt hårt åt 

Sverigedemokraterna”. Fram till halva brödtexten diskuteras Alliansens politik. Sedan 
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får Reinfeldt berätta varför han hatar rasism, som han kopplar till SD:s rasistiska 

bakgrund. Slutligen framgår det även att Reinfeldt känner en misstro mot Åkesson. 

 

I den schematiska strukturen kan man i rubriken avläsa att “Ingen tror på Åkesson”, 

vilket huvudaktören och källan Reinfeldt citeras med. Att journalisten har valt att ha 

detta citat som rubrik, trots att hela artikeln tar upp ett flertal andra ämnen, tyder på att 

journalisten och Ekots nyhetsdiskurs anser att denna information var av högst 

nyhetsvärde. Reinfeldt är en tung källa i artikeln då han vid publiceringsdatumet 

fortfarande var statsminister och partiledare. Citatet “Ingen tror på Åkesson” kan 

därmed tänkas framstå som självklart. Det kan även tolkas som att Ekot implicit vill 

sätta agendan att aktören Åkesson inte är en trovärdig person.  

 

Efter halva brödtexten skriver journalisten: “Han passade också på att ge en känga till  

Sverigedemokraterna.” Vilket förekommer innan journalisten väljer att skriva ut sin 

fråga:“Jag hatar rasism sa du i SVT:s utfrågning. Det är ovanligt känslostarkt från 

dig. Finns det någon djupare förklaring till att du säger så?” 

 

Journalisten gör implicit en koppling i sammanhanget mellan Sverigedemokraterna 

och rasism. Det kan tänkas vara av vikt att en förtroendeingivande tung källa som 

Reinfeldt tar ställning till frågan. Att journalisten valt att ha med detta i artikeln pekar 

på att det är nyhetsvärdigt enligt Ekots nyhetsdiskurs. Det kan tänkas tolkas som att 

Ekot implicit vill framföra sin egen mediala ideologi i anförandet. Van Dijk menar att 

de accepterade sociala ideologierna som framförs i nyheter är mer eller mindre 

identiska med journalisterna som producerar artiklarna, och därmed kan tänkas 

påverka innehållet i samma anda (van Dijk, 2007:188). Reinfeldt får därefter hela sitt 

svar citerat i texten.  

 
Jag växte upp i en tid där skinheads och det som är svansen och rötterna till 

dagens Sverigedemokrater syntes runt om i Sverige och jag såg deras 

våldtendenser och deras hänsynslöshet och jag förstod vad riskerna är om vi 

inte är tillräckligt tydliga. Det spelar ingen roll att de tar på sig kostymer och 

försöker anpassa sitt språkbruk, det är i grunden samma vi- och dem-tänkande 

de letar efter. 
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I Reinfeldts svar på varför han hatar rasism, gör han en tydlig koppling till 

Sverigedemokraternas bakgrund som skinheads med våldtendenser. Han menar att 

trots att de idag har på sig kostymer och anpassar sitt språkbruk, så är de i grunden i 

samma “vi och dem-tänkande”. Valet att citera Reinfeldt med negativa ordval kan 

tolkas som att journalisten medvetet vill framhäva en stark källa som agerar motpol till 

Sverigedemokraterna. 

 

Vidare vill journalisten att Reinfeldt kommenterar Åkessons tidigare uttalande i SVT. 

 
Jimmie Åkesson sa i samma utfrågning, apropå ditt uttalande om att öppna 

hjärtat inför ökande flyktingströmmar: "mitt hjärta är mer öppet än Fredrik 

Reinfeldts, för vi hjälper många fler ...". Vad är din kommentar till det? 

 

Reinfeldt svarar: “ Jag tror faktiskt ingen tror på honom när han säger så. (...)” Det är 

från denna mening som journalisten har valt att sätta rubriken “Ingen tror på 

Åkesson”. Detta visar tydligt att meningen i rubriken är tagen ur sitt sammanhang och 

gör att artikeln, trots att den i själva verket handlar om Reinfeldt, ser ut att förmedla en 

allmän misstro mot Åkesson. Enligt Hägers resultat är public service-medierna mer 

restriktiva i sin rapportering än kvällstidningar som spär på debatten (Häger, 2012:72), 

men här visar även Ekot ett exempel på en hårdvinklad artikel, med prov på vad som 

kan tänkas vara implicita ideologiska värderingar.  

 
7 Slutdiskussion 
 

Syftet med undersökningen var att undersöka hur Ekot och Aftonbladet rapporterar om 

Sverigedemokraterna innan valet 2014, och att se om de två medierna skiljer sig åt. 

Frågorna vi ställde oss var vad texterna handlar om, vilka sammanhang SD 

förekommer i, samt hur SD framställs i artiklarna. Det undersöktes också vilka källor 

medierna använder sig av och vad de får tala om. 

 

Ekot visade sig vara bättre på att förmedla politik som huvudämne än Aftonbladet, 

men när det undersöktes grundligare ifall artiklarna i själva verket tillämpade 

politikens sakliga innehåll, talade resultatet sitt tydliga språk - medierna tar sällan upp 
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SD:s sakpolitiska frågor. Trots att det kan verka som att Ekot behandlar SD:s politik, i 

och med att de fick höga värden för politik som huvudämne, så bevisar tabellen “SD:s 

politiska sakfrågor” att de i praktiken sällan tillämpas. Därför kan en generell slutsats 

vara att båda medierna har misslyckats med sitt uppdrag att förmedla SD:s politik till 

medborgarna. Detta är anmärkningsvärt eftersom det relativt låga antalet sakgestaltade 

artiklar, inte stämmer överens med de journalistiska idealen om vilken typ av 

information som ska förmedlas innan val (Strömbäck, 2004:277). En konsekvens av 

att partiets politik sällan förekommer på agendan, kan vara att medborgarna inte till 

fullo vet vad de röstar på, vilket kan vara odemokratiskt och vilseledande för väljarna.  

 

När medierna väl skriver om SD:s politik tar Aftonbladet främst upp invandring. Detta 

kan tänkas förstärka bilden av SD som ett enfrågeparti. En konsekvens av det kan vara 

att medborgarna inte får ta del av vad SD står i andra politiska sakfrågor. Detta kan 

tänkas få väljare som är emot invandring att rösta på SD, utan att veta om de delar 

partiets övriga värderingar. Ekot tar däremot i större utsträckning upp andra politiska 

sakfrågor, vilket i jämförelse med Aftonbladet ger en mer nyanserad bild av partiets 

politik.  

 

Både Aftonbladet och Ekot, visar tydliga tendenser på att föra en negativ agenda 

gentemot partiet, som ofta förekommer i kontroversiella sammanhang. På 

dagordningen finns rasistiska uttalanden från politiker, felberäkningar i budgetförslag 

samt anklagelser och misstag som begås av SD-politiker. Nyhetsdiskursens framing 

visar att SD är ett problemparti, som främst bedriver främlingsfientlig politik, med en 

spelberoende partiledare och kandidater som är rasistiska, kriminella, oseriösa, 

okunniga och opålitliga. Den negativa agendan betyder dock inte att medierna 

konstruerar en felaktig bild av partiet. Om partimedlemmar utför brott och uttalar sig 

rasistiskt är det mediernas uppgift att förmedla detta till läsarna, då de ska granska 

makten. Om ett annat riksdagsparti hade varit kriminella eller rasistiska, hade 

medierna med största sannolikhet fört en likartad agenda. Detta ger upphov till 

framtida forskning som undersöker hur medierna rapporterar kring andra partier. Är 

media lika kritisk mot alla partier? 

 

Trots att Aftonbladet i större utsträckning tenderade att skandalgestalta partiet än Ekot 

(som också fick höga värden för detta), förekom det i den kvalitativa analysen 
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hårdvinklade rubriker och intervjufrågor i båda medierna, där journalisternas implicita 

värderingar lyste igenom. Detta kan tänkas förstärka den negativa diskursen gentemot 

partiet. Det kan därför antas vara av högt nyhetsvärde att skandalgestalta 

Sverigedemokraterna. Mediernas gruppbaserade ideologi gentemot SD framgår 

implicit vid flera tillfällen och kan tänkas visa tendenser på att medierna kollektivt 

delar samma värderingar kring partiet. Van Dijk menar att de accepterade sociala 

ideologierna som framförs i nyheter är mer eller mindre identiska med journalisterna 

som producerar artiklarna, och därmed kan tänkas påverka innehållet i samma anda 

(Van Dijk, 2007:188). Detta fenomen ger upphov till en ny frågeställning “Hur är 

intervjufrågorna och rubrikerna vinklade?”. 

 

Medierna bör vara neutrala i förhållande till vem som gynnas eller drabbas av en 

nyhet. Medierna kan delas in på en gradskala beroende på hur konsekvensneutrala de 

är i sin publicering. Häger menar att journalister inte vill riskera att verka som 

draghjälp för Sverigedemokraterna och drar sig därmed för att rapportera positivt 

(Häger, 2012:225). Detta kan tänkas vara anledningen till att medierna inte tillämpar 

en positiv eller neutral rapportering, och kan även tyda på att Aftonbladet och Ekot inte 

är konsekvensneutrala. Kanske har Aftonbladet och Ekot en samlad gruppbaserad 

medieideologi som inte vill förstärka SD:s politiska inflytande, kanske är det också 

därför SD i många fall blir omtalade istället för att tilldelas en egen röst. Det faktum 

att fenomenet sker så pass ofta i Ekot är intressant, då deras publicistiska riktlinjer 

menar att en kritiserad part ska få komma till tals (Radioochtv, 2014). Detta kan tänkas 

minska trovärdigheten för dem, fastän de lyckas bättre än Aftonbladet.  

 

Det är svårt att dra en generell slutsats utifrån kvalitativa analysen om källvärdering, 

men i de analyserade artiklarna framgår det ändå att tunga källor får uttrycka sitt 

motstånd till SD högt upp i den tematiska hierarkin. Samma tendens har uppkommit i 

vem som tillåts sammanfatta nyhetsmaterialet i slutet, vilket kan tyda på journalistens 

medvetna, såväl som omedvetna värdering av källor. Det kan tolkas som att medierna 

värderar motståndet till SD högt och vill sätta det på agendan. Medierna bidrar således 

till att måla upp en bild av SD som underdogs, som möter motstånd från källor 

bestående av såväl experter som politiker, vanliga medborgare och journalisterna 

själva. Det kan tänkas medföra att medborgarna istället får sympati för partiet som ofta 

möter motstånd i journalistiska sammanhang. Hellström och Nilsson menar att SD 
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utnyttjar sin marginaliserade ställning för att bevara uppfattningen om svensk politik 

som uppdelad mellan en samstämmande politisk elit alienerad från folket, och SD som 

ett parti för vanliga medborgare (Hellström & Nilsson, 2010:66). Detta kan medföra 

att media omedvetet skapar bilden av SD som ett parti som representerar folket och 

som vågar gå på sin kontroversiella linje. De kan framstå som ett parti som vågar säga 

vad de tycker och tänka för sig själva, även om det är politiskt korrekt eller inte. 

Istället för att hålla sig till normer och sträva efter att bli ett populärt och omtyckt 

alternativ. Den negativa diskursen kan även tänkas bidra till att odla en bild av SD som 

”sanningssägande uppstickare”, i opposition mot en maktelit där medierna går 

armkrok med etablerade partier (Häger, 2012:71). 

 

Både framgång och bakslag inom politik förklaras ofta med mediernas sätt att 

presentera information (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011:17). Trots att 

Aftonbladets och Ekots övervägande negativa rapportering bland annat bevisar att 

flera partimedlemmar för en rasistisk diskurs, mer än fördubblades väljarstödet för det 

främlingsfientliga partiet. Studien visar således att medierna inte påverkar över 800 

000 väljares bild av Sverigedemokraterna. Kanske spelar det ingen roll vad som skrivs 

om SD, då experter menar att deras sympatisörer ändå inte har förtroende för media. 

Desto sämre partiet framställs – desto större blir dem. Kanske beror detta på att 

skandalerna stärker bilden av SD som ett parti som kämpar mot etablissemanget 

(Gerdfeldter, 2014).  

 

Fastän SD har tagit på sig kostymer istället för bombarjackor, och har ett kontor i 

riksdagen (Häger, 2012:16), är de fortfarande inte neutraliserade i media. Medierna 

förmedlar en samstämmig ideologisk bild av att Sverigedemokraterna 2014, 

fortfarande inte är ett seriöst politiskt alternativ, att “Ingen tror på Åkesson”.   
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9 Bilagor 
 
 

Bilaga 1. Kodschema  
 

V1. Huvudämne  

 

Variabeln syftar till att besvara den första och andra frågeställningen, alltså vad handlar texterna om 

och vilket sammanhang SD förekommer i. Förhoppningen är att redovisa i vilka sammanhang som 

det rapporteras om Sverigedemokraterna. 

  

1. Anklagelser mot SD/SD-politiker 

2. Skandal relaterad till brott  

3. SD/SD-politiker anklagad för rasism/rasistiska uttalanden 

4. Framgång för SD 

5. SD:s politik 

6. Motstånd till SD 

7. Övrigt 

 

V2. Sverigedemokraternas roll 

Variablen syftar till att besvara den tredje frågeställningen, hur SD framställs.  

 

1. SD som missnöjesparti  

2. SD som vågmästare  

3. Brottsrelaterad skandal/SD som brottslingar 

4. Rasistisk skandal/SD som rasister 

5. SD “gör bort sig”  

6. SD utsatt för motstånd   

7. SD som “offer”  

8. Övrigt 
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V.3 SD får komma till tals eller ej 

 

1. Egen röst 

2. Omtalad 

 

V4. SD:s politiska sakfrågor 

Syftet med variabeln är att den ska besvara den första frågeställningen, vad artiklarna handlar om och 

samtidigt se om det finns fokus på SD:s politik och i så fall vilka politiska sakfrågor som tas upp. 

 

1. Ekonomi  

2. Invandring  

3. Välfärd (Skola/vård/omsorg) 

4. Ej tillämpar:  

5. Övrig sakfråga  
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Bilaga 2.  Kodninginstruktioner 
 

Nedan följer en kopia på kodschemat med tillhörande förklaring hur svårtolkade begrepp ska kodas. 

 

Variabel 1 “Huvudämne” 

Med huvudämne syftas det som artikeln huvudsakligen handlar om. Dvs, det som får mest tyngd och 

plats i artikeln. Ifall fler ämnen tas upp i en artikel, så definieras huvudämnet som det som framgår i 

rubrik och ingress. 

 

1. Anklagelser mot SD/SD-politiker: Kritik och anklagelser som riktas till partiet eller 

partimedlemmar. 

2. Skandaler relaterad till brott: Brottsrelaterade skandaler, där brottet utförts eller misstänkts ha 

utförts av SD/SD-politiker. 

3. SD/SD-politiker anklagad för rasism/rasistiska uttalanden: Artiklar där SD/SD-politiker anklagas 

för rasistiska uttalanden eller handlingar. 

4. Framgång för SD: Artiklar som tar upp Sverigedemokraternas framgångar, när de får positivt 

bemötande, ökat väljarstöd eller medhåll som gynnar partiet. 

5. SD:s politik: Artiklar som huvudsakligen tar upp politik kopplat till SD. Artiklar kodas som tar upp 

politiska sakfrågor eller politiska strategier. När politiken får stört utrymme och är huvudämne kodas 

dessa med SD:s politik. 

6. Motstånd till SD: Demonstrationer mot SD, aktörer eller politiska motståndare som uttalar sig 

negativt om SD. 

7. Övrigt. 

 

Variabel 2 “Sverigedemokraternas roll” 

Här avgörs vilken roll SD tillskrivs i artiklarna och hur de framställs. Detta avgörs genom att se till 

det eller den som får mest tyngd i artikeln. Framställs de på flera sätt anses tyngden ligga i rubrik och 

ingress.  

 

1. SD som missnöjesparti: Sverigedemokraterna motsätter sig andra politikers förslag och tar avstånd.  

2. SD som vågmästare: Sverigedemokraterna spås bli vågmästare.  

3. Brottsrelaterad skandal/SD som brottslingar: Sverigedemokraternas framställs som brottslingar, 

anklagas eller utför brottsliga handlingar. När de framställs som ”brottsliga” och går mot lagen. 
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4. Rasistisk skandal/SD som rasister: Sverigedemokraterna framställs som rasister genom misstänka 

eller utförda  rasistiska handlingar/uttalanden.  

5. SD “gör bort sig”: Misstag som Sverigedemokraterna gör, men som ej har med brott och rasism att 

göra. Exempelvis när de räknar fel, eller beter sig oansvarigt, som exemplet när ”Åkesson har satsat 

med vad han tjänar”, vilket inte är brottsligt men utmålas som oansvarigt. 

6. SD utsatt för motstånd: Någon uttalar sig negativt om partiet eller ställer dem till svars, SD utsätts 

för politiskt motstånd eller för demonstrationer. 

7. SD som offer: När Sverigedemokraterna utsätts för en negativ fysisk handling som exempelvis 

våld. Exempelvis om Jimmy Åkesson utsätts för tårtkastning, då ses det som ett mer ”extremt 

motstånd” än exempelvis demonstrationer, vilket därför gör att de målas ut som offer. 

8. Övrigt.  

 

Variabel 3 SD får komma till tals eller ej 

1. Omtalad – När SD inte tillåts kommentera med en direkt röst i artikeln. 

2. Egen röst- När SD citeras utifrån att journalisten själv pratat med dem. 

 

Variabel 4 “SD:s politiska sakfrågor” 

Om Sverigedemokraternas politik tas upp väljs det politiska ämne ut som får mest tyngd och utrymme 

i artiklarna. Främst ses till rubrik och ingress. 

1. Ekonomi  

2. Invandring  

3. Välfärd (Skola/vård/omsorg) 

4. Ej tillämpar: Ifall ingen särskild politisk sakfråga tas upp används detta variabelvärde. När det inte 

fokuseras på vad de vill göra, vad de lagt för förslag, eller hur de vill styra sin politik. 

5. Övrig sakfråga  

 

 

 

 

 

 


