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Abstract 

The purpose of this paper is to make a quantitative analysis by comparing newspapers in their 

report of the right wing Populist Party the Swedish Democrats. The articles are gathered one 

week before the Swedish elections of 2002, 2006 and 2010. By comparing newspapers in 

context where the Swedish Democrats enjoy political support and not perhaps greater 

differences or similarities can be exposed in their news coverage of the party. 

 

The question this paper is based upon is: If the image of the Swedish Democrats is different in 

newspapers before the elections of 2002, 2006 and 2010 in areas where they today have a 

significant political role compared to areas where they today play a marginal role in the 

politics and where their possibilities to act is marginal? 

 

The result shows that there were differences between the newspapers in contexts where the 

right wing populist party Swedish Democrats plays a significant role in politics today and 

where they do not. The newspapers tend to report in greater numbers and in greater use of 

positive words about them in context where the party has a significant role in politics compare 

to context where they lack the support. 

  

Key words: Quantitative analysis, Swedish Democrats, newspapers 
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1. Inledning 

I de etiska reglerna för svensk press, radio och tv går det att läsa att: ”Massmediernas roll i 

samhället och förtroendet för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling” 

(Strömbäck 2004:20).  

 

I april 2010 skrev partiledaren för Sverigedemokraterna (SD) Jimmie Åkesson ett öppet brev 

till landets chefredaktörer. I brevet vädjar Åkesson om att Sverigedemokraterna skall bli 

likvärdigt behandlade som de andra etablerade partierna och att deras politiska förslag ska få 

samma utrymme som de andra partierna och där han hoppas på en argumentation i god 

demokratisk anda (Dagens media 1 april 2010). Quick Response är en oberoende redaktion 

som granskar nyhetsrapporteringen som rör invandring, integration och främlingsfientlighet 

från Sveriges åtta största morgon-och kvällstidningar. Av Quick Response framgår det att det 

inte existerar en entydig bild av hur Sverigedemokraterna behandlas i mediernas rapportering. 

Det existerar påtagliga skillnader gällande Sverigedemokraternas utrymme beroende på 

huruvida det är en lokaltidning eller rikstäckande som rapporterar. Det går att säkerställa att 

de lokala tidningarna tenderar till större del diskutera partiets politiska områden än bara det 

som rör invandringen vilket är en viktig fråga i partiets politiska dagordning (Quick Response 

7 februari 2011).  

 

Medias roll för dessa högerradikala partiers framgång eller motgång har inte prioriterats i 

forskningen menar Cas Mudde, trots den makt och påverkan som de har. (Mudde 2007: 248). 

Det går att förstå medias roll genom att åskådliggöra det som ett politiskt redskap för att nå ut 

till den nationella publiken. Media kan förse små partier med nödvändiga verktyg att få ut 

dess budskap till en bred nationell publik av väljare. Media kan alltså hjälpa nya partier över 

tröskeln som finns mellan de etablerade partierna och de nya partierna. Men det kanske 

viktigaste av allt är att media kan ge dessa nya politiska aktörer legitimitet och 

igenkännbarhet. Större exponering i media kan skapa en illusion av partiet och dess betydelse 

på den politiska arenan. En hög grad av exponering i medier är speciellt viktigt för radikala 

högerpartier för att få bort den radikala stämpeln, om inte är de dömda till att stanna kvar i 

den yttersta högermarginalen. Det är svårt att mäta den exakta effekten av medias påverkan 

till att radikala högerpartier når politiska framgångar. Men det finns ett flertal exempel på den 

roll media kan spela i att dessa partier når ut till den stora breda massan (Ellinas 2010:31ff). 
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Tidningar har en skyldighet att tillgodose en korrekt och allsidig nyhetsförmedling till sina 

läsare. Men det finns två sidor av myntet då Sverigedemokraterna samtidigt kritiserar 

tidningar för att partiet har svårt att få ut sitt politiska budskap till medborgarna och därmed 

anser sig vara orättvist behandlade. I relation till det kan man utifrån undersökningen av 

Quick Response påvisa att det saknas en enhetlig bild av hur partiet framställs i tidningar då 

medierapporteringen skiljer sig åt beroende på vilken tidning det är som rapporterar. Mudde 

ser avsaknaden av medias betydelse som ett problem och här finns ett intressant område att 

undersöka närmare, just på grund av denna avsaknad av en enhetlig bild av 

medierapporteringen. Det är därför av stort intresse att undersöka SD:s potentiella 

vågmästarroll i kommuner i valet 2010, men också de två valen 2006 och 2002. Även den roll 

lokaltidningar har i hur de framställer partiet i både frekvensen av artiklar och innehållet har 

förändrats över tid. Det är just avsaknaden av en fullständig mediebild som rättfärdigar en 

djupare undersökning av medias påverkan på att Sverigedemokraterna får en vågmästarroll i 

vissa kommuner och i andra inte. Mudde påpekar också att det inte existerar en entydig bild 

av hur media kan påverkar högerpartiers framgångar och Quick Response hävdar att det inte 

existerar en entydig bild av hur Sverigedemokraterna behandlas i mediernas rapportering, här 

finns ett intresse av en djupare undersökning.  

 

1.2 Vilka är Sverigedemokraterna? 

Sverigedemokraterna är ett parti med många definitioner, där bland högerpopulister. Partiet 

ingår i en familj av dessa typer av politiska idéer som finns runt om i Europa (DN 2011-04-

16).  Mudde definierar den radikala högerpopulistiska ideologin enligt tre kriterier: Nativism, 

auktoritäritet och populism. Det existerar en skillnad mellan extremism och radikalism där 

radikalismen accepterar den demokratiska processen i motsats till den liberala demokratin 

medan extremism inte accepterar demokrati (Mudde 2010: 1167-1186).  

 

Med Nativism menas att stater borde vara befolkade av grupper från den egna nationen och att 

icke-nationella folkgrupper borde exkluderas. Sverigedemokraterna ser nationen i termen av 

lojalitet. Att vara svensk är att födas svensk eller att till fullo inta svenska värderingar som 

språket, historian och kultur (Sverigedemokraternas principprogram 2011).  

 

Med Auktoritäritet menas en stark tro till ett strikt samhälle där de som bryter mot rådande 

lagar och förordningar ska straffas hårt. Auktoritet har en betydande roll för högerpopulistiska 

partier. Sverigedemokraterna menar att trygghet är en förutsättning för människans frihet och 
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att straffet skall stå i proportion till brottet. De menar också att lagöverträdelser skall 

bestraffas snabbt och konsekvent (Sverigedemokraternas principprogram 2011). 

Med Populism menas att samhället är indelat i två delar där folket står på ena sidan emot den 

korrumperade eliten på andra sidan som menar att politiken borde ta uttryck i folkets vilja 

vilket den inte gör idag, det är ett anti-elitistiskt ställningstagande. Sverigedemokraterna 

ställer sig positiva till ökad direktdemokrati och ger sig själva en bild som de sanna 

demokraterna (Sverigedemokraternas principprogram 2011).  

 

Sedan 2005 leds Sverigedemokraterna av Jimmie Åkesson och under hans tid som partiledare 

har man tonat ner den främlingsfientliga profilen. I valet 2010 kom partiets största framgång 

hittills då man passerade fyraprocentsspärren i riksdagen och fick fler mandat än både 

vänsterpartiet och kristdemokraterna (DN 2011-04-16). Partiet vill drastiskt minska 

invandringen till Sverige och bevara/återupprätta en renodlad kultur som endast svenskar får 

tillhöra. Sverigedemokraterna påstår att mångkulturismen i Sverige förstört grundläggande 

värden som landet en gång vilade på och att den svenska kulturen är hotad om inget görs 

omgående åt det akuta problemet med invandringen. Det nationella perspektivet och en 

identitet byggt på kultur är viktigt för Sverigedemokraterna (Lodenius 2009:23). 

Sverigedemokraterna ser sig som ett Sverigevänligt parti där man vill nå en gemenskap och 

samhörighet med varandra. Den politiska splittring som finns i Sverige är inte bra för landet 

utan istället segregerar det samhället. Deras viktigaste politiska kärnfrågor är minskad 

invandring, hårdare tag mot brottslighet samt en trygg och värdig ålderdom 

(Sverigedemokraternas principprogram 2011). 

 

1.3 Vad menas med vågmästare? 

”- Politisk situation där en minoritetsregering tvingas söka stöd i olika frågor hos olika 

partier över de traditionella blockgränserna, s.k. hoppande majoriteter (www.ne.se). Det är 

denna definition av politisk vågmästarroll som uppsatsen kommer att utgå från.  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen börjar med en inledning som följs av tidigare forskning. Därefter följt av teori, 

hypotes och frågeställning där uppsatsens fråga/frågor behandlas. I metodkapitlet preciseras 

val av metod som undersökningen utgår ifrån och vilka variabler och variabelvärden som 

används. I resultat presenteras undersökningen och avslutningsvis diskuteras resultatet i en 

slutsats där eventuella resultat, skillnader och likheter jämförs och diskuteras. 



 7 

2. Tidigare forskning 

 

2:1. Medias roll 

Medias negativa eller positiva påverkan av högerpartiers politiska framgångar har inte fått den 

uppmärksamhet den förtjänar menar forskaren Cas Mudde och detta är förvånande då media 

har makten att påverka opinionen (Mudde 2007:248). Mudde menar att etablerade media 

länge har kämpat sig emot de populistiska högerpartierna och i flera fall tillsammans med 

etablerade partier för att få bort dessa nya politiska uppstickare då man bl.a. inte delar de 

värderingar som högerpartierna förespråkar. Mudde påpekar att mediebilden kan se 

annorlunda ut i kontexter där dessa typer av partier redan har starkare fäste. Exempel på en 

sådan kontext skulle kunna vara en kommun eller en nation. Det kan även vara så att medier 

avsiktligt uttrycker en viss retorik som tilltalar dessa högerpartier. Men en positiv eller 

negativ mediebild kan snabbt svänga till det omvända, men när det gäller högerpartier tycks 

det som att all publicitet är bra publicitet. Alltså kan en positiv nyhetsrapportering ha ungefär 

samma positiva värde som en negativ rapportering (Mudde 2007:252).   

 

Sociologen Jens Rydgren har tidigare skrivit om medias roll för högerpartier. Inte heller 

Nygren håller med om att det finns uttömmande studier om massmedias roll för uppkomsten 

och spridningen av radikala högerpartier men att medierapporteringen har hjälpt partierna att 

synas i det allmänna och på vis gett dem en viss legitimitet. Som ett exempel tåls att nämna 

det populistiska partiet Ny Demokrati utökade medieexponering i början av 1990-talet då tv-

kanalerna utökades i Sverige. Rydgren tror också att anledningen till att högerpartier når 

högre popularitet i Danmark jämfört med Sverige kan bero på att media i Danmark varit mer 

toleranta till dessa partier (Rydgren 2007:254ff).  

 

Politiken har de senaste decennierna tagit alltmer intryck av medier. De politiska aktörerna 

har blivit alltmer medvetna om den mediala bevakningen av dem själva och den politiska 

processen. Detta har lett till en samhällsförändring där politisk kommunikation är ett samspel 

mellan politiska aktörer, mediala aktörer och allmänheten. Därför kan man aldrig förstå 

politiken utan att ta hänsyn till medier och allmänheten (Strömbäck 2009:251f). 

Strömbäck säger att människans påverkan av medier och dess innehåll bara är en aspekt i 

frågan om mediernas makt. Medier är som mäktigast när de har makt över både opinionen och 

det egna innehållet (Strömbäck 2009:83). Det finns ett flertal studier som visar att medierna 

kan utöva en avsevärd makt över opinionen, dvs. på individnivå, men medierna är heller inte 
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allsmäktiga. Mediernas effekt behöver inte vara absoluta utan bör sättas i relation till att 

media kan ha olika påverkan beroende på person till person (Strömbäck 2009:90). Även de 

lokala medierna har stor påverkan. Göteborgs universitet har gjort ett antal 

läsarundersökningar som visar att lokala nyheter är primärkällan till information om vad som 

händer i samhället omkring dem. Även undersökningar gjorda på riksnivå placerar lokala 

nyheter i topp. Majoriteten av läsarna av en svensk morgontidning läser de lokala nyheterna 

(Strömbäck 2004:308f). Spridningen av Sverigedemokraternas representativitet är inte 

densamma i hela landet. Det tycks finnas en överrepresentation längre söderut i Sverige 

medan i norr saknar partiet samma stöd. Utökad nyhetsrapportering om Sverigedemokraterna 

kan vara en av orsakerna till varför partiet har så utbrett stöd i just Skåne. Partiets 

representativitet är alltså inte densamma i hela landet (Demker 2008:119).  

 

2:2. Andra förklaringsfaktorer 

I tidigare forskning om högerpopulistiska partier finns en rad förklaringar om hur 

högerpopulistiska partier som Sverigedemokraterna kommit till att få politiska framgångar. 

Som Mudde tidigare förklarat saknas det en tydlig bild av hur media kan spela en avgörande 

roll. En av orsaksförklaringarna till radikala högerpartiers framgångar handlar om 

konfliktdimensioner. Den traditionella vänster – höger skalan har luckrats upp där nya 

politiska prioriteringar hamnat på dagordningen på grund av den ovilja som finns bland de 

etablerade partierna att våga prata om politiska konflikter som finns i samhället. Avsaknaden 

av dessa konflikter ger utrymme för nya konfliktdimensioner där dessa högerpartier kan träda 

in och erbjuda ett alternativ till de etablerade partierna (Ekman 2010:391f). En annan 

förklaring kan vara missnöjet över välfärden. En eller flera grupper av människor kan känna 

sig orättvist behandlade av staten som inte håller vad de lovar. Gruppen skapar då en känsla 

av att inte bli uppmärksammade eller prioriterade. Ett parti som Sverigedemokraterna kan 

utnyttja detta missnöje och då representera grupper som lämnats i sticket och som känner att 

inga av de etablerade partierna står på deras sida (Ekman 2010:395).  

 

Hans-George Betz, professor i ekonomi, är av likvärdig åsikt. Han anser att stora sociala och 

strukturella omvandlingar i Europa har bidragit till radikala högerpartiers framgångar på den 

politiska arenan. Denna ekonomiska förändring har givit uppkomst åt en ängslan och rädsla 

vilket oftast går att finna i de samhällsklasser med minst utbildning där man då lockas till att 

rösta på radikala högerpartier (Betz 1998:8). Samma typ av förklaringar går det även att hitta 

hos Paul Hainsworth som menar att en större grad av arbetslöshet och känsla av osäkerhet 
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gynnar dessa typer av partier. Hainsworth menar också att den Europeiska integrationen 

undergräver den egna suveräna staten vilket kan bidra till att sin egen identitet inte är lika 

självklar vilket också skapar en känsla av otrygghet (Hainsworth 2000:13).  

 

Även Castells är av samma mening. Han menar att Europa är i en tid av stora omvandlingar 

där kriser uppstår. Dessa kriser kan ha ett ursprung av både kulturella nationalistiska faktorer. 

Dessa faktorer har skapat en identitetskris i nationer där olika folkslag blivit alltmer 

sammanvuxna med varandra. Enligt Castells har detta skapat en känsla av otrygghet och att 

man då söker sig tillbaka till sin nationalistiska ideologi som ett svar på dessa omvandlingar. 

De radikala högerpartierna som exempelvis Sverigedemokraterna kan använda sig av denna 

osäkerhet för att anspela på folks känslor om den goda tiden innan dessa omvandlingar tog 

fart. Dessa typer av partier säger sig vädja om den ”lilla människan” som de anses ha glömts 

bort i den alltmer öppnare och pluralistiska världen. (Hellström 2010:68).  

 

Sverigedemokraternas sena intåg i den svenska politiken går att förklara utifrån Ny Demokrati 

och det som hände dem på 1990-talets början. Det var många som blev besvikna på Ny 

Demokrati efter att de tagit sig in i riksdagen. Istället lyste de politiska resultaten med sin 

frånvaro då man inte lyckades röra om i den politiska grytan. Det kan ha påverkat ett 

högerpopulistiskt parti som exempelvis Sverigedemokraterna att slå rot med sina politiska 

budskap bland väljarna (Lodenius 2010:32). Robert Putnam har en teori om det sociala 

kapitalet. Teorin går ut på att folk som är åtskiljda från samhället tenderar till högre grad rösta 

på extremare partier. Putnam menar att ett rikt socialt liv är en förutsättning för att kunna 

åtnjuta demokratiska värderingar. Han pekar på studier som visar att folk som involverar sig i 

organisationer har en större tendens till att inte rösta på extrema partier (Coffé 2006:145). 

 

En ytterligare förklaring till varför just Sverigedemokraterna kunnat locka till sig väljare har 

sin förklaring i deras populistiska uttalanden om det nya folkhemmet där partiet hämtar sitt 

ideal utifrån drömmen om att bygga ett Sverige på iden om det gemensamma folkhemmet 

(Uvell 2010: 72). Intresset för folkhemsbegreppet har både ideologiska och populistiska skäl. 

Det ideologiska skälet går att finnas hos Per Albin Hansson folkhems tal från 1928: -” det 

goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga 

styvbarn” (Uvell 2010: 74). Några rader senare i samma tal går det att läsa: -”I det goda 

samhället råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet” (Uvell 2010: 74).   
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Användningen av denna folkhemsretorik används för att legitimera utestängningen av vissa 

minoritetsgrupper. Folkhemmet anknyter också till en romantisering av ett samhälle från 

svunnen tid man gärna vill tillbaka till. Begreppet folkhemmet exemplifierar en period av låg 

brottslighet och ett Sverige med social trygghet och fungerande välfärd (Uvell 2010: 76f). Ur 

ett populistiskt synsätt framställs folkhemmet idag som söndervittrat där det gamla Sverige 

för längesedan är borta och ersatt med ett kallare Sverige där man tappat kontrollen och 

närheten till varandra då folk inte längre är homogena med varandra och där varje grupp slåss 

för sina egna intressen (Uvell 2010: 78).  

 

Den traditionella höger/vänsterskalan kan vara på väg att försvinna. Istället har nya 

konfliktdimensioner tagit form som skär igenom den gamla skalan. I den tidigare skalan har 

den politiska debatten behandlat traditionella ämnen som är lätt att placera på 

höger/vänsterskalan. Men Simon Bornschier påpekar går det inte längre att placera in de nya 

radikala högerpopulistiska partierna i den gamla skalan. Bornschier hävdar att dagens 

västerländska politik består av två konfliktdimensioner, en ekonomisk och en kulturell. Den 

nya skiljelinjen representeras av en liberal ståndpunkt i kontrast till en auktoritär ståndpunkt. 

De etablerade partierna möter motstånd från partier som inte går att placera in i de 

traditionella höger/vänsterskalan, politiken består alltså av två konfliktdimensioner 

(Bornschier 2010: 419-444).  
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3. Teori  

Statsvetare och professor Antonis A. Ellinas understryker den viktiga roll media har i 

politiken och speciellt i framgången för högerpopulistiska partier. Tyvärr, menar Ellinas, 

utgår tidigare forskare från att högerpopulistiska partier tävlar på samma villkor som 

etablerade partier i kampen om medias uppmärksamhet. Detta stämmer inte menar Ellinas då 

etablerade partier generellt sett har betydligt mer resurser att tillgå (Ellinas 2010:204). Ellinas 

åskådliggör tre möjliga sätt för media att underlätta framgången av högerpopulistiska partier.  

 

1. Media sänker ribban som tillåter dessa partier in på väljararenan. Partierna ges tillträde 

till en bred publik av väljare som deras organisation eller ekonomiska förmåga inte 

hade räckt till för. Detta medieutrymme kompenserar alltså för den bristfälliga 

ekonomin som de har jämfört med de etablerade partierna för att kunna utöva större 

påverkan av väljarna.  

2. Medieexponering ger ett intryck av respekt och legitimitet. Detta är viktigt för 

högerpopulistiska partier för att vinna över fler väljare till sina partier. Genom denna 

legitimitet kan deras slagord eller yttranden få en annan innebörd av högre vikt som 

döljer deras egentliga budskap eller agenda.  

3. För det tredje kan media bidra med att skapa en känsla av en massa som visar deras 

livskraftighet. En sådan livskraftighet minskar betydligt chansen att de överger partiet 

i det långa loppet, utan håller sig kvar hos dem (Ellinas 2010: sida 204f). 

 

Ellinas teoretiska ramverk ger en ny bild av hur media påverkar framväxten av 

högerpopulistiska partier och om Sverigedemokraternas vågmästarroll kan ha haft avgörande 

betydelse för hur media framställde partiet dagarna innan valen 2002, 2004 och 2010. Utifrån 

det första steget, att media sänker ribban för dessa typer av partier, är det av intresse att 

studera det utrymme Sverigedemokraterna får i tidningarna som ska studeras. Kanske går det 

att påvisa skillnader mellan tidningarna i kontexter där Sverigedemokraterna är politiskt 

starka jämfört med kommuner där de inte är det. En hög grad av utrymme kan leda till steg 

två som handlar om legitimitet av partierna. En högre grad av exponering kan ge viss 

legitimitet då högre frekvens av artiklar kan påverka opinionen och på så vis normalisera dem 

och bli jämställda med de etablerade partierna. Detta leder fram till det tredje steget i Ellinas 

teori som handlar livskraftighet. Grupper av människor kan då öppet visa att de står bakom 

partiets politik och stödjer dem i både med – och motgång.  
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Utifrån Ellinas teori om de tre stegen ska denna uppsats undersöka tre lokaltidningar i 

kontexter där Sverigedemokraterna har en vågmästarroll (Helsingborgs Dagblad, 

Sydsvenskan och Blekinge läns tidning) och där de inte har det (Östersundsposten, Borås 

Tidning och Falu kuriren). Detta för att påvisa eventuella skillnader i medierapporteringen 

innan valen 2002, 2006 och 2010 och om media då kan ha bidragit till att 

Sverigedemokraterna fick betydande roll i de aktuella kommunerna eller om de blev politiskt 

marginaliserade. De mätbara variabler som ska undersökas utgår från de tre steg i Ellinas teori 

om medias roll för framgången av högerpopulistiska partier. Utifrån steg ett är det relevant att 

undersöka vilken tidning artiklarna kommer från samt tidningarnas datum då de publicerades 

och artiklarnas längd (antalet ord). Utifrån steg två ska det undersökas om partiet får en 

chans till egna uttalanden och beskrivning av förslag. I steg tre är det relevant att undersöka 

beskrivningen av partiets förslag då det kan ha inverkan på om partiet får stöd eller inte av 

sina väljare beroende på vilket sätt förslagen beskrivs i de undersökande tidningarna. 
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4. Hypotes  

Hypotesen är att i kontexter där Sverigedemokraterna har en vågmästarroll eller inte beror på 

att mediebilden av dem sett annorlunda ut. Alltså borde de variabler som ska undersökas i den 

kvantitativa undersökningen spela roll för medierapporteringen om Sverigedemokraterna och 

dess politiska roll som vågmästare eller inte. 

 

5. Syfte och preciserad frågeställning 

 

5:1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att göra en kvantitativ innehållsanalys om hur mediebilden sett ut 

för Sverigedemokraterna genom att jämföra 3 tidningar i kontexter (både kommun eller 

region) där Sverigedemokraterna kan tänkas ha en vågmästarroll och 3 tidningar i kommuner 

eller regioner där partiet inte har en vågmästarroll innan valen 2002, 2006 och 2010. Studien 

har förhoppningen att kunna påvisa olikheter i mediebilden av partiet och hur denna 

mediebild kan ha påverkat att partiet fick en vågmästarroll eller inte de aktuella kommunerna 

eller regionerna. 

 

5:2. Frågeställning 

Framställdes Sverigedemokraterna annorlunda i tidningar innan valen 2002, 2006 och 2010 i 

kontexter där partiet idag har en vågmästarroll jämfört med kommun/regioner där de inte har 

en vågmästarroll och där deras politiska påverkan är marginell? 
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6. Metod 

Undersökningen kommer att utgå från mediearkivet (sökord: Sverigedemokraterna) där 

uppsatsens artiklar är hämtade 7 dagar innan valen 2002, 2006 och 2010 då valrörelsen var 

inne i sitt slutskede. För Blekinge Läns Tidning (blt.se) har dess artiklar för 2010 hämtats från 

deras egen hemsida. Metoden som bäst lämpar sig för denna undersökning är en kvantitativ 

innehållsanalys vilket är en vanlig metod att använda sig av inom statsvetenskapen. Med 

kvantitativ menas att undersökningen är baserat på jämförbara uppgifter som baseras på ett 

flertal analysenheter och att dessa kan omvandlas till siffror. Kvantitativ innehållsanalys är 

bra när man vill ha reda på förekomsten av det man studerar i en text. Det kan handla om hur 

frekvent det man studerar förekommer eller och dels hur stort utrymme det får i texten. Med 

frekvens menas hur ofta det man studerar återkommer i en text och med utrymme menas hur 

mycket av texten som ägnas åt studieobjektet (Esaiasson 2010:223).  

 

För att genomföra en kvantitativ innehållsanalys måste det finnas tolkningsregler för hur 

innehållet i de texter som studeras ska tolkas och klassificeras. De variabelvärden som 

används ska vara tydligt definierade innan analysen påbörjas.  

Data som undersöks ställs upp i en datamatris i SPSS (se tabell 1) vilket gör det enklare att 

tolka den fakta undersökningen kommit fram till. Datamatrisen visar de analysenheter med 

dess tillhörande variabler och värdena som undersökningen innehåller. Variablerna registreras 

som tal eller siffror i datamatrisen och kommer att presenteras som tabellform i resultaten 

(Esaiasson 2010:233). En av den kvantitativa undersökningens stora fördelar är att det stora 

datamaterial man samlar ihop snabbt kan förvandlas till siffror genom dataprogram. Genom 

att förvandla variablerna och analysenheterna till siffror blir det enklare att koda in dem i 

SPSS i ett kodningsschema där variabler och variabelvärdena representeras av siffror som 

sedan görs om till diagram. Analysenheterna är tidningarna som ska undersökas och med 

variabelvärden menas de egenskaper hos texten som man studerar (Esaiasson 2010:230). 

 

Tabell 1: Exempel på datamatris 

Helsingborgs 

Dagblad/ 

Sydsvenskan 

Datum Artikellängd Chans till 

egna 

uttalanden 

Beskrivning 

av agerande 

Beskrivning 

av förslag 

1 5 350 2 2 3 

2 6 432 1 1 2 
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6:1 Avgränsning 

Valet av tidningar i undersökningen är strategiskt utvalda från kontexter där 

Sverigedemokraterna har en betydand roll i politiken och där de inte har det, menat där de 

alltså är politiskt marginaliserande. De tre kontexterna är Helsingborg, Sydsvenskan (region 

Skåne) och Karlskrona (Blekinge Läns Tidning) där Sverigedemokraterna har en 

vågmästarroll medan Östersund, Borås och Falun är kontexter där partiet är politiskt 

marginaliserande (www.val.se). Urvalet var från början större men artiklar med 

återupprepningar från samma dag och text med mindre betydande innehåll (få ord) valdes 

bort. Dock ska det tilläggas att de artiklar som valdes bort varken i frekvens och innehåll 

kommer spela en avgörande betydelse för undersökningens resultat.  

 

6:2 Analysenheter 

Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan, Blekinge Läns Tidning, Östersundsposten, Borås 

Tidning och Falukuriren. 

 

6:3 Variabler 

1. Tidning – vilken av tidningarna artikeln är hämtad från 

2. Datum – vilket datum artikeln är hämtad från 

3. Artikellängd – antalet ord 

4. Chans till egna uttalanden – om någon från partiet yttrat sig i artiklarna 

5. Beskrivning av agerande – hur partiets agerande beskrivs i artiklarna 

6. Beskrivning av förslag – om partiets politiska förslag får utrymme i artiklarna 

 

6:4 Variabelvärden 

1. Tidning: 1. Helsingborgs Dagblad 2. Sydsvenskan 3. Blekinge Läns Tidning 

(Karlskrona) 4. Östersundsposten 5. Borås Tidning 6. Falukuriren 

2. Datum: 7 dagar innan valet 

3. Artikellängd: antalet ord i artikeln från 0 – 2500 ord 

4. Chans till egna uttalanden: 1. Nej, inga egna uttalanden 2. Ja, chans till egna 

uttalanden 

5. Beskrivning av agerande: 1. Central aktör att räkna med 2. Marginaliserande betydelse 

3. Kritisk 4. Neutral beskrivning 5. Positivt 6. Tas inte upp 

6. Beskrivning av förslag: 1. Negativt 2. Stigmatiserande 3. Positivt 4. Tas inte upp. 5. 

Neutral beskrivning 
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6:5 Operationalisering 

Med variabel 1 menas från vilken tidning artiklarna är hämtade från där 1 är Helsingborgs 

Dagblad 2. Sydsvenskan 3. Blekinge Läns Tidning 4. Östersundsposten 5. Borås Tidning och 

där 6 är Falukuriren. Variabel 2 förklarar vilket datum den aktuella artikeln är hämtad ifrån 

vilket kan variera då artiklarna som undersöks är hämtade från 7 dagar innan valet fram till 

valdagen. Variabel 3 beskriver artikellängden, dvs. antalet ord som finns i artiklarna och kan 

därför skilja sig åt beroende på artikelns storlek. Variabeln 4 beskrivs partiets chans till egna 

uttalanden. Med nej, inga egna uttalanden menas att ingen från partiet har fått chans att uttala 

sig/kommentera artikeln innan den publicerades. Med ja, chans till egna uttalanden menas att 

någon ur partiet har fått chans att kommentera artikeln.  

Variabel 5 beskriver partiets agerande. Med central aktör att räkna med tyder på att partiet 

har en chans att påverka den politiska besluten. Med marginaliserande betydelse menas att 

partiet inte kommer att kunna påverka de politiska besluten. Med en kritisk beskrivning menas 

att partiet beskrivs i dåliga ordalag, dock med saklig grund. Med neutral beskrivning menas 

en beskrivning av partiets förslag utan fördomar eller förutfattade meningar om partiet. Med 

positiv beskrivning av agerande menas att partiets agerande beskrivs med positiva förtecken. 

Tas inte upp menas att partiets agerande inte nämns i artikeln. Variabel 6 berättar om 

beskrivningen av förslag som finns i värdena negativt vilket innebär en kritik om partiets 

agerande eller förslag i en artikel, dock utan stigmatiserande toner. Med stigmatiserande 

menas att partiet beskrivs i ordalag där man närmast beskriver dem som ”politiska demoner” 

eller på annat vis kritiserar dem utan skälig eller saklig grund.  Till positivt hör uttalanden 

eller beskrivningar som uppfattas som positivt och i fördel för partiet. Med tas inte upp menas 

att artikeln inte beskriver något av partiets politiska förslag. Med neutral beskrivning av 

förslagen menas att partiets förslag inte beskrivs i nedlåtande eller positiva bemärkelser.  
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7. Resultat 

Figur 1: Frekvensen av artiklar om Sverigedemokraterna hämtade från mediearkivet och 

Blt sju dagar innan valen 2002, 2006 och 2010.
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Figur 1 visar frekvensen av artiklar hämtade från Mediearkivet och Blekinge Läns Tidning 

egna hemsida med sökordet ”Sverigedemokraterna”. Den vertikala Y-axeln visar antalet 

artiklar som förekommer medan den linjära X-axeln visar vilket år dessa artiklar är skrivna. 

Antalet artiklar från 2002 är 35, 90 för 2006 och 161 artiklar för 2010. De artiklar som är 

hämtade från Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan och Blekinge Läns Tidning är 

överrepresenterade (197 artiklar) under alla undersökta tidsperioderna jämfört med artiklar 

hämtade från Östersundsposten, Borås Tidning och Falukuriren (89 artiklar) från samma 

period. Figuren ger en tydlig bild av hur Sverigedemokraterna fått mer och mer utrymme i de 

undersökta tidningarna det senaste årtiondet där frekvensen av artiklarna mer än fördubblats 

2006 jämfört med 2002 och ökningen är också märkbar till 2010 jämfört med 2006.  
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Figur 2: frekvensen av  totala antalet ord från artiklarna hämtade i medierakivet och Blt sju 

dagar innan valen 2002, 2006 och 2010.
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Figur 2 visar frekvensen av det totala antalet ord från artiklarna hämtade i mediearkivet och 

Blekinge Läns Tidning sju dagar innan valen 2002, 2006 och 2010. Den vertikala Y-axeln 

visar antalet ord som förekommer i artiklarna från de undersökta årtalen. Den linjära X-axeln 

visar från vilket år som orden i tidningarna är hämtade från. Då antalet artiklar från 

Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan och Blt var överrepresenterade under varje år (se figur 1) 

är det heller inte anmärkningsvärt att antalet ord och markant mycket större i dessa tidningar 

(cirka 78 000 ord) jämfört med Östersundsposten, Borås Tidning och Falukuriren (cirka 

29 000 ord). Figur 2 ger en god fingervisning om hur skillnaden mellan de olika tidningarna 

förhåller sig. Artikellängden ger en också en bild av hur skillnaderna mellan tidningarna i 

deras rapportering av Sverigedemokraterna och medias kraft att skapa opinion.  
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Figur 3: Andelen av artiklarna angivet i procent där Sverigedemokraterna får chans till 

egna uttalanden
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Figur 3 visar i procenttal andelen artiklar där Sverigedemokraterna får chans till egna 

uttalanden. Den vertikala Y-axeln visar i procent andelen av artiklarna där 

Sverigedemokraterna fick uttala sig i artiklarna. Den linjära X-axeln visar vilket år artiklarna 

publicerats. År 2002 och är skillnaden mellan Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan och 

Blekinge Läns Tidning marginell (21,4%) jämfört med Östersundsposten, Borås Tidning och 

Falukuriren (14,3%). År 2006 är skillnaden betydligt större med en skillnad på 12,9 % och för 

2010 är skillnaden marginell med endast 3 %. 

 

Ett exempel på egna uttalanden kan se väldigt olika ut. Allt ifrån uttalanden i sakfrågor, 

intervjuer av partimedlemmar till att bemöta kritik från andra partier. I Borås Tidning går det 

att utläsa den 14 september 2010 – ” I Bollebygd upplever han att andra politiker respekterar 

att man kan ha olika åsikter. I fullmäktige har han stött förslag från både borgerliga och 

socialdemokrater. 

 – ”Det spelar ingen roll vem som lägger förslaget, jag röstar på det som är bra. Jag är friare 

genom att inte ingå i något block (Borås Tidning 2010-09-14).  

 

I Sydsvenskan den 13 september 2010 går det att läsa om Sverigedemokraternas syn på 

föreningslivet – ” Det var helt tokigt att den nya hallen i Bara blev för låg för volleybollen. Vi 

vill riva den gamla sporthallen i Klågerup och bygga ny anläggning plus att skaffa mer mark 

där för två fotbollsplaner på en plats” (Sydsvenskan 2010-09-13).  
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 Figur 4: Andelen av artiklarna angivet i procent där Sverigedemokraterna beskrivs 

kritiskt i deras agerande
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Figur 4 förklarar andelen av artiklar i procent där Sverigedemokraterna beskrivs med kritiskt 

ordalag. Den vertikala Y-axeln visar andelen visar andelen av artiklarna i procent medan den 

linjära X-axeln visar från vilket år artiklarna är publicerade. Figuren visar att under alla de tre 

jämförbara åren har östersundstidningen, Borås Tidning och Falukuriren högre frekvens av 

artiklar där Sverigedemokraterna beskrivs med negativa ordalag 42,9% under 2002 och 43,8 

% under 2006 och 2010 på 29,4%. År 2010 är också skillnaden som minst där Helsingborgs 

dagblad, Sydsvenskan och Blekinge Läns Tidning har en frekvens på 23,7% år 2010 och 

under 2006 en frekvens på 12,2% och 2002 på 7,1 %.  

 

Två exempel på artiklar om Sverigedemokraterna med kritiska inslag: 

- ” Men det ligger också i Sveriges intresse att få en stabil regering, alliansledd eller rödgrön, 

som inte behöver hantera Sverigedemokraterna som vågmästare. SD är ett parti med en fråga 

på sin agenda, ett parti som driver en konfrontationspolitik, som vill ställa grupp mot grupp, 

religion mot religion och avgöra vad som är god kultur” (Helsingborgs Dagblad 2010-09-

15). 

 

- ”Jaha, vad säger ni om Nationaldemokraterna och Sverigedemokraterna då? Förbjuda eller 

tillåta? Släppa in eller mota ut? Debattera eller tiga ihjäl?  

– ”Förbjuda och mota ut, såklart, sa Anna. Sicka korkskallar” (Borås Tidning 2002-09-09). 
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Figur 5: Andelen av artiklarna angivet i procent där Sverigedemokraterna beskrivs 

neutralt i deras agerande
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Figur 5 visar den andel av artiklarna i procent där Sverigedemokraterna beskrivs med neutrala 

ordalag. Den vertikala Y-axeln visar andelen visar andelen av artiklarna i procent som är 

neutralt beskrivet medan den linjära X-axeln visar från vilket år artiklarna är hämtade ifrån. 

Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan och Blekinge Läns Tidning har i den undersökta 

tidsperioden från 2002 25 % där artiklar beskriver Sverigedemokraterna i neutrala ordalag. 

Under 2006 hade den siffran sjunkit till 14,9 % för att sedan under 2010 öka till 23,7 %. För 

Östersundsposten, Borås Tidning och Falukuriren var siffran under 2002 nere på 0 % för att 

sedan åka till 6,3 % under 2006 och ytterligare öka till 17,6 % 2010. Utifrån dessa siffror går 

det att fastslå med undantag från 2006 att Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan och Blekinge 

Läns Tidning i högre utsträckning hade artiklar med neutralt innehåll jämfört med de tre andra 

tidningarna.  

 

Två exempel på artiklar med neutral beskrivning av partiets agerande: 

– ” Sverigedemokraterna föredrar borgerlig politik. Den senaste mandatperioden har partiet 

röstat mest likt högerpartierna i sex av sju kommuner i Omkretsen. Mönstret är tvärtemot 

partiets beskrivning av sig själv som ett arbetarparti” (Sydsvenskan 2006-09-14).  

 

– ” Men valet kan öppna för nya konstellationer som leder till ett maktskifte. Utgången avgörs 

av vilken roll som Vänstern, Omsorg för alla och Sverigedemokraterna tänker spela. De tre 

partierna har i dag tillsammans nio mandat” (Falukuriren 2010-09-17).  
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Figur 6: Andelen av artiklarna angivet i procent där Sverigedemokrtaerrna beskrivs 

som "en central aktör att räkna med"
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Figur 6 visar andelen av artiklarna angivet i procent där Sverigedemokraterna beskrivs som 

”en central aktör att räkna med”. Den vertikala Y-axeln visar andelen visar andelen av 

artiklarna i procent som beskriver partiet i dessa ordalag medan den linjära X-axeln beskriver 

om artiklarna är hämtade från 2002, 2006 eller 2010. Under alla de undersökta åren går det att 

fastslå att Östersundsposten, Borås Tidning och Falukuriren lägre frekvens av artiklar med 0 

% för 2002, 12,5% för 2006 och 5,9 % för 2010. För Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan och 

Falukuriren var samma siffra för 2002 på 7,1 %, för 2006 på 18,9% och 2010 på 9,7 %.  

Skillnaderna mellan tidningarna för respektive år är som störst för 2002 men annars går det 

inte att se några avgörande skillnader som skulle kunna peka på någon betydelse då 

skillnaderna fortfarande får anses vara marginella i jämförselse med just undantaget för år 

2002.  

 

Exempel på artiklar där partiet beskrivs i dessa ordalag kan b.la. handla om partiets chans som 

en avgörande betydelse. Ett exempel på detta är hämtat från Östersundsposten den 13 

september 2006:  

– ”I den senaste Sifo-mätningen får Sverigedemokraterna 2,7 procent av väljarstödet. Att Sifo 

nu börjar redovisa SD separat skulle kunna påverka opinionen sista dagarna före valet i 

partiets riktning. 

- ”Opinionsmätningarna har en hyfsad stor makt över huvud taget kring fyraprocentsspärren, 

säger professorn i statskunskap Mikael Gilljam” (Östersundsposten 2006-09-13).  
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Figur 7: Andelen av artiklarna angivet i procent där Sverigedemokraternas förslag 
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Figur 7 avslöjar andelen av artiklar i procenttal där Sverigedemokraternas förslag inte tas upp 

i de undersökande artiklarna. Y-axeln visar andelen av dessa artiklar i procenttal medan X-

axeln visar om artiklarna är från 2002,2006 eller 2010. För Helsingborgs Dagblad, 

Sydsvenskan och Blekinge Läns Tidning är frekvensen för 2002 på 82,1 %, 64,9% för 2006 

och på 83,8% för 2010. Motsvarande frekvens för Östersundsposten, Borås Tidning och 

Falukuriren är för 2002 på 100 %, 62,5% för 2006 och 83,8% för 2010.  Det finns alltså inga 

avvikande fall mellan de jämförande tidningarna utan att de följer varandra ganska bra sett 

mätt i frekvensen av artiklar. Skillnaderna mellan de olika tidningarna är nästintill lika stora 

under 2002 och 2010 medan år 2006 är skillnaden marginell.  

 

Nedanför följer två exempel på två artiklar från Sydsvenskan åren 2010 och 2006 där 

Sverigedemokraternas beskrivning av förslag inte tas upp i artiklarna. Den första artikeln 

handlar om riksdagspartierna och Sverigedemokraternas valfilmer på Youtube medan den 

andra artikeln beskriver hur jämnt det är mellan blocken just några dagar före valet. 

 

– ” De politiska partiernas vallåtar har visats drygt 200 000 gånger på Youtube. 53,6 procent 

av visningarna är av alliansens låtar” (Sydsvenskan 2010-09-17).  

 

– ”Ställningen är 48,2 mot 46,9 procent, vilket är så liten skillnad att Synovate Temo inte 

vågar slå fast vem som faktiskt leder. Sverigedemokraterna mins-kar svagt till 1,7 procent och 

har knappast någon chans att ta sig in i Sveriges riksdag” (Sydsvenskan 2006-09-12). 
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Figur 8: Andelen av artiklarna angivet i procent där Sverigedemokraternas förslag 
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Figur 8 visar andelen av artiklarna angivet i procent där Sverigedemokraternas förslag 

beskrivs i neutrala ordalag. Den vertikala Y-axeln visar andelen av dessa artiklar i procenttal 

medan den linjära X-axeln visar om artiklarna representerar åren 2002,2006 eller 2010. För de 

tre tidningarna Helsingborgs dagblad, Sydsvenskan och Blekinge Läns Tidning har dessa 

artiklar en frekvens på 14,3% för 2002, 18,9% för 2006 och 16,1% för 2010. För 

Östersundsposten, Borås Tidning och Falukuriren är motsvarande siffror för 2002 på 0%, för 

2006 på 18,9% och 2010 på 2,9%. I just denna figur går det att se klara skillnader men också 

likheter mellan de olika tidningarna. De sistnämnda tidningarna har för 2002 och 2006 

nämnvärt mindre antal artiklar med neutral beskrivning jämfört med de förstnämnda (0% för 

2002 och 2,9% för 2010) jämfört med 14,3% och 16,1% för Helsingborgs Dagblad, 

Sydsvenskan och Blekinge Läns Tidning. Värt att nämna är också att för 2006 är frekvensen 

av dessa artiklar densamma(18,9%) för de jämförbara tidningarna.  

 

Ett exempel på en artikel med neutral beskrivning till partiets förslag är hämtad ifrån Borås 

Tidning den 14 september 2010: 

 

– ” En levande landsbygd är en viktig fråga för partiet. Fredrik Lind hoppas på den nya 

järnvägen via Bollebygd, men många saknar kollektivtrafikförbindelser och är beroende av 

bil och därför vill partiet ha sänkt bensinskatt (Borås Tidning 2010-09-14).  
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8. Slutsatser/Diskussion 

Som Mudde vidhåller i uppsatsens inledning finns det inga uttömmande studier om medias 

roll för uppkomsten och spridningen av radikala högerpartier trots den makt media har att 

kunna påverka opinionen. Efter att ha gjort den kvantitativa undersökningen talar figurerna 

sitt tydliga språk att det existerar skillnader mellan nyhetsrapporteringen i kontexter där 

Sverigedemokraterna har politiskt fäste och där de är politiskt marginaliserande, i vissa fall är 

skillnaderna markanta om man ser till antalet artiklar. Syftet var  att undersöka om det i 

kontexter där Sverigedemokraterna har politiskt inflytande beror på att mediebilden av partiet 

sett annorlunda ut jämfört med kontexter där de inte har samma inflytande. I relation till den 

tidigare forskningen och bristen kring ämnet som Mudde påpekar är det intressant att se 

eventuella skillnader eller likheter i nyhetsrapporteringen om Sverigedemokraterna. Medias 

roll som opinionsbildare tycks alltså stämma beroende av kontext då Sverigedemokraterna i 

större utsträckning får medial uppmärksamhet i Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan och 

Blekinge Läns Tidning i jämförelse med Östersundsposten, Borås Tidning och Falu Kuriren. 

Kopplat till frågeställningen ger det en klar bild om hur det egentligen står till. Medias 

rapportering skiljer sig åt i kontexter där högerextrema partier har en politisk ställning som 

vågmästare. Detta är påtagligt efter att ha gjort den kvantitativa undersökningen och att 

tabellerna talar för att det existerar en sådan skillnad. 

 

Frekvensen av artiklar avslöjar att det finns skillnader att peka på. Frekvensen från 

Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan och Blekinge Läns Tidning är överrepresenterade både 

2002,2006 och 2010. Antalet artiklar hänger ihop med antalet ord i artiklarna vilket också var 

överrepresenterade i dessa tre tidningar. De tre andra tidningarna Östersundsposten, Borås 

Tidning och Falukuriren har under de tre undersökta tidsperioderna lägre frekvens av artiklar 

där Sverigedemokraterna får chans till egna uttalanden jämfört med de tre andra. Detta visar 

återigen hur skillnaderna mellan rapporteringarna om partiet kan te sig helt annorlunda ut som 

kan ha en förklaring i hur politiskt starka Sverigedemokraterna egentligen är i dessa områden. 

Det nämndes redan i avgränsningen av denna undersökning att materialet som uppsatsen 

bygger på endast skulle utgå från kontexter där partiet är en aktör att räkna med och där de är 

politiskt marginaliserande. Fler skillnader mellan artiklarna går att finnas figur 3 som 

beskriver partiets chans till egna uttalanden. I samtliga undersökta åren finns större frekvens 

av egna uttalanden i artiklarna från Helsinborgs Dagblad, Sydsvenskan och Blekinge Läns 

Tidning jämfört med de tre andra. 
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Figur 4 förklarade andelen av artiklar i procent där Sverigedemokraterna beskrivs med kritiskt 

ordalag. Det visade sig att under alla de tre jämförbara åren har östersundstidningen, Borås 

Tidning och Falukuriren högre frekvens av artiklar där Sverigedemokraterna beskrivs med 

negativa ordalag. Detta kan givetvis ge en bra förklaring till partiets sämre valresultat i dessa 

tre kommuner jämfört med de tre andra. Som det tidigare nämnts i texten tycks också all 

publicitet om partiet vara bra publicitet. Som Mudde påpekat spelar det ingen roll om de 

nämns i positiva eller negativa ordalag, värdet blir på ett ungefär detsamma. Detta hjälper 

givetvis partiet oerhört i beskrivningen av dem själva. Sverigedemokraterna har lärt sig att 

utnyttja detta bra. De har anpassat sig till att utnyttja kritiken från de andra partierna genom 

att måla ut sig själva som ett offer. Detta kan hjälpa dem fånga upp fler väljare som själva 

tröttnat på den orättvisa kritik partiet fått utstå.  

 

Figur 5 och 6 stärker bilden av mediebilden. Båda figurerna pekar på en större positivare 

effekt för Helsingborgs dagblad, Sydsvenskan och Blekinge Läns Tidning. De beskriver 

Sverigedemokraterna neutralt i deras agerande och som en central aktör att räkna med i större 

utsträckning än de tre andra tidningarna vilket kan färga av sig på opinionen. Figur 7 och 8 

avslöjar också skillnaden mellan tidningarna. Dock värt att nämna är att båda figurerna under 

2006 visar på identiska svar. Just förutom 2006 drar partiet ingen fördel av Östersundsposten, 

Borås Tidning och Falukuriren rapportering om dem.  

 

Hypotesen var att i kontexter där Sverigedemokraterna har en vågmästarroll eller inte beror på 

att mediebilden av dem sett annorlunda ut. De variabler som ska undersökas borde därför 

spela roll för medierapporteringen om Sverigedemokraterna och dess politiska roll som 

vågmästare eller inte. Hypotesen höll nästan hela vägen ut. I tabell 7 finns det inga 

övertygande skillnader åren 2002 och 2010. För 2006 ligger den andelen av procent där 

Sverigedemokraternas förlag inte tas upp på nästan en identisk nivå. Hypotesen däremot ger 

större tilltro åt de andra tabellerna som pekar mot större skillnader mellan rapporteringen om 

partiet i de undersökta nyhetsartiklarna. Efter färdigställningen av den kvantitativa 

undersökningen kan man fastslå att hypotesen har stärkts.  

 

Ellinas teoretiska ramverk ger en klarare bild av hur media påverkar framväxten av 

högerpopulistiska partier som Sverigedemokraterna och dess betydelse för hur media 

framställde partiet dagarna innan valen 2002, 2006 och 2010. Teorin förklarar att media 

sänker ribban som tillåter dessa partier in på väljararenan, att medieexponering ger ett intryck 
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av respekt och legitimitet och att media bidrar med att skapa en känsla av en massa som visar 

deras livskraftighet. Utifrån dessa tre preferenser talar resultaten i tabellerna sitt tydliga språk 

om att media har makten att påverka. Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan och Blekinge Läns 

Tidning verkar alla inom kontexter där partiet har en stabil politisk grund och där de har en 

politisk vågmästarroll. Utifrån det första kriteriet har partiet en fördel eftersom de är ett 

mindre parti och tävlar inte på samma ekonomiska villkor som de större partierna. Genom att 

få tillträde till media, som partiets ekonomi annars inte hade räck till för, får de gratis 

publicitet utan att betala för sig. Just Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan och Blekinge Läns 

Tidning hjälper partiet att sprida sitt politiska budskap till en bred publik. Detta kan ju också 

vara förklaringen till varför partiet inte har samma genomslag i de tre andra kontexterna då de 

heller inte får lika mycket publicitet. Figur 1 och 2 visar denna skillnad på ett tydligt sett då 

antalet artiklar och ord skiljer sig kraftigt åt i de tre ovan nämnda tidningarna jämfört med de 

tre andra. Denna publicitet ger dem också högre grad av legitimitet. Bara genom att synas blir 

deras politik allt mer normaliserad bland opinionen och då kan även fler väljare rösta på dem. 

Både figur 5, 6, 7 och 8 visar varför denna typ av legitimitet skapats och varför de inte får 

likvärdig legitim grund i andra kontexter som de får i Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan 

och Blekinge Läns Tidning.  

 

Uppsatsen vill förklara att det existerat ett samband mellan medias rapportering och 

Sverigedemokraternas framgångar, därmed inte sagt att det inte existerar andra faktorer som 

kan förklara partiets framgångar. Media kan självklart brista som förklaringsmodell till just 

varför högerpartier når högre valresultat och då måste man vara vaksam på att media kan 

spela en begränsad roll. Att medierapporteringen om Sverigedemokraterna är större i 

kontexter där partiet har politiskt inflytande kan bero på andra faktorer och behöver inte alltid 

förklaras utifrån medias påverkan. Det kan vara så att media i kontexter där partiet har 

inflytande måste rapportera om dem, att media upplever ett tryck utifrån och därför känner sig 

pressade till att rapportera om partiet. Områden där Sverigedemokraterna är politiskt svaga 

kan det heller inte vara relevant att rapportera om dem i samma utsträckning. I dessa områden 

kan media spela en begränsande roll och inte vara den opinionsbildare som Mudde påpekar att 

media är. Det kan ju också vara relevant att ha en högre rapportering om partiet om partiet har 

större inflytande i den kommunala politiken och tvärtom om givetvis om de inte har det.   
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