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Abstract 

 

The aim of this study was to examine how the political party Sweden Democrats is represented in two 

Swedish newspapers. The study included a national newspaper and a local newspaper, Aftonbladet and 

Blekinge Läns Tidning.  

 

We studied 35 articles from both papers, from 2005 and from 2009. We analyzed the texts using the linguist 

Norman Faircloughs (1995) method for discourse analysis. Based on his theories, we created our own model 

to examine the texts. Our model primarily focused on representation.  

 

The study was conducted at a time when Sweden Democrats was given much support in opinion polls and 

knocked on the door to the Swedish Parliament.  

 

The study showed that Sweden Democrats in both newspapers, primarily by descriptions, the choice of 

interviewees, etc., often are represented as racists. Another phenomenon is that SD in a number of texts often 

are linked with suspicion and assigned with a hidden agenda. In contrary, we have also found examples of 

articles that portray SD as any other party in the political spectrum, especially in the articles published in 

2009. 

 

Our study aimed to discuss and also showed that here are several complicated problems, both legally and 

ethically, when dealing with, and reporting about Sweden Democrats. 

 

Key words: Journalism, Aftonbladet, Blekinge Läns Tidning, Sverigedemokraterna, Sweden Democrats, 

Discourse analysis, Representation, Racism, Xenophobia, Democracy
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1. Inledning 

 

En sökning på ”Sverigedemokraterna” mellan 1 januari och 1 november 2006 (2009-12-09) ger 19 

träffar i Aftonbladet i Retrievers mediearkiv. En sökning under samma period 2009 ger 134 träffar. 

 

Inför riksdagsvalet 2006 valde medierna, framförallt på lokal nivå, att marginalisera SD i 

bevakningen och att till och med ”tiga ihjäl” partiet på nyhetsplats, något som medieforskarna Nord 

& Strömbäck beskriver närmare i Väljarna, partierna och medierna från 2009 (Nord & Strömbäck 

2009). Trots det gjorde Sverigedemokraterna framsteg i valet och fick nästan tre procent (val.se 

2010-01-05) av svenskarnas röster. 

 

Sedan dess verkar både riksdagspartierna och media ha lagt om taktiken gällande hur man ska 

hantera partiet. Under den senaste mandatperioden har politikerna enats om att taktiken för att 

minska SD:s inflytande är att möta dem i öppna debatter för att slå hål på deras politik. 

Representanter från båda politiska blocken har öppet gått ut och sagt att de ska ”ta debatten” med 

Sverigedemokraterna i sakfrågor (svd.se 2010-03-15). Ett annat exempel på detta är Mona Sahlins 

möte med SD:s partiledare Jimmie Åkesson i Kvällsöppet den 19 april 2007 (sydsvenskan.se 2010-

03-15).  

 

Samtidigt har landets journalister också börjat röra på sig. Sveriges Radios Kaliber 

wallraffinspirerade reportage om Jimmie Åkessons partivänner ledde till stora rubriker när SR:s 

mikrofoner fångade Sverigedemokratiska politiker när de bland annat jämförde flyktingar med 

parasitsmittade hundar (sr.se 2010-03-15). 

 

Stort genomslag fick också Aftonbladets omdiskuterade beslut att stoppa SD:s annonser i tidningen. 

Något som chefredaktör Jan Helin motiverade: ”Jag vill inte göra mig till en del av 

Sverigedemokraternas mycket skickliga kampanj för att tvätta bort sin stämpel som ett 

främlingsfientligt, extremistiskt parti genom att publicera deras reklam” (Aftonbladet
1
 2010-03-15). 

 

Sverigedemokraterna upprör och engagerar, och partiets stöd bland väljarna (Aftonbladet
2
 2010-03-

15), leder till nya, svåra frågor för Sveriges journalister. Frågan är var gränsen egentligen går 

mellan de pressetiska reglerna med att alltid höra båda sidor och vara generös med bemötanden 

(Spelregler för press, radio och tv 2002) och det demokratiska uppdraget som journalist? 
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Hur behandlar man rättvist ett parti som i sin kärna står för odemokratiska åsikter och som uttrycker 

åsikter som strider mot bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen (Medierätt 1 (2004), 

Tryckfrihetsförordningen 7:4 punkt 11)? 

 

Om mindre än ett år går svenskarna till val. Om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen eller 

inte vet ännu ingen. En sak som är säker är att både politiker och journalister står inför en stor 

utmaning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Denna studie syftar främst till att undersöka hur en rikstäckande kvällstidning (Aftonbladet) och en 

lokal morgontidning (Blekinge Läns Tidning
1
) rapporterar om Sverigedemokraterna inför 

riksdagsvalen 2006 respektive 2010. För att göra detta har vi studerat artiklar publicerade i BLT och 

Aftonbladet mellan den första januari och den första november året innan riksdagsvalen. 

 

Vi vill även undersöka vilka diskurser som finns i texterna och om det har skett några skillnader i 

hur de två tidningarna rapporterade om partiet 2005 och 2009. 

 

Utöver det vill vi problematisera och diskutera kring hur medierna bör hantera ett parti som 

Sverigedemokraterna med tanke på partiets främlingsfientliga åsikter i relation till det journalistiska 

uppdraget, de pressetiska reglerna och Tryckfrihetsförordningen.  

 

Vår huvudfråga är: 

• Hur representerades Sverigedemokraterna i BLT och Aftonbladet i nyhetstexter inför 

riksdagsvalet 2006 och 2010? 

 

Våra delfrågor är:  

• Vilka skillnader finns i hur Sverigedemokraterna representeras i nyhetstexter i BLT och 

Aftonbladet inför riksdagsvalet 2006 och 2010? 

• Inom vilka diskurser rör sig texter om Sverigedemokraterna i BLT och Aftonbladet inför 

riksdagsvalet 2006 och 2010? 

• Vilka etiska och demokratiska problem uppkommer när journalister skriver om 

Sverigedemokraterna? 

                                                 
1
 Blekinge Läns Tidning benämns hädanefter som BLT 
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1.2 Avgränsningar 

 

I vår studie har vi inte undersökt hur medierapporteringen i BLT och Aftonbladet har påverkat 

valresultatet. I uppsatsen undersöker vi inte heller varför
2
 rapporteringen av Sverigedemokraterna 

ser ut som den gör. En sådan undersökning hade krävt intervjuer med både nyhetsredaktörer och 

journalister och ligger inte inom ramarna för vår uppsats.  

 

Vi har heller inte studerat representationen i åsiktstexter, det vill säga krönikor, ledare och 

insändare. Texter av denna typ i BLT och Aftonbladet har exkluderats i undersökningen. 

                                                 
2
 Vi som uppsatsförfattare har kursiverat vissa ord eller meningar som vi anser är signifikanta och vill uppmärksamma 
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2. Bakgrund 

 

I det här avsnittet vill vi ge en tillräckligt god faktabakgrund till ämnet vår uppsats behandlar. Vi 

går igenom Sverigedemokraternas bakgrund och historia som parti, de båda tidningarna vi studerat 

(Aftonbladet och BLT) och tar slutligen även upp den problematik det innebär att rapportera om 

Sverigedemokraterna; Såväl gentemot den svenska tryckfrihetsförordningen som gentemot de 

pressetiska reglerna. 

 

2.1 Sverigedemokraterna 

 

Den 6:e februari 1988 bildades partiet Sverigedemokraterna (Sverigedemokraterna 2010). 

Grundarna kom till stor del från den nationalistiska rörelsen ”Bevara Sverige Svenskt” och många 

härstammade dessutom från svenska rörelser med nazistisk bakgrund. Sverigedemokraterna hade i 

sin barndom också tydliga kopplingar till nazistiska rörelser och partiledningen bestod till stor del 

av personer med starka högerextrema anknytningar (Blomquist & Slätt 2004). 

 

Journalisten Pontus Mattsson har i sin bok ”Sverigedemokraterna in på bara skinnet” (2009)  

granskat partiet och intervjuat representanter för SD. Han redogör även han för partiets historiska 

utveckling. Under andra hälften av 90-talet och ända till i dag har partiet genomgått två större 

politiska omvälvningar. Den första under ledning av forne centerpartisten Mikael Jansson som var 

SD:s partiledare mellan 1995 och 2005. Han hade som mål att göra sig av med partiets kopplingar 

till nazismen och skinnskallarna. Under hans ledning beslutade partiet bland annat om en ny 

officiell hållning på offentliga möten, bombarjackorna kastades ut och istället plockades 

kostymerna fram (Mattsson 2009). 

 

2001 splittrades Sverigedemokraterna och många partimedlemmar bröt sig loss för att starta det än 

mer nationalistiska och främlingsfientliga partiet Nationaldemokraterna (Mattsson 2009).  

 

Om Mikael Janssons förändringar av partiet i stor omfattning rörde hur man uppträdde så har 

partiets politiska förändring till stor del skett under senare delen av 2000-talet. Processen har letts 

av partiets nuvarande ledare Jimmie Åkesson. Åkesson, som är uppväxt i Sölvesborg, tog på 

partistyrelsens rekommendation över partiet 2005 efter att tidigare varit ledare för 

Sverigedemokraternas ungdomsförbund SDU. Under hans ledning har Sverigedemokraterna rört sig 

allt mer mot det ”politiskt korrekta” och tillsammans med övriga medlemmar av den nuvarande 

partiledningen har han en ambition att stärka organisationen (Mattsson 2009).  
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Redan från starten 1988 hade Sverigedemokraterna, enligt partiet själva, ambitionen att ta sig in i 

Riksdagen och bara ett år efter partiets födsel startade man vad man själva kallar för 

kommunföreningsoffensiven. En offensiv med målet att få ökat inflytande i landets kommuner 

(Sverigedemokraterna 2010). Något som man också lyckades med inom kort. Det är nämligen på 

kommunal nivå man hittills nått de största framgångarna. I valet 2006 fick man mandat i 

Kommunfullmäktige i nästan hälften av Sveriges 290 kommuner. I drygt 40 av kommunerna fick 

man dessutom en möjlig vågmästarroll (Nord & Strömbäck 2009). Samtidigt uppnådde man i riket 

som helhet 2,9 procent (val.se
1
 2010-01-06). 

 

Sölvesborg, där BLT ges ut och som är Jimmie Åkessons hemkommun, var en av de första 

kommuner där Sverigedemokraterna fick mandat, redan 1998. Fyra år senare, i valet 2002, fick man 

3,3 procent av rösterna både i Sölvesborg och i Karlskrona. Partiet fick därmed 2 respektive 3 

mandat i Kommunfullmäktige (val.se
2
 2010-01-06). 

 

 

 

FIGUR 1. Sverigedemokraternas valresultat i kommun- och riksdagsval. 

(Statistisk källa: Mattsson 2009:35) 
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Kärnfrågan i partiets politik är i dag, liksom den alltid varit, invandringen. Partiet är emot ett 

mångkulturellt samhälle och förespråkar en mer restriktiv invandring till Sverige. De anser själva 

att ett homogent samhälle med invånare med samma kulturella bakgrund har störst möjlighet att 

leva tillsammans och på det baserar man sin invandringspolitik. SD förespråkar dessutom att 

samhället ska uppmuntra en ökad ”återvandring” där invandrare som inte anpassar sig till det 

svenska samhället återvänder till sina hemländer (Sverigedemokraterna 2010). 

 

Partiet själva är mycket tydliga med att påpeka att man varken anser sig vara rasistiska eller 

främlingsfientliga. Sverigedemokraterna anser sig dessutom vara kraftigt diskriminerade av svenska 

medier. På sin hemsida skriver man: 

 

”Sverigedemokraterna har, som så många andra som också ifrågasätter invandringspolitiken, ofta blivit 

beskyllda för att vara rasister. Det finns ingen substans i dessa anklagelser, som tas till när argumenten tagit 

slut. Orden rasist och främlingsfientlig har kommit att bli två av de mest devalverade orden i svenska språket. 

Tidningsägare och journalister har idag full kontroll över opinionsbildningen. Media har blivit en stat i staten, 

som även de stora partierna måste fjäska för. [...] Om vanligt folk fick möjligheten att bilda sig en riktig bild av 

vad sverigedemokraterna står för, skulle det i förlängningen innebära ett starkt hot mot mediavänsterns makt, 

vilket gör att man förstår varför folket i media aldrig låter oss komma till tals.” 

(Sverigedemokraterna 2010) 

Däremot pekar många forskare och statsvetare på att det finns mycket i partiets politik och 

framtoning som kan tolkas som rasistiskt. I boken Partier och organisationer skriver läraren och 

skoladministratören Mats Bäck och docenten i statsvetenskap Tommy Möller: 

  

”[...] Trots denna ambition att hålla en respektabel fasad utåt finns indikationer på rasism. En sådan är den 

åtskillnad som genomgående görs mellan invandrare från kulturellt och geografiskt närstående länder och 

invandrare från utomeuropeiska länder.”  

(Bäck och Möller 2003:86) 

 

I boken Den svenska politiken från 2006 skriven av Henry Bäck, professor i offentlig 

administration och Torbjörn Larsson, docent i statsvetenskap, klassificeras partiet som nynazistiska. 

 

”Efter Ny Demokratis haveri har det enda kvarvarande alternativet på extremhögerkanten varit de nynazistiska 

Sverigedemokraterna, som haft problem med att skapa en tillräckligt respektabel fasad.” 

 

(Bäck och Larsson 2006:49) 
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2.2 Aftonbladet 

 

Aftonbladet grundades 1830 i Stockholm och är Sveriges och Nordens största kvällstidning. 

Tidningen ges ut från Stockholm, är uttalat en obunden socialdemokratisk tidning och ägs av den 

norska mediekoncernen Schibsted och Landsorganisationen (LO). I tryck och på Internet 

(www.aftonbladet.se) når Aftonbladet varje vecka ungefär 3,9 miljoner läsare från hela Sverige och 

Norden (Schibsted 2010-03-15). Tidningen kommer ut dagligen och säljs i lösnummer över hela 

Sverige. 

 

Sedan 2008 heter Aftonbladets chefredaktör och ansvarige utgivare Jan Helin. Han har sedan han 

tillträdde bland annat nekat Sverigedemokraterna annonsutrymme i tidningen. I Sveriges 

Televisions Debatt 22 september 2009 förklarade Helin beslutet med att han ville starta en debatt 

om Sverigedemokraternas framsteg och ställde frågan vad andra svenska publicister har för hållning 

gentemot partiet (youtube.com 2010-03-15). En dryg månad efter att programmet sändes 

publicerade Aftonbladet en omtalad debattartikel av Jimmie Åkesson där partiledaren kritiserade, 

vad han kallade, en ”islamisering” av Sverige. Helin motiverade publiceringen med att han ville 

visa Sverigedemokraternas sanna åsikter (Aftonbladet
1
 2009-03-15).  

 

Aftonbladet är marknadsledande i Sverige (tidningsutgivarna.se 2010-03-15) och får därmed anses 

vara en viktig källa till politisk information och rapportering. Detta, tillsammans med Aftonbladets 

ovan nämnda ställningstaganden, anser vi gör tidningen till den mest intressanta av 

kvällstidningarna att undersöka i vår uppsats. 

 

2.3 Blekinge Läns Tidning (BLT) 

 

BLT är Blekinge läns största tidning och har sin bas i Karlskrona (BLT
1
 2010-03-15), ett av 

Sverigedemokraternas starkaste fästen (val.se
2
 2010-01-06).  

 

Tidningen grundades i Karlskrona 1869 och har under 1900-talet bytt ägare flera gånger, senast 

1975, då tidningen köptes upp av Barometern. 2002 bildades mediekoncernen Gota media. 

Koncernen äger och ger i dag ut tidningarna Blekinge Läns Tidning, Barometern-OT, Borås 

tidning, Ulricehamns tidning och Smålandsposten (Gotamedia 2010-03-15). 

 

Tidningen seglar politiskt under oberoende liberal flagg. Morgontidningen kommer ut direkt till 

prenumeranternas brevlåda 6 dagar i veckan och har varje vecka cirka 91 000 läsare. Det betyder att 

http://www.aftonbladet.se/
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man under varje vecka når 57 procent av de boende i Karlskrona kommun. BLT finns också på 

Internet (www.blt.se) där man har cirka 50 000 unika läsare per vecka (Gotamedia 2010-03-15).  

 

I valet till Kommunfullmäktige 2006 fick Sverigedemokraterna i Karlskrona 9,55 procent av 

rösterna, något som gjorde partiet till det tredje största i kommunen (val.se
2
 2010-01-06). I och med 

sin starka position i kommunalpolitiken får SD, precis som de traditionella politiska partierna, anses 

som en viktig aktör i BLT. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson kommer dessutom 

från Sölvesborg, som ligger inom BLT:s utgivningsområde. 

 

2.4 Det journalistiska uppdraget i en demokrati 

 

I den statliga pressutredningen från 1994 sammanfattades massmediernas uppdrag i tre punkter. 

Enligt utredningen är mediernas främsta uppdrag att: 

 

 Informationsuppgiften; uppgiften att förse medborgarna med sådan information att de fritt och självständigt 

kan ta ställning i samhällsfrågor. 

 

 Granskningsuppgiften; uppgiften att verka som självständiga aktörer och att granska de inflytelserika i 

samhället. 

 

 Forumuppgiften; uppgiften att låta olika åsikter och kulturyttringar komma till tals. 

 

(Vårt dagliga blad - stöd till svensk dagspress 1995:159) 

 

Professorerna i journalistik Stig Hadenius och Lennart Weibull har skrivit boken massmedier 

(2007). Där skriver de om Tryckfrihetsförordningen, en av de svenska grundlagarna, som instiftades 

redan på 1700-talet. Sedan dess har den kommit att modifieras och förändras men sedan 1949 har 

den sett ut ungefär som den gör i dag. Tryckfrihetsförordningen tar sitt avstamp just i att fri press är 

viktigt för ett demokratiskt samhälle och finns till för att garantera att varken regering eller statliga 

myndigheter ska kunna lägga sig i och påverka vad som skrivs i tidningarna. Enligt 

Tryckfrihetsförordningen är det en tidnings ansvarige utgivare som bestämmer vad som kan 

publiceras och som därmed ytterst har det juridiska ansvaret för att tidningens innehåll inte bryter 

mot svensk lag. En tidnings innehåll kan prövas juridiskt i domstol och om innehållet där bedöms 

vara olagligt (exempelvis hets mot folkgrupp, förtal, uppvigling etc.) så är det den ansvarige 

utgivaren som bär skulden (Hadenius & Weibull 2007). 

http://www.blt.se/
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”Utmärkande för tryckfrihetsförordningen är den frihetliga principen för tidningsutgivning med så få 

restriktioner som möjligt”. 

 

(Hadenius & Weibull 2007:29) 

 

Naturligtvis finns det inskränkningar i vad som får tryckas i den svenska pressen. Övertramp 

gentemot Tryckfrihetsförordningen räknas som brott mot tryckfriheten, såkallade tryckfrihetsbrott. 

Exempel på sådana brott är spioneri, hets mot folkgrupp eller förtal. Mest intressant för vår uppsats 

är hets mot folkgrupp: 

 

”hets mot folkgrupp, varigenom någon hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp 

av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell 

läggning”. 

 

(Medierätt 1 (2004), Tryckfrihetsförordningen 7:4 punkt 11) 

 

Delvis för att kunna upprätthålla en tryckfrihetsordning med få restriktioner och därmed en friare 

press, har Pressens organisationer, istället för hård lagstiftning, enats om vissa frivilligt antagna 

regler som man bundit sig till att följa. De pressetiska reglerna. De ska bland annat skydda 

allmänheten från att få felaktig information, att bli bemött av pressen på ett felaktigt sätt och 

garantera en allsidig och korrekt nyhetsförmedling (Hadenius & Weibull 2007). För att undvika 

censur och för att alla åsikter som finns i ett samhälle ska komma fram säger därför de pressetiska 

reglerna att man som journalist alltid ska höra båda sidor av en historia och låta olika åsikter få 

utrymme i artiklarna.  

 

”1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig 

nyhetsförmedling.” 

 

”13. Sträva efter att ge personer som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken 

samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter.” 

 

(Spelregler för press, radio och tv 2002:7-8) 

 

Dock handlar de pressetiska reglerna inte bara om att släppa fram folk med olika åsikter och deras 

rätt att komma till tals. Precis som tryckfrihetsförordningen tar de även upp vad som inte får 
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tryckas. Utöver allmänhetens rätt att komma till tals, oavsett åsikt, har journalisterna en skyldighet 

att se till att saker som missaktar enskilda personer eller samhällsgrupper trycks. 

De pressetiska reglerna slår fast:  

 

”10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös 

åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.” 

 

(Spelregler för press, radio och tv 2002:8) 

 

Som journalist och publicist har man därför ett ansvar, både gentemot lagen och gentemot de 

pressetiska reglerna, för att olika åsikter ska få komma fram samtidigt som man har ett ansvar för 

att det som trycks i tidningen inte missaktar personer eller grupper i samhället. Det gäller både 

reportertext och även åsikter som framförs av intervjupersoner. Alltså kan det uppstå konflikter 

mellan de olika reglerna när det gäller rapportering om personer eller grupper med rasistiska eller 

homofoba åsikter.  

 

När media rapporterar om Sverigedemokraterna uppstår därför, enligt oss, en sådan problematik 

eftersom de med sin invandringskritiska inställning ofta kommer med rasistiska uttalanden och 

påstår saker som kan ses som missaktande mot andra folkgrupper, kulturer och religioner 

(”Muslimerna är vårt största utländska hot”, Aftonbladet
3
 2010-03-15). 

 

Se vidare 3.8 Journalistikens demokratiska uppdrag och 3.9 Journalistikens etiska problem under 

kapitlet Teori och tidigare forskning. 
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3. Teori och tidigare forskning  

  

I det här avsnittet avser vi att redovisa de teorier som vi har använt oss av i vår undersökning. Vi tar 

även upp tidigare forskning som vi anser vara aktuell för det undersökta ämnet. Detta för att senare 

i uppsatsen kunna problematisera bevakningen och rapporteringen kring Sverigedemokraterna.  

 

3.1 Socialkonstruktionism och medierna 

 

En socialkonstruktionistisk världsbild innebär att det inte finns ett specifikt sätt att se på världen och 

att det inte finns några absoluta sanningar. Förenklat innebär det att olika människor tolkar världen 

och dess skeenden på olika sätt utifrån sina egna erfarenheter och de sociala processer man utsätts 

för. Människors världsbild upprätthålls även av sociala processer och kan påverkas och förändras 

om förutsättningarna för dessa ändras (Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

  

Medierna är i sin tur är i högsta grad delaktiga i att konstruera allmänhetens uppfattning av 

verkligheten. Medieforskaren Jesper Strömbäck har i sin bok Makt och medier från 2000 beskrivit 

hur mediernas gestaltningar påverkar hur människor tolkar en händelse. 

 

”Mediernas gestaltningar och människors kognitiva scheman är med andra ord länkade till varandra; De 

interagerar och påverkar varandra. Mediernas eventuella gestaltningsmakt kan beskrivas som makten att via 

gestaltningar påverka vilka kognitiva scheman som aktiveras och därmed hur nyheterna eller 

verklighetsbeskrivningarna tolkas.” 

 

(Strömbäck 2000:218)  

  

Således drar vi slutsatsen att tidningar som BLT och Aftonbladet verkar för att konstruera 

människors bild av verkligheten och därför anser vi att ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt 

är relevant för vår uppsats. 

 

3.2 Diskurs  

  

Medieforskaren David Deacon klassificerar diskurser som maktfält. De bestämmer kontexten i 

olika sammanhang och används i existerande maktstrukturers intresse för att upprätthålla den 

rådande sociala ordningen. Det innebär kortfattat att vissa grupper i samhället har större inflytande 

över samhällets diskurser än andra (Deacon 2007).  
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Sociologen Simon Lindgren skriver i sin bok Populärkultur från 2009 att en diskurs kan beskrivas 

som ett (ofta dolt) ordnat mönster som spänner över olika sociala situationer och ordnar in dem i 

kategorier. Mönstren är ofta socialt, kulturellt eller historiskt förankrade. Han skriver vidare att 

diskurser kan förklaras som språklig ordning; De regler och praktiker som gör meningsfulla 

yttranden möjliga (Lindgren 2009).  

 

Olika diskurser kan även strukturera verkligheten med utgångspunkt från olika positioner i 

samhället (Ekström 2008). 

 

3.3 Representation 

  

Genom representation skapar medierna schabloner av verkligheten. Den norske medieforskaren 

Jostein Gripsrud (1999) skriver att definitionen av representation är när text, bilder eller ljud får stå 

för något annat än sig själva. En person, en händelse eller ett objekt i press, radio eller tv får 

representera någonting större, en illustration för olika fiktiva eller verkliga fenomen i samhället. 

Genom representationer kategoriserar medierna sociala grupper och samhällsföreteelser genom 

bildval och beskrivningar och gör det därigenom enklare för läsaren att snabbt kunna slå fast vilken 

typ av nyhet det är man har framför sig (Gripsrud 1999). 

I antologin Introducing Cultural Studies (2008) konstateras att all medierapportering innehåller 

representationer. Författarna använder sig främst av exempel inom kön och etnicitet för att förklara 

begreppet, men slår fast att man lika väl kan exemplifiera med representationer inom områden som 

politik, brottslighet, religion och sexualitet (Longhurst [et al] 2008). 

I boken Researching communications (2007) skriver David Deacon att representation är processen 

där mening eller antydda åsikter förkroppsligas genom bilder och text.  

Kulturteoretikern och sociologen Stuart Hall (1997) ser en symbios mellan representation och 

kultur och menar att representation i högsta grad påverkar hur åsikter konstrueras i samhället. 
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3.4 Stereotyper 

  

En annan teori vi använt oss av i vår studie är den om stereotyper. Enligt medieforskaren Ylva 

Brune är stereotyper i medierna förenklade och ofta fördomsfulla föreställningar om människor och 

sociala grupper (Brune 2004). Enligt Simon Lindgren bortser stereotyper dessutom från skillnader 

mellan individer. Istället appliceras föreställda egenskaper hos människor för att enklare kunna 

kategorisera individerna i grupper (Lindgren 2009). 

 

En återkommande slutsats inom modern medieforskning är att medierna i hög grad bidrar till att 

både utforma och sprida stereotyper. Dessa medierade bilder har sedan också inflytande över hur 

människor uppfattas i samhället (Jennings [et al] 2002). Vidare skriver Ylva Brune (2004) att 

medierna modellerar händelser, personer och fenomen till förenklade bilder, stereotyper. Bilderna 

kommer sedan till användning när människor bildar sin uppfattning om andra.  Brune beskriver 

också stereotyper som verktyg; medel för att skapa en social ordning och exkludera det som inte 

passar i samhällsramen (Brune 2004).  

 

3.5 Representationer av Sverigedemokraterna 

 

I studien We are the good guys: Europeanization of neo-nationalism, the case of Sweden (2010) har 

forskarna Anders Hellström och Tom Nilsson undersökt hur Sverigedemokraterna representeras i 

svensk press. De konstaterar att SD ofta tillskrivs två specifika roller. Antingen framställs partiet 

som ”tokstollar”, politiska nybörjare som inte vet hur man ska bete sig i kommunalpolitiken, eller 

som rasister, som döljer sin främlingsfientliga agenda bakom rumsrena åsikter (Hellström & 

Nilsson 2010). 

Enligt deras studier har svensk media även en förmåga att polarisera rapporteringen kring 

Sverigedemokraterna. SD får ofta stå ensamma på ena kanten med långt avstånd till övriga politiska 

partier. En annan trend i nyhetsmaterialet är att representanter från de andra riksdagspartierna, från 

hela den politiska skalan, tenderar att försöka distansera sig från Sverigedemokraterna, eller 

beskyller andra partier för SD:s framgångar (Hellström & Nilsson 2010). 

Konsekvensen av detta är att Sverigedemokraterna blir politiska martyrer, något Hellström och 

Nilssons menar att partiet tjänar på. Rollen som ”underdogs” passar Sverigedemokraterna och blir 

ett verktyg för SD-representanter att använda sig av på den offentliga arenan. Om SD lyckas 

etablera denna utmanarbild öppnar detta för en farlig utveckling, då det ökar partiets möjligheter att 

domesticeras i svensk politik (Hellström & Nilsson 2010). 
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3.5.1 Sverigedemokraterna och martyrskapet 

Även annan tidigare forskning visar att Sverigedemokraterna kan vinna på att utmålas som martyrer 

i medierna. I boken Väljarna, partierna och medierna har medieforskarna Lars Nord och Jesper 

Strömbäck studerat den politiska kommunikationen och sambandet mellan partierna och medierna 

inför valrörelsen 2006. I boken förklarar de att dålig publicitet inte uteslutande behöver vara 

negativt för alla politiska partier och att det i vissa fall till och med kan ha en positiv effekt. 

Författarna exemplifierar med hur Sverigedemokraterna och Ny Demokrati påverkades av negativ 

uppmärksamhet i media inför valen 1991 och 2006. 

 ”För uttalade missnöjespartiet, som vänder sig till grupper som hyser djup misstro mot politik och medier, kan 

dålig publicitet ibland fungera mobiliserande, vilket fallen med Ny Demokrati 1991 och Sverigedemokraterna 

2006 illustrerar” 

(Nord & Strömbäck 2009:18) 

  

I boken kommer Nord & Strömbäck även till annan slutsats som är intressant för vår uppsats, 

nämligen att Sverigedemokraterna behandlades annorlunda jämfört med andra partier i de lokala 

medierna inför riksdagsvalet 2006. Framförallt är det SD:s förekomst i artiklar med negativ ansats 

som sticker ut i jämförelsen med andra partierna.  

  

Nord & Strömbäck menar att detta kan bero på att de lokala medierna gärna förefaller skriva om 

uppstickarpartier så länge det går att sympatisera med partiets åsikter. Men när utmanarpartierna 

istället har en främlingsfientlig framtoning, som exempelvis Sverigedemokraterna, får de lokala 

medierna svårare att förhålla sig till hur man ska rapportera om partiet. Resultatet av det, menar 

författarna, blir att SD särbehandlas och att medierna ofta väljer att inte rapportera om dem 

överhuvudtaget (Nord & Strömbäck 2009). 

 

”Det går således att hävda att Sverigedemokraterna mer eller mindre konsekvent tegs ihjäl i de lokala medierna 

i valrörelsen 2006, och de få gånger partiet och dess representanter framträdde i artiklar och inslag var det - 

jämfört med konkurrerande partier - oftare med en negativ inramning. Sverigedemokraterna var inte bara 

isolerade av andra partier, de var generellt också klart negativt särbehandlade av de lokala medierna i deras 

valbevakning”. 

 (Nord & Strömbäck 2009:187) 
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3.5.2 Sverigedemokraterna som ”alla andra” 

All forskning gällande hur Sverigedemokraterna representeras i medierna pekar dock inte på att 

partiet särbehandlas eller bara omskrivs negativa sammanhang. I medieforskaren Ylva Brunes 

statliga utredning Media och mänskliga rättigheter från 2007, som främst undersökte hur olika 

etniska minoriteter och samhällsfenomen framställs i media, framgår att Sverigedemokraterna också 

kan representeras annorlunda i nyhetsmedia; Nämligen på ett ovärderat och beskrivande sätt. I 

slutet av rapporten, som omfattar tre svenska tidningar (Dagens Nyheter, Göteborgsposten och 

Aftonbladet) presenteras bilden av sex stycken ”icke-frågor i bevakningen”, som Brune har valt att 

kalla dem. En av dessa är representation av Sverigedemokraterna (Brune 2007). 

Med utgångspunkt i de totalt 14 artiklar om Sverigedemokraterna som behandlas i studien under 

undersökningsperioden mars 2007 konstaterar Brune att artiklarna om SD i huvudsak är deskriptiva 

och har ett ”neutralt” förhållningssätt till partiet. Med detta menas ”att partiets ideologi och agenda 

bara undantagsvis granskas ur ett människorättsperspektiv”, vilket innebär att majoriteten av 

artiklarna att inte har en kritisk ansats till SD:s åsikter (Brune 2007:98). 

Artiklarna berättar istället i huvudsak om partiets politik och låter företrädare för 

Sverigedemokraterna komma till tals i artiklarna, svara på frågor om sig själva och partiets politik. 

Detta förhållningssätt är problematiskt menar Brune, eftersom Sverigedemokraterna i texterna får 

möjlighet att definiera sig själva och sina åsikter, och lämnar åt läsaren att dra sina egna slutsatser.  

 

”Ur ett människorättsperspektiv är det problematiskt att tidningarna inte tydligare granskar och ifrågasätter 

partiets ideologi och agenda”  

(Brune 2007:100) 

 

 

3.6 Rasism och främlingsfientlighet 

  

Enligt Nationalencyklopedins internetordlista är definitionen av rasism följande: 

  

”Rasism, ideologi som grundas på den vetenskapligt obevisade idén att människosläktet indelas i olika raser 

samt på den felaktiga idén att vissa av dessa raser är överlägsna andra. Uppfattningen att vissa folk är 

överlägsna andra till följd av en bestämd rastillhörighet är i huvudsak en västerländsk skapelse som växte fram 

med kolonialismen från 1500-talet och framåt.”  

(Nationalencyklopedin 2010) 
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Postkolonial forskning pekar dock på en annan sorts rasism som i och med den allt mer utsträckta 

globaliseringen vuxit fram; Nämligen den kulturella rasismen.  

Historieprofessorn George M. Fredrickson skriver i sin bok Rasism - en historisk översikt, om hur 

forskare med bakgrund av händelseutvecklingen i flera europeiska länder där man hänvisar till 

kulturella skillnader för att rättfärdiga att invandrare diskrimineras, kan tala om en ny sorts rasism, 

nämligen just den kulturella rasismen (Fredrickson 2005). 

Geografiprofessorn Allan Pred har skrivit boken Even in Sweden. Där gör han gällande att just den 

kulturella rasismen är den klart vanligaste formen av rasism i Sverige och exemplifierar bland annat 

med Sverigedemokraterna. 

”Cultural racism in Sweden is not only commonly given (often unreflected) expression in the popular 

discourses of everyday life but also finds frequent voice across the full political spectrum - among Social 

Democrats as well as Conservatives, among academics and leftist intellectuals opposing further immigration as 

well as those who speak on behalf of the ultranationalistic Sweden Democrats (cf. Deland 1997).” 

(Pred 2000:66) 

I utredningen Sverigedemokraterna i de svenska kommunerna 2002-2006 har filosofie doktorn i 

idéhistoria Ulla Ekström von Essen på uppdrag från regeringen redovisat en analys av framväxten 

av rasism och främlingsfientlighet i Sverige. Hon slår fast att Sverigedemokraterna har en 

populistisk karaktär och att partiet är ”i högsta grad anti-muslimskt”. Ekström von Essen skriver 

också att Sverigedemokraterna bär på tydliga kulturessentialistiska värderingar, ett synsätt nära 

besläktat med rasismen som enligt Ekström von Essen innehåller en grundtanke om att olika 

kulturer har olika förmåga att civilisera sig och inordna sig i samhället. 

”Sverigedemokraternas retorik, program, hemsidor och broschyrer innehåller inte termen ”ras”. Men partiet 

har en lång historia som rymmer biologiskt rasistiskt tänkande. I dag har rasismen ersatts av kulturessentialism 

och den etnopluralistiska doktrinen som klingar mer tolerant.” 

(Ekström von Essen & Fleischer 2006:39) 

Ekström von Essen skriver vidare: 
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”Kulturessentialismen bär på en implicit idé om olika grad av civilisationsförmåga hos olika kulturer. Den 

rymmer därtill samma logik och retoriska figurer som den klassiska biologiska rasismen, nämligen typifiering av 

raser respektive kulturer.”  

 

(Ekström von Essen & Fleischer 2006:171-172) 

 

Irene Molinas är filosofie doktorn i kulturgeografi och Paulina de los Reyes är docent i ekonomisk 

historia. I antologin Maktens (o)lika förklädnader skriver de bland annat om hur nationell bakgrund 

påverkar och ligger till grund för en diskriminering i tillgången till makt och resurser i samhället 

(De los Reyes [et al] 2005).  

De drar slutsatsen att den hierarkiska indelning, som kulturessentialismen står för, leder till en ökad 

differentiering och en rasifiering av samhället. Molinas och de los Reyes skriver vidare att 

diskrimineringen i Sverige tidigare främst diskuterats i former av infödda svenskar och invandrade 

svenskar. På senare tid kan man dock tala om en etniskt hierarkisk skala. Människor från olika delar 

av världen diskrimineras olika mycket och placeras på olika platser på skalan. Lägst ner i den 

sociala rankingen placeras utomeuropeiska invandrare företrädesvis från muslimska länder (De los 

Reyes [et al] 2005).  

3.7 Populism 

Populism betyder enligt Nationalencyklopedins internetordbok:  

  

”rörelse eller ideologi som utnyttjar folkligt missnöje och underblåser det med enkel, demagogisk och 

opportunistisk argumentation.” 

  

(Nationalencyklopedin 2010) 

Populistiska rörelser, exempelvis politiska partier, underblåser dock inte bara folkligt missnöje, de 

gör också anspråk på att föra folkets talan.  Partier med populistiska drag hävdar i regel att de bara 

uttrycker det som gemene man står för, och legitimerar de politiska åsikterna med argumentet att de 

finns förankrade hos allmänheten (Mazzoleni [et al] 2003). 
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3.7.1 Populism och främlingsfientlighet 

  

I antologin The Media and Neo-populism redogör ett antal författare för hur populistiska och 

främlingsfientliga värderingar fått fäste i olika länder. Boken innehåller exempel från flera 

världsdelar och olika tidsperioder under slutet av 1900-talet, vilket understryker att problematiken 

med främlingsfientliga strömningar är inte är någon nytt fenomen, eller avgränsat till Sverige. 

  

I boken konstateras att populism, historiskt sett, ofta har gått ihop med rasistiska och 

antidemokratiska värderingar. Kopplingen mellan populism och främlingsfientlighet kallar 

författarna i antologin för ”Neo-Populism”. Neo-populismen, på senare tid representerad av bland 

annat Jean-Marie Le Pens främlingsfientliga Front National i Frankrike, Jörg Haiders FPÖ i 

Österrike och Umberto Bossis högerparti Lega Nord i Italien, karaktäriseras precis som populismen 

av en övertygelse av att man representerar ”folkets röst”. Neo-populismens kännetecknas också av 

en fokusering på en eller få, strategiskt utvalda frågor i politiken, oftast med främlingsfientliga 

förtecken, och att i hög grad använda sig av känslomässiga argument i den politiska debatten 

(Mazzoleni [et al] 2003). 

 

I boken ”Från skattemissnöje till etnisk nationalism” kartlägger och beskriver sociologen Jens 

Rydgren olika typer av högerpopulism och högerextremism i Sverige. En stor del av boken ägnas åt 

att beskriva så kallade RHP, radikala högerpopulistiska partier (Rydgren 2005). Tidigt konstaterar 

Rydgren att Sverigedemokraterna är det ledande RHP partiet i Sverige. Han jämför partiet med 

bland annat ovan nämnda neopopulistiska partierna FPÖ och Front National och skriver: 

  

”Liksom flertalet av dessa partier är Sverigedemokraterna ett utpräglat kulturalistiskt parti, vars program 

baseras på etno-pluralistisk nationalism och främlingsfientlighet. I likhet med andra RHP-partier används 

också den populistiska anti-etablissemangsstrategin flitigt”. 

 

(Rydgren 2005:119) 

 

I första kapitlet av The Media and Neo-populism skriver författaren Gianpietro Mazzoleni att 

medierna spelar en avgörande roll i gränslandet mellan demokrati och populistiska element i och 

med sitt stora inflytande bland allmänheten och på den politiska arenan. Medierna kan fungera som 

ett effektfullt instrument för neo-populistiska krafter och har därmed ett stort ansvar för hur man 

väljer att hantera denna problematik (Mazzoleni [et al] 2003). 
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3.8 Journalistikens demokratiska uppdrag 

Historiskt sett har det funnits olika sätt att se på pressens roll i samhället. Stig Hadenius och Lennart 

Weibull skriver i sin bok Massmedier (2007) om olika ideologier som ser på mediernas roll i 

samhället på skilda sätt. Vissa anser att massmedias roll ska vara huvudsakligen kommersiell och 

att det samhälleliga ansvaret bör komma i andra hand medan andra har tyckt motsatsen. Enligt den 

sociala ansvarsideologin ska mediernas roll främst vara demokratifrämjande och ekonomiska och 

privata intressen bör komma i andra hand (Hadenius & Weibull 2007).  

  

I den statliga utredningen Svenska nyhetsmedier och mänskliga rättigheter i Sverige, konstaterar 

medieforskaren Ylva Brune att den sociala ansvarsideologin används som ”rättesnöre” hos de flesta 

stora nyhetsmedierna i Sverige. Den sociala ansvarsideologin, skriver Brune, innebär per definition 

”ett åtagande att i rapporteringen främja pluralism och demokrati och att ge tillträde för olika 

gruppers röster och perspektiv” (Brune 2007:5).  

  

Brune har i utredningen också undersökt hur olika grupper representeras i svensk press, främst med 

utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna. Hon menar att medierna spelar en viktig roll för att 

skapa den allmänna bilden av hur olika samhällsgrupper ser på varandra och för att upprätthålla de 

mänskliga rättigheterna i samhället. 

  

”Mänskliga rättigheter handlar om alla människors lika värdighet och värde och om varje människas rätt att 

inte bli diskriminerad på grund av sin grupptillhörighet. Nyhetsmedierna spelar sannolikt en viktig roll för hur 

mänskliga rättigheter uppfattas och efterlevs i ett samhälle. Dels kan medierna föra upp eller inte föra upp 

frågor kring mänskliga rättigheter på agendan i det offentliga samtalet. Dels har medierna makten att gestalta 

människor och grupper av människor på så sätt som kan skapa identifikation och respekt eller tvärtom, 

avstånd, likgiltighet, motvilja.” 

  

(Brune 2007:4) 

  

För vår uppsats är den problematiken som uppstår när media rapporterar om Sverigedemokraterna 

intressant. Samtidigt som journalister måste låta olika röster och åsikter komma fram och höras, i 

enlighet med det demokratiska uppdraget, måste samma journalister samtidigt också ta hänsyn till 

huruvida dessa åsikter spär på främlingsfientlighet och ökar klyftorna mellan människor.  
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3.9 Journalistikens etiska problem  

I boken ”Journalistikens etiska problem” beskriver och diskuterar medieforskarna Mats Ekström 

och Stig-Arne Nohrstedt de etiska dilemman som svenska journalister ställs inför i sitt arbete. 

De konstaterar att det finns en konflikt mellan två strävanden i den journalistiska etiken: att alltid 

söka sanningen – och: att ta hänsyn till konsekvenserna av det som publiceras. Detta förhållande 

diskuteras genomgående i boken. Ekström & Nohrstedt använder sig främst av exempel med 

privatpersoner för att illustrera konflikten, men även konsekvenserna av en publicering som gynnar 

vissa grupper i samhället, diskuteras (Ekström & Nohrstedt 1996).  

 

”Oavsett avsikterna bakom enskilda nyhetsartiklar kan de vara en del i en ideologisk nyhetsproduktion, eller 

mytbildning, som gynnar vissa grupper i samhället eller missgynnar andra. Det faktum att handlingar har icke 

avsedda och oförutsägbara effekter komplicerar naturligtvis frågan om vilken hänsyn journalistiken kan ta till 

de eventuella konsekvenserna av det som publiceras” 

(Ekström & Nohrstedt 1996:31) 

Två exempel på sådana grupper, som gynnas eller missgynnas, menar vi skulle kunna vara ett 

politiskt parti, som Sverigedemokraterna. Det kan samtidigt, enligt vår tolkning, också vara de 

invandrare eller muslimer som Sverigedemokraterna missaktar och uttalar förakt för.  

 

För att vidare illustrera journalistikens moraliska ansvar och konsekvenserna av att medialt 

uppmärksamma olika grupper använder sig Ekström & Nohrstedt av exemplet Ny Demokrati, som i 

början av 90-talet med draghjälp av stor uppmärksamhet i medierna tog sin i riksdagen. Efter 

intervjuer med journalister som var aktiva under Ny Demokratis aktiva period kan Ekström & 

Nohrstedt konstatera att de intervjuade journalisterna, med några få undantag, var helt överens om 

att: ”medierna starkt bidrog till att partiet växte fram och fick ett relativt starkt stöd, dvs. att 

journalistiken fick betydande konsekvenser och påverkade politiken” (Ekström & 

Nohrstedt 1996:185). 

  

Samtidigt, förklarar författarna, betyder inte detta att de enskilda journalisterna hade för avsikt att 

gynna Ny Demokrati, utan att detta endast blev en konsekvens av den stora uppmärksamhet partiet 

fick i medierna. 

  

Med bakgrund av händelseutvecklingen i fallet Ny Demokrati slår Ekström & Nohrstedt fast att det 

i dessa typer av situationer existerar ett tydligt yrkesetiskt problem för journalister, och frågar sig 

vad som hade hänt om Ny Demokrati exempelvis hade varit en nazistisk organisation. 
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De drar slutsatsen att det finns ett komplicerat och svårlöst konsekvensetiskt dilemma för 

journalister att ställning till när man rapporterar om politiska partier och ideologiska frågor 

(Ekström & Nohrstedt 1996). 

  

”Men frågan gällande det moraliska ansvaret för konsekvenserna av att man som journalist bidrar till 

lanseringen av ett kontroversiellt parti visar exempel på att det i journalistiken finns etiska problem som 

inrymmer grundläggande dilemman, problem som inte kan lösas på ett enkelt sett med hänvisning till 

yrkesetiska regler.” 

  

(Ekström & Nohrstedt 1996:189-190) 
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4. Undersökningens genomförande 

I det här avsnittet har vi för avsikt att presentera den metod vi använt oss av och diskutera dess för- 

och nackdelar. Dessutom redovisar i detta kapitel även vårt urval i undersökningen. 

4.1 Metod och material 

 

I vår studie har vi valt att göra en kvalitativ textanalys av 35 artiklar, publicerade i BLT och 

Aftonbladet, från den första januari till den första november, året innan riksdagsvalen 2006 och 

2010.  

 

För att undersöka representationerna av Sverigedemokraterna i de två tidningarna valde vi att 

använda oss av en kvalitativ forskningsansats och metoden diskursanalys. Detta val gjorde vi 

eftersom vi hade som föresats att kunna tolka innehållet av nyhetsartiklarna och ta reda på vilka 

diskurser texterna rör sig inom. Diskursanalysen är också ett användbart verktyg när man vill ta 

reda på vilka representationer som döljer sig i text (Lindgren 2009) och hur olika aktörer 

konstrueras (Deacon 2007), något vi också vägde in när vi gjorde vårt metodval. 

 

En nackdel med den kvalitativa forskningsmetoden, diskursanalys inräknad, är att det är svårare att 

generalisera utifrån resultatet av undersökningen än i kvantitativa motsvarigheter (Starrin & 

Svensson 1996). ”Kvalitativ forskning, metod och analys är oftast upplagd så att systematisk 

generalisering till en vidare population ej kan ske” (Starrin & Svensson 1996:215). 

 

4.2 Diskursanalys 

 

I vår undersökning har genomfört en diskursiv textanalys med hjälp av en modell som vi baserat på 

lingvisten Norman Faircloughs (1995) tidigare teorier inom ämnet. Enligt honom ger 

diskursanalysen värdefulla insikter om vilka maktfält, strukturer och budskap som finns gömda i 

nyhetsartiklar. Genom att undersöka bland annat texters världsbild, deras värdering av olika 

intervjupersoner och definitioner av vad som är ”common sense”, den kunskap som tas för given, 

ger diskursanalysen forskaren möjlighet att kartlägga texters dolda meddelanden (Fairclough 1995).  

 

Diskursanalysen är också särskilt användbar när det gäller att få fram vilka representationer som 

döljer sig i olika nyhetstexter och hur de är kopplade till sociala mönster i samhället (Lindgren 
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2009). Också Deacon (2007) ser diskursanalysen som en värdefullt redskap för att få svar på frågor 

om hur olika fenomen och aktörer konstrueras i text. I vår undersökning är detta främst partiet 

Sverigedemokraterna.  

 

I vår diskursanalys har vi utgått från Faircloughs teorier (1995) och utifrån dem anpassat modellen 

till vårt material genom att formulera ytterligare ett antal frågor till artiklarna i vår studie.  

4.3.1 Val av material 

BLT och Aftonbladet är två tidningar med utgivningsområden där Sverigedemokraternas politiska 

inflytande varierar stort. I och med sitt starka stöd i Blekinge är partiet där en faktor i 

kommunalpolitiken på ett sätt som de inte är på riksplanet. Detta leder till att BLT och Aftonbladet 

bevakar och rapporterar om partiet på olika sätt, vilket gör tidningarna intressanta att undersöka i 

denna uppsats. 

4.3.2 Tidsperiod 

 

Vi anser att det finns många aspekter som gör att tidsperioderna vi valt att studera är intressanta. 

Dels är de studerande artiklarna publicerade inom ett år innan riksdagsvalen 2006 och 2010, vilket 

gör tidsperioden intressant för oss med hänsyn till vår huvudforskningsfråga. 

 

• Hur representerades Sverigedemokraterna i BLT och Aftonbladet i nyhetstexter inför 

riksdagsvalet 2006 och 2010? 

 

En annan anledning till att vi valt den tidsperiod vi gjort är att vi ville undersöka så aktuella artiklar 

som möjligt. Det stora tidsintervallet på drygt elva månader (1 januari – 11 november) var också 

användbart och nödvändigt med tanke på den begränsade förekomsten av SD-artiklar i både BLT 

och Aftonbladet 2005. 
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4.4 Analysmodell  

I analysen av texterna har vi utgått från de tre huvudfrågor som Norman Fairclough (1995:59) har 

utformat för just diskursanalys: 

• Hur framställer texten ”världen” – händelser, personer, relationer? Hur ser dess ”världsbild” ut? 

  

• Vilka identiteter och relationer mellan aktörer gestaltar texten? 

  

• Vilken relation skapar texten mellan text-läsare och mellan läsaren och aktörerna i texten? 

 

Med utgångspunkt i dessa frågor har vi dessutom i vår analys ställt och försökt besvara följande 

frågor: 

 

Vilken roll spelar SD i texten? 

Uttalar sig partiet och bemöter påståenden eller talar man ”runt dem”?  

Spelar SD en huvudroll eller biroll?  

Hur refererar textens aktörer till partiet? 

  

Vilka aktörer finns i texterna om partiet? 

Vilka får komma till tals i artiklarna?  

”Vanligt” folk, väljare, experter, politiker, tjänstemän, forskare? 

  

Med vilken trovärdighet får textens aktörer uttala sig? 

Hur konstrueras aktörerna och källorna i texterna om Sverigedemokraterna?  

Med vilken trovärdighet får de olika aktörerna och källorna uttala sig? 

 

Vilka ord/beskrivningar förekommer i texterna om SD? 

Vilka ord används för att beskriva SD?  

Vilket ”vetande” eller ”common sense” förekommer i texternas källoberoende beskrivningar?  

Vilka journalistiska stilgrepp finns i texterna?  

 

 Inom vilka diskurser rör sig texterna om SD? 

Är texternas diskurser politiska, rasistiska etc.? 
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4.5 Urval 

 

För att få fram de tidningsartiklar vi vill undersöka i uppsatsen har vi har gjort urvalet av artiklarna i 

två steg. Dels har vi använt oss av ett strategiskt urval (Esaiasson 2007) och definierat ett antal 

inklusions- och exklusionskriterier för vårt material. Med det menas att vi har ställt ett antal krav på 

de aktuella texterna.  

 

I det andra steget kategoriserade vi in artiklarna efter ämnesområde, baserat på en kartläggning av 

innehållet i de båda tidningarna under respektive tidsperiod på elva månader, och valde ut texter 

från olika områden som var intressanta för vår undersökning.  

 

4.5.1 Steg 1: Inklusions- och exklusionsurval 

 

Följande kriterier utgick vi ifrån vid urvalsförfarandet: 

 

Inklusionskriterier: 

• Texter publicerade mellan 2005-01-01 och 2005-11-11 eller 2009-01-01 och 2009-11-11  

• Nyhetstexter 

• Texter som innehåller ordet ”Sverigedemokraterna” 

• Texter med över 700 tecken. 

 

Exklusionskriterier: 

• Krönikor, ledare, insändare 

• Artiklar där SD spelar en obetydlig roll 

• Artiklar som huvudsakligen handlar om en enskild representant för Sverigedemokraterna och 

dennes personliga förehavanden
3
 (Jimmie Åkesson, Richard Jomshof) 

 

4.5.2 Steg 2: Kategorisering och ämnesurval 

 

Efter att alla artiklar från 2005 passerat inklusions- och exklusionskriterierna återstod 15 artiklar i 

BLT och 5 i Aftonbladet. För 2009 var samma siffror 25 för BLT och 14 för Aftonbladet.  

Totalt återstod alltså 20 artiklar 2005 och 39 för 2009. 

                                                 
3
 Detta för att förhindra att studien undersöker representationen av personerna Jimmie Åkesson eller Rickard Jomshof 

istället för partiet Sverigedemokraterna 
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I nästa urvalssteg valde vi sedan 10 artiklar från varje år, jämt fördelade mellan ämnen som 

kyrkoval, Europaparlamentsval, fullmäktige etc., baserat på en kartläggning av innehållet i 

tidningarna under respektive tidsperiod, och som vi ansåg vara intressanta utifrån vår 

forskningsfråga, det vill säga att de innehöll representationer av Sverigedemokraterna. 

 

Anledningen till att vi gjorde denna typ av ämnesurval var att vi ville undvika att alla texter skulle 

behandla samma nyhetsområde, exempelvis kyrkovalet, europaparlementsvalet eller 

kommunfullmäktige, och därmed riskera att påverka resultatet av undersökningen. 

 

Undantaget blev texter Aftonbladet 2005, då endast 5 texter passerade inklusions- och 

exklusionskriterierna, och vi helt enkelt fick välja de texter som fanns kvar efter att kriterierna 

tillämpats. 

 

Detta betyder att vi studerade: 10 artiklar från BLT 2005, 10 från BLT 2009, 10 från Aftonbladet 

2009 och 5 från Aftonbladet 2005. 

 

4.6 Tillvägagångssätt för analysen 

 

Vi började med att formulera att antal analysfrågor till vårt material, baserade på tidigare teorier om 

diskursanalys som metod (Fairclough 1995). Det vi bland annat var intresserade av var hur olika 

aktörer och olika källor konstruerades i texterna och med vilken kunskap de fick uttala sig, eftersom 

vi ansåg att de frågorna var användbara för att kunna besvara frågan: Hur representeras SD i 

artiklarna?  

Vi formulerade också ett antal frågor på mer ingående textnivå, bland annat frågorna om vilken roll 

SD har i artiklarna, vilka ord som används för att beskriva partiet och vilka aktörer som finns i 

artiklarna om SD. 

Sedan gick vi igenom texterna överskådligt och skaffade oss en förståelse för materialet och dess 

innehåll. Vi rödmarkerade med penna de avsnitt som vi fann intressanta att titta närmare på. 

 

Slutligen djupgranskade vi varje text utifrån vår analysmodell och de frågor vi utformat. Svaren på 

frågorna hjälpte oss sedan att utkristallisera generella drag och mönster från olika tidningar och år. 

Vi märkte att många texter hade liknande drag och att olika ord, aktörer, beskrivningar etc. återkom 

i många av texterna. Därigenom kunde vi i analysens slutskede sedan identifiera de tre diskurserna 

som vårt resultat visar att texterna rör sig inom.  
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4.7 Metodkritik 

 

En känsla vi har fått när vi läste artiklarna från 2009 i Aftonbladet var att många texter hade 

avsikten att granska partiet. Detta tror vi beror på att många av artiklarna om Sverigedemokraterna 

(6 av 10) från Aftonbladet 2009 är publicerade i slutet av oktober efter Jimmie Åkessons 

kontroversiella debattartikel om ”hotet från Islam” (Aftonbladet
3
 2010-03-15). Man skulle kunna 

tänka sig att detta snedfördelat resultatet från Aftonbladet 2009.  Anledningen till att vi, trots att vi 

var medvetna om problemet, ändå valde texter från denna period var att de flesta texter om 

Sverigedemokraterna i Aftonbladet 2009 kom från den perioden (10 av 14 texter som var kvar efter 

urvalskriterierna). 

 

I vår uppsats har vi också valt att exkludera texter som handlar om SD-representanters personliga 

förehavanden (exempelvis artiklar om Jimmie Åkesson CSN-skulder) eftersom vi vill förhindra att 

uppsatsen istället undersökt representationen av privatpersoner hellre än partiet 

Sverigedemokraterna. Vi är dock medvetna att det går att argumentera för att representationerna av 

privatpersonerna Jimmie Åkesson eller Rickard Jomshof, också bidrar till att forma bilden av 

Sverigedemokraterna. 

 

Ett annat tillvägagångssätt som kan kritiseras i vår studie är utformningen av våra inklusions- och 

exklusionskriterier. Vi har själva tagit på oss rollen att exempelvis avgöra om Sverigedemokraterna 

är i huvudroll i texterna eller har en obetydlig roll. Ämnesurvalet (sida 29-30), som gjordes för att 

slippa texter som handlade om samma sak, präglas även till viss del av subjektivitet då urvalet 

bygger på våra egna slutsatser utifrån tidningarnas innehåll. 

 

Ett annat problem med vår uppsats är det lilla antalet artiklar från Aftonbladet 2005, då endast 5 

artiklar klarade urvalskriterierna.  

 

Slutligen hade det varit optimalt om vi hade fått Aftonbladets artiklar direkt från deras eget arkiv 

och inte från en tredje part (Retrievers mediearkiv). Detta eftersom det hade varit bättre rent 

analysmässigt att se tidningssidan i sitt originalformat precis som vi hade fördelen att göra med 

artiklarna från BLT. 
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4.7.1 Vår förförståelse 

 

Som analytiker i denna uppsats präglas vi av våra tidigare erfarenheter, kunskap och fördomar av 

och om Sverigedemokraterna. Vi har, i linje med vårt stora intresse för ämnet, läst och tagit del av 

tidigare nyhetsinslag, debattprogram och åsikter om partiet innan vår undersökning började något 

som ofrånkomligen påverkat oss i processen. Eftersom vi också studerar till, och en kortare period 

också arbetat som journalister, påverkar detta också med all säkerhet vår uppfattning om hur 

journalister arbetar och hur ”god journalistik” ska se ut.  

 

Med denna förförståelse, sammantaget med den komplicerade process som en diskursanalys utgör, 

finns risken att vi har läst in större vikt vid vissa resultat än vad som är motiverat. Med detta i 

åtanke har vi försökt balansera undersökningen och vårt resultat så gott vi har kunnat, men är 

införstådda i att det är svårt att helt eliminera risken för övertolkning av materialet. 

 

4.8 Forskningsetiska överväganden 

 

Vi är medvetna om att ämnet Sverigedemokraterna är både komplicerat och kontroversiellt. Det är 

också känsligt, såväl politiskt som journalistiskt, något som ställer krav på denna uppsats. Det är 

dessutom ett ämne som vi själva är väldigt intresserade och engagerade i, något som kan ha 

påverkat oss när vi har analyserat texterna. Svårigheten i att neutralt och ovärderat förhålla sig till 

uppgiften att undersöka representationer av partiet är något vi diskuterat under hela 

uppsatsprocessen. Trots detta är vi medvetna om att risken fortfarande är stor att man ”blir blind på 

materialet” under analysens gång och värderar för mycket utifrån sin egen tolkningsram. 

 

Eftersom själva kärnan i vår uppsats, hur journalister förhåller sig Sverigedemokraterna och dess 

representanter, är såpass känslig är vi också medvetna om att lösryckta delar ur uppsatsen kan 

missuppfattas om de lyfts ur sitt sammanhang. 

 

Beroende dels på denna problematik, de förhållningsvårigheter vi upplevt under hela processens 

gång, och ämnets karaktär, anser vi att det journalistiska dilemmat det innebär att skriva om ett parti 

som Sverigedemokraterna är extra viktig att belysa. 
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5. Resultat och analys 

 

I det här avsnittet redovisar vi resultatet av vår undersökning. Vi redovisar de tre diskurser som vi 

har urskiljt och exemplifierar med citat och utdrag från artiklarna. 

 

Resultatet består av analyser av totalt 35 texter från BLT och Aftonbladet. 

 

5.1 SD-diskurser 

 

I vår undersökning har vi kommit fram till att det, under den undersökta perioden, främst är tre 

olika diskurser som präglar texter om Sverigedemokraterna i BLT och Aftonbladet. De tre SD-

diskurserna har vi valt att kalla för Rasistdiskursen, Varningsdiskursen och Ett-parti-som-alla-

andra-diskursen.  

 

En tidig iakttagelse vi gjorde var att flera diskurser kunde förekomma i samma text. De diskurser 

som främst förekom tillsammans var Rasist- och Varningsdiskursen. 

 

Diskurserna i vårt material kan precis som Deacon (2007) skriver, klassificeras som maktfält som 

råder över den övergipande kontexten i texterna. De spänner över texten som en språklig ordning 

och bestämmer regler, praktiker och texternas karaktär (Lindgren 2009). 

 

Den diskursen som dominerar materialet är Rasistdiskursen. Norman Fairclough (1995) talar om 

hur diskurser kan ordnas efter förekomst och vikt. Den mest förekommande diskursen blir den 

dominanta i just dessa texter. I vår undersökning är ordningen denna: 

 

• Rasistdiskursen 

• Varningsdiskursen 

• Ett-parti-som-alla-andra-diskursen 
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BLT 2005 BLT 2009 Aftonbladet 2005 Aftonbladet 2009 

Rasistdiskursen Rasistdiskursen Rasistdiskursen Rasistdiskursen 

Varningsdiskursen Ett-parti-som-alla-

andra-diskursen 

Varningsdiskursen Varningsdiskursen 

- Varningsdiskursen - Ett-parti-som-alla-andra-

diskursen 

 

 

FIGUR 4. Förekomst diskurser BLT och Aftonbladet 

 

Fetstil = Signifikant för texterna 

Kursiv = Förekommer i enstaka fall 

 

5.1.1 Rasistdiskursen   

 

Enligt vår tolkning är Rasistdiskursen den vanligaste diskursen i nyhetstexter om 

Sverigedemokraterna. Diskursen återfinns i en majoritet av artiklarna i båda tidningarna men är 

mest tydlig i texter från 2005. 

  

Rasistdiskursen kännetecknas av: 

• Rasist- och främlingsfientliga-prefix på partiet 

• Experter som beskriver SD:s politik och refererar till partiet som främlingsfientliga 

 

En återkommande företeelse i texter inom Rasistdiskursen är förekomsten av prefix. I en majoritet 

av texterna om Sverigedemokraterna presenteras partiet med hjälp av prefix som främlingsfientliga, 

högerextrema eller invandringsfientliga. Detta fenomen finns i texter från både BLT och 

Aftonbladet och är ett av diskursen tydligaste kännetecken. 

 

”Valdeltagande sviktade och främlingsfientliga Sverigedemokraterna marscherade kraftigt framåt.” 

 

(Mörkt val för svenska kyrkan - 19 september 2005 BLT) 
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”Han bestämde sig för att avgå omedelbart. 

Men de främlingsfientliga åsikterna kan ju inte komma som en överraskning? 

– Jo de gjorde det [...] Jag har aldrig varit rasist eller nazist och det här ställer jag inte upp på.” 

 

(De hoppar av SD - 23 oktober 2009 Aftonbladet) 

 

Texterna inom Rasistdiskursen präglas också ofta av att experter (statsvetare, politiker, jurister etc.), 

en tredje part, får recensera SD:s politik. Experterna får ofta berätta vad SD står för och hur partiet 

ställer sig politiskt i sakfrågor. Experterna är ofta andra politiker (i vår undersökning ofta 

Socialdemokrater) och tillskrivs enligt vår tolkning hög trovärdighet. Dels ger experternas titlar och 

högstatusuppdrag dem en hög trovärdighet från början, och att de dessutom nästan alltid får stå 

oemotsagda (eftersom Sverigedemokraterna sällan förekommer i artiklarna) anser vi vara ännu en 

bidragande orsak till att deras trovärdighet ökar. 

 

Ett exempel på detta fenomen återfinns i artikeln ”De börjar räkna ner” i BLT från 2005. Där 

berättar två politiker om Sverigedemokraterna.  

 

”De här två åren har visat tydligt att Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti. Olika förslag har lagts 

om att strypa bidrag till invandrarföreningar och skicka tillbaka flyktingar, säger Magnus Manhammar (S).” 

 

(De börjar räkna ner - 29 januari 2005 BLT) 

 

Utöver att det på flera ställen skrivs ut att Sverigedemokraterna står för främlingsfientliga åsikter så 

märks detta enligt vår tolkning också mellan raderna. Framförallt upplever vi detta i texter från 

2009. Då benämns inte SD lika ofta med prefix som högerextrem eller invandrarfientliga (som fallet 

ofta är i texter från 2005). Istället etableras det inom diskursen implicit ett ”common sense” att 

Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti. 

 

En företeelse som förstärker denna känsla är förekomsten av ordval med militanta eller nazistiska 

undertoner. Detta har vi definierat som ett journalistiskt stilgrepp som vi kallar ”Militärvokabulär 

och nazistkopplingar” (närmare beskrivet på sid. 40).  

 

En annan företeelse som vi anser förstärker Rasistdiskursen är att Sverigedemokraterna i texterna 

inom diskursen ibland länkas samman med andra rasistiska partier och organisationer med nära 

kopplingar till nazism och nazistiska åsikter. English Defence League, Nationaldemokraterna och 

Nordiska riksdagspartiet är tre organisationer som i text sammankopplas med Sverigedemokraterna. 



 

36 

5.1.2 Varningsdiskursen 

 

Varningsdiskursen förekommer i texter från både BLT och Aftonbladet, både från 2005 och 2009. 

Dock är den vanligast i artiklar som är publicerade i Aftonbladet. 

 

Varningsdiskursen kännetecknas av: 

• Ett varnande uttryck i språket 

• Experter som kommenterar SD:s politiska framgångar eller förväntade sådana 

• Att Sverigedemokraterna själva sällan får komma till tals eller bemöta kritik 

 

Enligt vår analys har språket som återfinns inom diskursen ofta en varnande karaktär. Ett 

återkommande fenomen är en underton av att SD håller på att genomföra något farligt, en politisk 

utveckling som bör undvikas. Ett exempel på det är när den antirasistiska tidningen Expos 

chefredaktör Richard Slätt pratar om partiet i BLT 2005. 

 

”Det handlar mest om framtoningen. Förnyarna har en mjukare linje. De är smarta och vet vad som är politiskt 

gångbart” 

(Han ska ta sd till maktens finrum - 10 maj 2005 BLT) 

 

Ett annat exempel är när Aftonbladet 2005 rapporterar inför styrelsevalet till Skattebetalarnas 

förening. 

 

”De invandrarfientliga kan, om de får majoritet i styrelsen, kräva att pengarna används till egna kampanjer.” 

 

(Så ska kuppen stoppas - 22 april 2005 Aftonbladet) 

 

Ett annat kännetecken för Varningsdiskursen är förekomsten av experter i texterna, något diskursen 

har gemensamt med texterna i Rasistdiskursen. Skillnaden i Varningsdiskursen är emellertid att 

experterna oftare uttalar sig om samhällsutvecklingen, SD:s taktik eller vad som håller på att hända, 

snarare än om endast politik. Enligt vår tolkning har experterna även här (av samma anledning som 

ovan) en hög trovärdighet. De experter som är vanligast förekommande inom diskursen är 

statsvetare, forskare, chefredaktörer, jurister eller professorer.  
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Ett exempel på när experter pratar om partiet är när statsvetaren Anders Widfeldt och Daniel Poohl, 

ansvarig utgivare för Expo.se, uttalar sig i en artikel med rubriken, SD långt efter sina nordiska 

kollegor - men skyddet mot främlingsfientlighet minskar, från Aftonbladet 2009. 

 

”[...] Samtidigt skedde en utrensning när Jimmie Åkesson blev partiledare 2005. 

- Han representerar ett försök att ge partiet en mainstream-profil. I viss mån tror jag att han har 

lyckats, säger Anders Widfeldt.  

Daniel Poohl, ansvarig utgivare för www.expo.se, säger: 

- SD har kommit fram till att Sverige inte vill ha någon vulgär missnöjespolitiker utan någon som är 

trevlig och Svensson-aktig.” 

 

(SD långt efter sina nordiska kollegor - men skyddet mot främlingsfientlighet minskar -  

Aftonbladet 21 oktober 2009) 

 

Vi anser att den varnande tonen som återfinns inom diskursen (speciellt när den upprepas) bidrar till 

ett intryck av att partiet har något skumt i görningen. Detta syns bland annat i artikeln ”Litet parti 

vill mer” i BLT från 2005. 

 

”I valet 2001 lyckades Sverigedemokraterna ta två mandat av 251 i Svenska kyrkans högsta beslutande organ 

kyrkomötet. Dessutom lyckades de få ett mandat vardera i Lunds och Stockholms stift samt på lokal nivå i 

Sunne och i Huddinge. Nu gör de ett nytt försök. 

 

(Litet parti vill mer - 16 september 2005 BLT) 

 

Det går att argumentera för att detta språkbruk, likt det i många andra artiklarna om 

Sverigedemokraterna, går att tolka på två sätt. Om man sympatiserar med SD så kan exempelvis 

ordet ”lyckades” eller frasen ”Nu gör de ett nytt försök” tolkas som positiva. Men när fraserna 

förekommer i den varnande kontexten de ofta gör blir tolkningen enligt oss en annan. När experter 

eller personer med hög trovärdighet i samma artikel berättar att Sverigedemokraterna eller dess 

framgångar är farliga så anser vi att dessa beskrivningar blir en del av det varnande budskapet.  

 

I ovan nämnda artikel ”Litet parti vill mer” är denna person kyrkopolitikern Birger Wernersson som 

varnar för Sverigedemokraterna. 

 

http://www.expo.se/
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[...] Birger Wernersson sitter i stiftsfullmäktige i Lund och upplever inte att Sverigedemokraterna har gjort 

något större väsen av sig där. Men han uppmanar ändå alla att gå och rösta på söndag. 

- De står för främlingsfientlighet och vill bara ha en politisk plattform inför valet nästa år. 

- De kan mycket väl få mandat, fortsätter Birger Wernersson. Det finns alltid människor som strävar åt det 

hållet.” 

 

(Litet parti vill mer - 16 september 2005 BLT) 

 

 

5.1.3 Ett-parti-som-alla-andra-diskursen 

 

Ett-parti-som-alla-andra-diskursen återfinns endast i texter från 2009. Den är vanligast i BLT, men 

dyker även upp vid enstaka tillfällen i Aftonbladet från samma år. 

 

Sverigedemokraterna porträtteras inom diskursen, framförallt i BLT (där Sverigedemokraterna 

2009 var representerade i Kommunfullmäktige) ofta som ett ”vanligt” parti. I texterna representeras 

partiet som att de påverkar den politiska dagordningen, får vara med och ifrågasätta beslut och 

deltar i den politiska debatten.  

 

Diskursen förekommer även i Aftonbladet och det finns exempel på, vad vi anser vara, neutrala 

texter där partiet får uttala sig, med vad vi anser vara hög politisk trovärdighet Då är det dock oftast 

som en kommentar till exempelvis en opinionsmätning. I Aftonbladet finns inga texter där 

Sverigedemokraternas politiska arbete beskrivs eller som adresserar saker som partiet vill förändra, 

vilket det finns det på flera ställen i BLT.  

 

Ett-parti-som-alla-andra-diskursen kännetecknas av: 

• ett neutralt politisk språkbruk 

• att Sverigedemokraterna ofta får uttala sig i politiska frågor med hög trovärdighet  

• att Sverigedemokraterna representeras som en legitim aktör i politiken 

 

Till skillnad från inom de andra diskurserna sätts det inom Ett-parti-som-alla-andra-diskursen inte 

några prefix på partiet och SD benämns inte som främlingsfientliga eller rasistiska. Texterna låter 

också i högre utsträckning SD själva få formulera sina åsikter. I Ett-parti-som-alla-andra-diskursen 

framställs Sverigedemokraterna och deras politik på ett mer beskrivande sätt än inom de två tidigare 

nämnda diskurserna. Enligt vår tolkning är det inom diskursen vanligare att texterna lyfter fram 
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vilka sakfrågor SD försöker driva. Partiet får möjligheten att uttala sig, driva frågor framåt och 

medverka politiskt.  

 

Istället för att (som inom Rasist- och Varningsdiskursen) mestadels behöva försvara sig mot kritik 

och omskrivas i negativa sammanhang, har partiet här en konstruktiv och ofta påverkande roll, 

framförallt i kommunalpolitiken i Karlskrona. Vi anser att SD:s representanter tillskrivs en hög 

legitimitet, politisk trovärdighet och får tala om politiskt viktiga frågor.  

 

I artikeln ”Partiernas kommentar” från Aftonbladet 2009 berättar partiledare Jimmie Åkesson om 

SD:s framgångar i europaparlaments-valet och deras framtida planer.  

 

”Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson är mycket nöjd. 

– Vi gjorde en stark kampanj inför EU-valet och syntes en del i medier då. Det är väl främsta orsaken till att vi 

ökar nu. Nu kommer vi att satsa på kyrkovalet, bland annat med en kampanjtidning i miljonupplaga.  

 

(Partiernas kommentarer - 13 augusti 2009 Aftonbladet) 

 

I och med att Sverigedemokraterna i BLT får uttala sig i frågor som rör den kommunala budgeten, 

frågor rörande äldreomsorg och skattepolitik framstår deras demokratiska trovärdighet som större 

än vad vi sett inom de tidigare diskurserna. I Ett-parti-som-alla-andra-diskursen lägger SD sina 

egna förslag och nämns i samma andetag som de etablerade partierna. Detta fenomen är framförallt 

påtagligt i BLT från 2009, vilket inte är konstigt eftersom partiet har större politiskt inflytande i 

Karlskrona än på riksnivå. 

 

”Sverigedemokraterna gjorde gemensam sak med Socialdemokrater och Vänsterpartister och fällde 

Femklöverns förslag.” 

 

(Vänstern vill höja skatterna - 19 juni 2009 BLT) 

 

5.2 Journalistiska stilgrepp 

 

Utöver de tre diskurserna har vi även hittat ett antal journalistiska stilgrepp som vi anser relevanta 

att uppmärksamma. Vi definierar stilgreppen som fenomen som i sig inte är tillräckligt starka för att 

utgöra en egen diskurs. Som underliggande teman kan de dock bidra till att förstärka vissa av 

diskurserna.  
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Kortfattat är stilgreppen är enligt vår definition verktyg som journalisterna (medvetet eller 

omedvetet) använt för att vinkla texten på ett visst sätt och som för den i en speciell riktning. Det 

kan handla om vilka beskrivningar eller ord som används, vem man väljer att intervjua eller att inte 

intervjua. 

 

De stilgrepp vi har hittat i texterna är: 

• Militärvokabulär och nazistkopplingar 

• SD som objekt 

• Klåpare och nybörjare 

 

5.2.1 Militärvokabulär och nazistkopplingar 

 

I flera av de texter vi analyserat förekommer det, enligt vår tolkning, ett språk som vanligtvis 

förknippas med krig eller militära aktioner. Dessa typer av beskrivningar har valt att kalla för 

militärvokabulär i vår undersökning. 

 

Exempel på militärvokabulär: 

”[...] SD mobiliserar sina mestadels EU-ointresserade stödtrupper” 

”Sverigedemokraterna marscherade kraftigt framåt.” 

”Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna mobiliserar” 

”Det är måltavlorna när SD spänner bågen” 

”Sverigedemokraterna har siktet inställt på riksdagen” 

 

Vi är medvetna om att denna typ av journalistiskt språkbruk också är vanligt förekommande i andra 

sammanhang, exempelvis när man skriver om andra partier men också inom sportjournalistiken. 

Men med tanke på Sverigedemokraternas bakgrund, den kontext (Rasist- och Varningsdiskursen) 

där beskrivningarna ofta förekommer och på det sätt de bidrar till att illustrera hur SD håller på att 

genomföra något farligt, att detta typ av språkbruk är intressant och värt att uppmärksamma.  

 

Ett annat underliggande stilgrepp vi har hittat i flera av texterna är hur Sverigedemokraterna ibland 

omskrivs med ett språk som associerar till nazism eller nazistiska åsikter. Likt militärvokabulären, 

förekommer, vad vi har valt att kalla, nazistkopplingarna både som reportertext och i citat från 

intervjupersoner. 
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Exempel på nazistkopplingar: 

 ”På ena sidan stod den så kallade bunkerfraktionen” 

”De borde skickas till läger” 

”Han manade till kamp och fick stående applåder” 

 ”De samarbetar med fascisterna från de andra länderna” 

 ”Jan Hjärpe drar paralleller till den nazistiska antisemitismen” 

 

Med tanke på Sverigedemokraternas tidigare kopplingar till nazistiska åsikter kan det diskuteras om 

detta är uppseendeväckande i sig. I flera fall anser vi att det är befogat att ha med liknande begrepp, 

men vi anser ändå att detta språkbruk är värt att uppmärksamma. 

 

5.2.2 SD som objekt 

 

Ett annat journalistiskt stilgrepp vi har identifierat i texterna är det vi valt att kalla SD som objekt. 

Stilgreppet förekommer uteslutande i texter från 2005 och är mest tydligt i BLT, där det återfinns i 

en majoritet av texterna. 

 

Med objektifiering menar vi att det i artiklarna ofta pratas runt och om SD utan att de själva får 

uttala sig. Detta blir som mest tydligt i texter där partiet är huvudaktör, det vill säga att artikeln 

enbart bygger på en nyhet om SD, men inte innehåller något citat från partiets representanter. Vi 

anser att detta är särskilt intressant, då majoriteten av dessa texter har ett kritiskt förhållningssätt till 

partiet och ofta innehåller experter och representanter från andra politiska partier som recenserar 

SD:s politik. 

 

I linje med detta är en intressant iakttagelse från 2005 avsaknaden av direkta citat från Jimmie 

Åkesson. SD-ledaren är huvudperson i tre BLT-artiklar, utan att personligen figurera i någon av 

dem. I en av artiklarna får han inte får prata alls (Han ska ta sd till maktens finrum – 10 maj 2005 

BLT), i en har BLT inte lyckats nå honom (och publicerar ett utdrag från SD:s pressmeddelande) 

(Jimmie Åkesson - ny ledare för sd – 7 feb 2005 BLT) och i en citeras han från 

Sverigedemokraternas hemsida (Åkesson är ny partiledare – 9 maj 2005 BLT). Samtliga tre texter 

har enligt vår tolkning ett kritiskt förhållningssätt till Åkesson.  
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5.2.3 Klåpare och nybörjare  

 

Ännu ett stilgrepp vi har hittat i texterna är hur Sverigedemokraterna framställs som politiska 

klåpare och nybörjare. I vissa av texterna framställs partiets representanter på ett sätt som vi tolkar 

antyder att de varken vet hur ett demokratiskt samhälle fungerar eller hur man ska föra sig i 

politiken.  

 

Ofta uttalar sig Sverigedemokrater med vad vi anser vara låg politisk trovärdighet och med 

uttalanden som man vanligtvis inte hör i den politiska debatten, något som förstärker intrycket av 

Sverigedemokraterna är klåpare. Vår tolkning är att detta till viss del beror på att 

Sverigedemokraterna är nybörjare inom politiken, men också att journalisterna får det att se ut på 

det viset. 

 

Klåpare och nybörjare är vanligast i BLT 2005, men finns också i texter från 2009 och återkommer 

även i flera av diskurserna. 

 

Ett exempel på stilgreppet finns i artikeln ”SD har inte fått gehör för något av sina förslag”, hämtad 

ur BLT 2009. 

 

”SD har också fått kritik för att deras motioner är okunniga och bygger på missförstånd. Som när man 

motionerade om att återinföra de kommunala dagmammorna - trots att de aldrig har avskaffats. 

– Motionen var felformulerad, medger Stig Werner.” 

 

(SD har inte fått gehör för något av sina förslag - 23 februari 2009, BLT) 

 

5.4 Sammanfattning av resultatet 

 

Tittar man sammanfattningsvis på resultatet av vår undersökning ser man att de vanligaste 

diskurserna i texter om SD är Rasistdiskursen och Varningsdiskursen. När det gäller 

Rasistdiskursen, återfinns den i texter både från 2005 och  2009 och i båda tidningarna. I BLT är 

Varningsdiskursen vanligast i artiklar som kommer från 2005 och i Aftonbladet är den vanligt 

förekommande i båda årgångarna. Ett-parti-som-alla-andra-diskursen är nästan uteslutande 

förekommande i BLT från 2009. 
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5.4.1 Jämförelse BLT och Aftonbladet 

 

Om man tittar på de båda tidningarna så märker man att de diskurser vi har hittat återkommer på 

flera ställen. Rasistdiskursen förekommer genomgående i materialet och båda tidningarna har även 

en viss benägenhet att skriva varnande om partiet (BLT 2005 och Aftonbladet både 2005 och 2009).  

 

En annan iakttagelse i jämförelsen mellan de två tidningarna är att varken BLT eller Aftonbladet 

låter några ”vanliga” människor komma till tals i texter om SD. I texter som handlar om 

Sverigedemokraterna är det oftast politiker eller experter som uttalar sig. I endast en av 35 texter 

finns den ”vanliga människan” representerad, då i form av fyra elever på Väggaskolan i Karlshamn 

(”SSU mötte Väggaelever i debatt om EU-valet” - 26 maj 2009 BLT). 

 

Eftersom Rasist- och Varningsdiskursen är vanligast förekommande i de texter vi undersökt går de 

att argumentera för att det inte finns särskilt stora skillnader i sättet tidningarna skriver om SD. I 

stora drag liknar många av texterna varandra, men det finns också skillnader. 

 

En skillnad är det journalistiska språket och stilen tidningarna använder sig för att skildra och 

berätta om nyheter. Vi tror att detta kan ha att göra med den stilmässiga skillnaden som finns 

mellan en rikstäckande kvällstidning och en lokal morgontidning. BLT:s rapportering är i högre 

grad beskrivande och den rör oftare partiet Sverigedemokraternas verksamhet (Nu jagar SD en 

riksdagsplats, 9 juni 2009, BLT), medan Aftonbladets texter i högre utsträckning fokuserar på 

enskilda händelser och personer (Knäckemiljonär bakom kuppen, 23 april 2005, Aftonbladet). Detta 

tror vi dock till viss del har sin förklaring i att SD inte sitter i riksdagen medan de sitter i 

Kommunfullmäktige i Blekinge, vilket leder till att den politiska rapporteringen ser annorlunda ut i 

de båda tidningarna. 

 

Aftonbladet har jämfört med BLT även, baserat på de texter vi undersökt, en större benägenhet att 

använda sig av experter i texterna. De flesta texter i Aftonbladet, oavsett ämne, innehåller en eller 

flera experter som uttalar sig om Sverigedemokraterna. 

 

Den största skillnaden mellan de två tidningarna är dock förekomsten av vad vi har valt att kalla för 

Ett-parti-som-alla-andra-diskursen. Diskursen förekommer nästan uteslutande i BLT och i texter 

från 2009. Endast i ett enstaka fall finns diskursen i Aftonbladet, då från 2009. Förekomsten av ett 

Ett-parti-som-alla-andra-diskursen, som kortfattat innebär att Sverigedemokraterna omskrivs på 
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samma villkor som de andra partierna, i BLT 2009, tror vi framförallt beror på att SD har ett större 

politiskt inflytande i Blekinge än på riksnivå.  

 

5.4.2 Normaliseringen i BLT 

 

Med bakgrund av vår undersökning upplever vi att det har skett en (vad vi valt att kalla) 

normalisering av SD i BLT. Detta baserar vi på skillnaden i texter från 2005 och 2009, där vi kan 

konstatera att det har skett en förskjutning ifrån Rasist- och Varningsdiskursen i BLT 2005 till Ett-

parti-som-alla-andra-diskursen 2009. Texterna om partiet är då inte lika varnande och inte heller 

talar de lika tydligt om att SD är rasister. Visserligen återfinns fortfarande Rasist- och 

Varningsdiskursen i flera av texterna, men i betydligt lägre omfattning och vagare än tidigare. Vi 

tror att detta hänger ihop med partiets framgångar i valet 2006 då man nästintill tredubblade sitt 

väljarstöd jämfört med mandatperioden innan (val.se
2
 2010-01-06). SD:s resa från 3,3 procent till 

9,55 procent har alltså påverkat hur BLT skriver om partiet.  

 

Denna förändring har vi inte sett i texter från Aftonbladet, som i stort följer samma diskursmönster 

som tidigare. Vanligast 2009 är fortfarande Rasist- och Varningsdiskursen och språket och stilen är 

i stort sett densamma som 2005.  

 

5.5 Analys mot teorier 

 

I det här avsnittet avser vi knyta an vårt resultat till de teorier och den tidigare forskning vi har 

använt oss av. För en djupare diskussion kring vad resultatet beror på och den problematik det 

innebär att skriva om ett främlingsfientligt parti, se avsnitt 6. 

 

5.5.1 Representationer av Sverigedemokraterna 

 

Medieforskaren Jostein Gripsrud (1999) definierar representation som när text, bilder eller ljud får 

stå för något annat än sig själva. En person, en grupp eller en händelse får representera någonting 

större, en illustration för olika fiktiva eller verkliga fenomen (Gripsrud 1999). Sociologen Stuart 

Hall (1997) ser i sin tur ett nära förhållande mellan representation och kultur och skriver att 

representation påverkar hur åsikter konstrueras i samhället. 
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I studien We are the good guys: Europeanization of neo-nationalism, the case of Sweden (2010) 

identifieras främst två olika former av representation av Sverigedemokraterna. I studien konstaterar 

Anders Hellström och Tom Nilsson att Sverigedemokraterna ofta porträtteras på två sätt när de 

omskrivs i svensk media. Antingen representeras partiet eller partiets representanter som 

”tokstollar”, nybörjare utan kunskap om hur politiken fungerar, eller som rasister, ofta med en dold 

agenda.  

 

Dessa tillskrivna roller har också vi hittat i vår undersökning. Vi anser, precis som Hellström & 

Nilsson (2010), att Sverigedemokraterna och dess medlemmar ofta beskrivs som rasister och har 

efter vår analys utformat Rasistdiskursen. En majoritet av de texter vi undersökt i både BLT och 

Aftonbladet refererar till Sverigedemokraterna som ett främlingsfientligt parti. Även beskrivningar 

som liknar Sverigedemokraterna vid tokstollar från ovan nämnda rapport (Hellström & Nilsson 

2010) finns i vårt resultat. I vår studie har vi valt att kalla förekomsten av sådana beskrivningar för 

Klåpare och nybörjare. 

 

En annan tendens vi har noterat i de artiklar vi undersökt är att Sverigedemokraterna ofta omskrivs i 

negativa sammanhang. Endast i två av texterna förekommer partiet, i vad vi ansett vara, positiva 

sammanhang. Detta är i linje med vad medieforskarna Nord & Strömbäck konstaterar i boken 

Väljarna, medierna och demokratin från 2009. I boken undersöks medierepresentation av en rad 

politiska partier, däribland Sverigedemokraterna, i de lokala medierna inför riksdagsvalet 2006. I 

boken konstaterar författarna att Sverigedemokraterna beskrevs i negativa sammanhang i högre 

utsträckning än de andra partierna (Nord & Strömbäck 2009). 

5.5.2. SD som ”alla andra” 

Ytterligare tidigare forskning som går att applicera på vårt resultat är medieforskarens Ylva Brunes 

utredning om medier och mänskliga rättigheter (Brune 2007). 

I studien undersöker Brune bland annat hur Sverigedemokraterna representeras i tre svenska 

tidningar (DN, Göteborgsposten och Aftonbladet) under perioden mars 2007. I utredningen 

konstateras det att rapporteringen om SD i huvudsak är deskriptiv och ovärderad. I en majoritet av 

artiklarna får Sverigedemokraterna själva utrymme att berätta om sitt och sin politik, något som 

Brune ser som problematiskt ur ett människorättsperspektiv (Brune 2007).  

Brunes resonemang kan härledas till vår undersökning genom Ett-parti-som-alla-andra-diskursen i 

vårt resultatkapitel. 
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Likt artiklarna i Brunes undersökning beskrivs Sverigedemokraterna i Ett-parti-som-alla-andra-

diskursen i huvudsak på ett neutralt och deskriptivt sätt. SD lägger sina egna förslag, nämns i 

samma meningar som de andra partierna och framställs som en legitim aktör i den politiska 

vardagen. Partiet beskrivs inte heller med prefix som rasistiska eller främlingsfientliga, något som 

följer den deskriptiva rapporteringen som präglar diskursen.  

Precis som Brune skriver kan denna typ av ovärderande journalistik om Sverigedemokraterna vara 

problematisk (Brune 2007). Den riskerar att normalisera de åsikter som partiet står för, då partiet 

själva får utrymme att beskriva sin politik, och också att på sikt domesticera Sverigedemokraterna i 

svensk politik. En domesticering som medieforskarna Hellström & Nilsson också varnar för i We 

are the good guys: Europeanization of neo-nationalism, the case of Sweden (2010). 

5.5.3 SD-stereotyper  

Vi anser att vissa av texterna i vårt material har en tendens till att stereotypisera bilden av 

Sverigedemokraterna och partiets representanter. Framförallt är det bilden av SD-politiker som 

okunniga och som nybörjare i politiken som är den tydligaste stereotypen i vårt material.  

I flera av artiklarna anser vi att SD:s representanter framställs som klåpare, utan kunskap om hur 

politik fungerar och hur de ska föra sig på den politiska scenen. Företeelsen är vanligast i texter från 

BLT 2005 men finns även i andra delar av materialet. Ett exempel är när Stig Werner i BLT 

förklarar varför partiet lagt ett förslag om att återinföra de kommunala dagmammorna. 

 

”SD har också fått kritik för att deras motioner är okunniga och bygger på missförstånd. Som när man 

motionerade om att återinföra de kommunala dagmammorna - trots att de aldrig har avskaffats. 

– Motionen var felformulerad, medger Stig Werner.” 

 

(SD har inte fått gehör för något av sina förslag - 23 februari 2009 BLT) 

 

I sig är dock denna stereotypa framställning av SD:s politiker inte uppseendeväckande, då det ligger 

i linje med hur medierna arbetar. Precis som Ylva Brune (2004) beskriver modellerar medierna 

händelser, personer och fenomen för att skapa en social ordning och exkludera det som inte passar 

in i samhällsramen. Vi inser också att stereotypen av Sverigedemokraterna som klåpare och 

okunniga inom den politiska vardagen, förmodligen kan vara befogad. Trots det har vi ändå valt att 

peka på fenomenet då vi anser att det är en framställning värd att uppmärksamma. 
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Framställningen av SD-politiker som klåpare liknar den som medieforskarna Hellström & Nilsson 

diskuterar i We are the good guys: Europeanization of neo-nationalism, the case of Sweden (2010). 

 

5.5.4 Det demokratiska problemet 

 

Härleder man journalistikens demokratiska uppdrag till mediernas rapportering om 

Sverigedemokraterna, anser vi att det blir det problematiskt ur flera aspekter. Med stöd av vår 

undersökning och tidigare forskning på ämnet tror vi att BLT och Aftonbladets rapportering om 

Sverigedemokraterna präglas av det komplicerade förhållande som det faktiskt innebär att 

rapportera om främlingsfientliga partier.  

 

Att både Rasistdiskursen, Varningsdiskursen och Ett-parti-som-alla-andra-diskursen kan återfinnas 

i samma tidning från samma år visar på det komplicerade förhållande som finns gentemot partiet. 

Vi tror att journalister har svårt att förhålla sig till hur man ska skriva om partiet, något som får till 

följd att SD antingen exempelvis objektifieras (som ofta i BLT 2005), stereotypiseras (Klåpare och 

nybörjare, båda tidningarna) eller skrivs om helt okritiskt (BLT 2009).  

 

Ett problem uppstår i och med att medierna utöver att de ska låta olika åsikter i samhället komma 

fram (Vårt dagliga blad - stöd till svensk dagspress 1995:159), samtidigt som de även har ett ansvar 

för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna i samhället (Brune 2007). Detta skapar ett dilemma 

för journalistiken eftersom SD:s åsikter är problematiska ur ett människorättsperspektiv, något som 

Brune skriver om i samma utredning från 2007. 

 

Ännu en konflikt som leder till problem för journalister, finns i kärnan av de pressetiska reglerna 

(Spelregler för press, radio och tv 2002). I spelreglerna fastslås att man varken får framhäva eller 

missakta människor pga. deras ras, hudfärg eller tro, men samtidigt att man som journalist ska: 

 

”13. Sträva efter att ge personer som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken 

samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter.” 

 

(Spelregler för press, radio och tv 2002:8) 

 

Detta förhållande blir problematiskt i hanteringen av ett främlingsfientligt parti som 

Sverigedemokraterna, då partiet i grunden uttrycker och står för åsikter som strider både mot ovan 

nämnda pressetiska regel och mot bestämmelserna om hets mot folkgrupp i 
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tryckfrihetsförordningen (Medierätt 1 (2004), Tryckfrihetsförordningen 7:4 punkt 11, Spelregler för 

press, radio och tv 2002).  

 

5.5.5 Det etiska problemet 

 

Journalistiken har dessutom ett ansvar att alltid sträva efter att tillhandahålla information och vara 

konsekvensneutral inför det man rapporterar om, skriver Ekström & Nohrstedt (1996). Samtidigt 

konstaterar de dock att det finns ett komplicerat yrkesetiskt dilemma för journalister att ta ställning 

till när man skriver om ideologiska frågor och politiska partier. Ett dilemma som blir särskilt 

svårlöst när det gäller partier med kontroversiella åsikter (Ekström & Nohrstedt 1996).  

 

I vårt material illustreras detta bland annat i artikeln ”Småpartier utmanar i EU-valet” från BLT. 

Där beskrivs sammanfattat fyra utmanarpartier i valrörelsen, varav Sverigedemokraterna är ett.  

 

”Ser du EU som ett nödvändigt ont som bör syssla med så litet som möjligt? Då kanske Junilistan är något för 

dig. Partiet är helt inriktat på vad EU inte ska göra.” 

 

”Tycker du att friheten på internet och den personliga integriteten är viktigare än alla andra frågor i EU? Då 

kan det vara idé att titta lite närmare på Piratpartiet.” 

 

”Söker du en helt annan dimension i Eu-frågan och vill fokusera på könsmaktsordningen? Då är kanske 

Feministiskt Initiativ (FI) alternativet.” 

 

 

(Småpartier utmanar i EU-valet, 27 maj 2009 BLT) 

 

När Sverigedemokraterna presenteras kan man märka en skillnad i språket.  

 

 

”Invandrarfrågan, det turkiska hotet och det danska exemplet. Det är måltavlorna när Sverigedemokraterna 

(SD) spänner bågen inför EU-valet.” 

 

(Småpartier utmanar i EU-valet, 27 maj 2009 BLT) 

 

Den problematik som det innebär att skriva om ett parti med främlingsfientlig framtoning, går också 

att härleda till vad medieforskarna Nord & Strömbäck kommit fram till vad det gäller hur mindre 
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partier skildras i medierna. Medierna har en tendens att lyfta fram utmanarpartier när det är enkelt 

att sympatisera med partiernas budskap, men som författarna skriver: 

 

”[...] när det gäller andra typer av partier som står för värderingar som ligger längre ifrån de gängse 

demokratisk accepterade - och med inslag av främlingsfientligt - blir det svårare för det lokala medierna att 

förhålla sig till nya uppstickarpartier” 

 

 (Nord & Strömbäck 2009:187) 
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6. Diskussion 

 

I det här avsnittet vill vi framförallt diskutera kring vad vårt resultat kan bero på och vilken 

problematik vi anser att journalister har att ta ställning till när de skriver om Sverigedemokraterna. 

Dels ur ett etiskt, ett demokratiskt men också ur ett människorättsligt perspektiv.  

 

6.1 Sverigedemokraterna - Ett problem utan lösning? 

 

Det är svårt att rapportera om Sverigedemokraterna. Det står helt klart för oss efter att ha skrivit 

den här uppsatsen.  

 

Som flera forskare tidigare konstaterat är Sverigedemokraterna ett rasistiskt och främlingsfientligt 

parti (Bäck och Möller 2003; Bäck och Larsson 2006; Ekström von Essen & Fleischer 2006), även 

om det inte alltid syns på ytan. Enligt sociologi- och kommunikationsprofessorn Gianpietro 

Mazzolenis definition av neopopulism (Mazzoleni [et al] 2003) kan SD, enligt oss även liknas vid 

ett neopopulistiskt parti. En liknelse som också sociologen Jens Rydgren drar i sin bok Från 

skattemissnöje till etnisk nationalism (Rydgren 2005). 

 

Med bakgrund av Sverigedemokraternas främlingsfientliga åsikter anser vi att det är komplicerat att 

säga hur man ska rapportera om partiet. Vad är ”fel” och vad är ”rätt” när det gäller den bild 

medierna ger av SD? Enligt oss finns det, precis som Ekström och Nohrstedt skriver (1996), flera 

tydliga motsatsförhållanden, både etiska och demokratiska, att ta ställning till när man ska 

rapportera om SD eller andra partier med kontroversiella åsikter.  

 

Vi anser att det är svårt eller etiskt omöjligt att i konsekvensneutralitetens namn låta 

Sverigedemokraterna komma till tals och framföra sina åsikter utan att samtidigt riskera att 

främlingsfientliga åsikter normaliseras i samhället. Samtidigt som medierna i en demokrati måste 

uppmärksamma politiska partier med väljarstöd, har de nämligen också ett ansvar för att 

upprätthålla de mänskliga rättigheterna (Brune 2007). Medierna kan därmed inte bara förlita sig på 

att följa den svensk lagen och de pressetiska reglerna.  

 

När journalister tar sig att skriva en artikel om Sverigedemokraterna så balanserar de därför, hur de 

än går till väga, på en sylvass knivsegg. Hur ska man veta var gränsen mellan en konsekvensneutral 

och en för de mänskliga rättigheterna ansvarstagande rapportering upphör? Är det där 
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Tryckfrihetsförordningen säger stopp? Där de pressetiska reglerna börjar? Eller har man ett ännu 

större ansvar som inte går att lagstifta om? 

 

Vi anser att medierna har just ett sådant ansvar för att se till att främlingsfientliga åsikter inte får 

fäste i samhället. Detta synsätt liknar det som Gianpietro Mazzoleni beskriver i sin bok The Media 

and Neo-populism, där han understryker mediernas ansvar när det gäller spridningen av 

främlingsfientliga strömningar. Detta eftersom medierna kan fungera som effektivt verktyg för 

neopopulistiska krafter och partier (Mazzoleni [et al] 2003). 

 

I sin bok Even in Sweden slår Allan Pred fast att den kulturella rasismen är den vanligaste sortens 

rasism i Sverige. Den genomsyrar hela det politiska spektrat, såväl i vardagslivet som i politiken, 

från Socialdemokrater till Sverigedemokrater (Pred 2000).  

 

Om medierna på ett oproblematiserat sätt rapporterar om Sverigedemokraterna och deras åsikter, 

tror vi dels, precis som Brune (2007), att det blir problematiskt med utgångspunkt i de mänskliga 

rättigheterna. Vi tror också att en sådan rapportering riskerar att bidra till den differentiering av 

samhället som Molinas & De Los Reyes beskriver i Maktens (o)lika förklädnader (2005).  

 

Ännu en parameter som ökar komplexiteten är att journalister som skriver negativt om 

Sverigedemokraterna i förlängningen riskerar att bidra till den martyr- och utmanarbild som partiet 

själva strävar efter (Hellström & Nilsson 2010). Dessutom visar forskning på att missnöjespartier 

som Sverigedemokraterna gynnas av negativ publicitet (Nord & Strömbäck 2009). 

 

Frågan som då uppstår är: Hur ska man gå till väga när man skriver om Sverigedemokraterna? Är 

det omöjligt att rapportera om partiet utan att göra ”fel”?  

 

En lösning på problematiken skulle kunna vara att inte skriva om partiet överhuvudtaget. Denna 

strategi blir dock mer eller mindre omöjlig när partiet, som i Karlskrona, sitter i 

kommunfullmäktige och med 9,55 % har stort politiskt stöd i kommunen.  

 

Efter att analyserat de, om än få, artiklar som ingått i vår undersökning tror vi att det bästa sättet att 

hantera Sverigedemokraterna och dess framgångar, är att på ett så sakligt sätt som möjligt redovisa 

partiets åsikter och vad de egentligen står för. Vi tror att det bästa sättet att vinna över 

främlingsfientligheten är att kritiskt granska och redovisa vad Sverigedemokraterna står för. Då inte 
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bara belyser man den politik som partiet för, utan eliminerar också SD:s möjligheter att hävda att de 

är förföljda av medierna och är martyrer med folket bakom sig. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Vi föreslår att en framtida studie lik vår egen bör undersöka fler artiklar än de 35 vi analyserat. 

Detta för att få en mer rättvis och väl underbyggd bild av hur Sverigedemokraterna representeras i 

svensk press än den vi presenterar i vår undersökning.  

 

Ett annat förslag till fortsatt forskning är att jämföra den medierade bilden av Sverigedemokraterna 

i svensk press med densamma av partier med liknande politisk framtoning i andra länder. En studie 

som undersöker svenska medierepresentationer av Sverigedemokraterna jämfört med 

representationer av exempelvis Dansk Folkeparti i dansk press anser vi hade besvarat flera 

intressanta frågor.  

 

Dessutom kan det vara intressant att undersöka skillnader i hur Sverigedemokraterna representeras i 

olika svenska lokaltidningar. Att jämföra lokaltidningar från kommuner där partiet har starkt 

väljarstöd, som i Karlskrona och Landskrona (val.se 2010-03-15), är en möjlig ingång till fortsatt 

forskning. 

 

Slutligen skulle det vara intressant att efter valet i september 2010 att undersöka hur mediernas 

behandling av Sverigedemokraterna påverkade partiet. Dels lokalt och på riksnivå. 
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FIGUR 1 

Sverigedemokraternas valresultat i kommun- och riksdagsval, Statistisk källa:  

Mattsson, Pontus (2009) Sverigedemokraterna in på bara skinnet. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

FIGUR 2 

Förekomst diskurser BLT och Aftonbladet 
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