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Förord 

Ett stort tack till min handledare Tobias Bromander som med sin aldrig sinande entusiasm, kritik 

och framförallt expertis på området har varit en ovärderlig hjälp. Jag vill också tacka redaktionen 

på radioprogrammet Medierna i P1 som genom sitt program väckt mitt intresse för det som 

studeras i uppsatsen, och i allmänhet ökat mitt intresse för mediernas gestaltning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The aim of this study was to determine to what degree the framing of the political party the 

Sweden Democrats had changed in swedish media, from 2010 in contrast to 2012. Particular 

interest was directed towards the framing of the party as a problem. 

 

This was done by studying the news articles during 12 weeks in 2010, and 12 weeks in 2012, in 

the newspapers Aftonbladet and Expressen. These particular newspapers were especially 

interesting to study since they have been outspokenly critical of the party. Both of the 

newspapers can be said to be among the most clearly critical towards the Sweden Democrats. 

 

I studied 256 published articles retrieved through the news database Newsline. Quantitative 

content analysis was used to determine patterns and tendencies. The theories used to 

determine variables and the analysis of the articles were the framing theory of Robert Entman 

(1993) and Jesper Strömbäck (2009). Theories regarding the function of news media in 

democracy were also used in the analysis from the context of Nord & Strömbäck (2012). 

 

The study showed that a slightly more negative framing of the party occurs in 2012. Framing of 

the party as a problem for the democratic principles occurred less, and moral evaluations were 

similar between the years. The term xenophobic was mostly used to describe the party in the 

the overall few instances it was used during both years, with a slight shift towards more neutral 

and less evocative descriptions like immigration critical in 2012. 

 

Keywords: framing theory, Sverigedemokraterna, Sweden Democrats, quantitative content 

analysis 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Radioprogrammet medierna i P1 gjorde i sin årskrönika över 2012 ett påstående - nämligen att 

medierna har blivit mindre kritiska mot Sverigedemokraterna, och i synnerhet deras 

invandringspolitik (Medierna 2012). Enligt programmet har medierna fallit för partiets försök att 

bredda sig och att komma undan stämpeln som främlingsfientliga. Begrepp påstods ha ändrats 

och tonen påstods ha blivit mjukare. Radioprogrammets programledare Martin Wicklin påstod 

att detta var en del av en ökad acceptans av partiet och dess politik, där kritiken saknades. 

Denna studie ämnar undersöka om påståendet gällande mediernas ändrade attityder gentemot 

partiet stämmer. 

 

Sverigedemokraterna har haft ett konstant motstånd i medierna där de gestaltats mer negativt 

än andra partier (Petterson 2010), och medierna har haft svårt att veta hur de ska förhålla sig till 

dem. I valkampanjen 2010 stoppades annonser i både tidningar och TV och tidningarna gick ut 

med mycket negativa löpsedlar på valdagen. Speciellt negativa var tidningarna Aftonbladet och 

Expressen, som stod för två uppmärksammade löpsedlar på valdagen. Partiet har uttryckt att de 

inte får komma till tals i medierna, vilket har skapat en komplicerad situation där partiet blivit en 

politisk underdog, en roll som de använt sig av på flera sätt (Häger 2012). Mediernas negativa 

gestaltning av partiet verkar dock inte märkbart ha påverkat deras framgångar. Samtidigt har 

medierna kritiserats för sitt ibland partiska ställningstagande (Häger 2012). 

 

Med sitt inträde i riksdagen 2010 fick partiet en vågmästarroll i riksdagen. Övriga partier tog 

avstånd gentemot deras politik och kampanjer startades emot dem i kvällstidningarna. 

Facebook-grupper skapades både för och emot partiet, där de mest polariserande och också 

populära var SD i riksdagen - ja tack och den direkt kontrasterande SD i riksdagen - nej tack. 

Partiet hade mycket motstånd både före och efter valet, men fick ändå 5.7% (val.se). Stödet för 

partiet har sedan dess ökat (TNS SIFO 2013). 

 

Partiet fortsätter att växa och arbetar också med att göra sig kvitt med de mer extrema inom 

partiet, där partiledaren Jimmie Åkesson anammat en nolltoleransnivå och senast 2013 uteslöt 

Patrik Ehn med flera (Sverigedemokraterna 2013). Det är tydligt att Sverigedemokraterna söker 

ett bredare stöd och även planerar att utveckla sin politik på andra områden (Dagens Nyheter 

2013). Frågan är om medierna har anpassat sin rapportering till denna utveckling, eller om 

partiets politik fått en ökad acceptans i mediernas rapportering baserad på opinion. Kanske har 

inte gestaltningen av partiets politik förändrats alls. 
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1.2 Bakgrund 

Sverigedemokraterna etablerades som politiskt parti 1988. Det bildades när Sverigepartiet och 

rörelsen Bevara Sverige Svenskt slog sig samman (Widfelt 2008). Sverige har en lång tradition 

av nazistiska och rasistiska partier som sträcker sig tillbaka till 1930-talet, men 

Sverigedemokraterna kom ur en mer aktiv rörelse som uppstod på 1980-talet, med ett flertal 

partier som följd. Det var dock inget av dessa partier som nådde någon slags framgång, och de 

populistiska partier som nådde framgång i andra länder i Europa verkade aldrig uppstå i 

Sverige. Det skulle dröja tills 1991 då Ny Demokrati blev invalda i riksdagen som vi i Sverige 

fick ett öppet invandringskritiskt, av vissa benämnt främlingsfientligt (Häger 2012), parti med 

brett stöd. 

 

Sverigedemokraterna var vid denna tid inte lika moderata eller accepterade. 1993 skedde en 

uppmärksammad demonstration i Stockholm då partiet marscherade i uniform för att 

uppmärksamma Karl den tolftes minne. Ett tusental personer samlades, och partiet var vid detta 

lag fortfarande tätt kopplade till nazism och skanderade också “Sieg Heil” på gatorna (Hellström 

och Nilsson 2010). Många i partiet hade vid denna tid ett kriminellt förflutet, och många var 

också kopplade till olika öppet nazistiska partier eller rörelser (Widfelt 2008). På 1990-talets 

senare hälft skedde dock en förändring - nya ledare valdes in som hade en annan vision, och 

vid valet 1998 fick man ett marginellt stöd samtidigt som det i partiet fanns strömningar som ville 

ytterligare strömlinjeforma partiet. 2001 skedde därför också en stor splittring i partiet, där en 

utbrytarfaktion som ville behålla en mer hård ton och var direkt emot invandring bildade 

Nationaldemokraterna (Widfelt 2008). Året därpå fick Sverigedemokraterna större framgångar i 

valet, och blev det största partiet av sitt slag i Sverige.  

 

Några år senare nådde partiet de framgångar som de strävat efter under 2000-talet. Jimmie 

Åkesson tog plats som partiledare år 2005, och var också viktig för i partiets 2.93% av rösterna i 

riksdagsvalet 2006. Han var karismatisk, ung och ville modernisera partiet för en större 

väljarbas (Hellström, Nilsson & Stoltz 2012), vilket också ledde till att de blev populära och 

nådde en helt annan grad av uppmärksamhet. De blev omskrivna i medierna och var inte längre 

tydligt marginaliserade som rasister. Sverigedemokraterna positionerade sig som ett parti som 

stod långt ifrån den politiska eliten, som enligt dem själva tyckte som mannen på gatan och som 

tillhörde en rörelse som var det enda ideologiska motstånd mot en allt mer homogeniserad 

politik (Hellström, Nilsson & Stoltz 2012). Slutligen kom då valet 2010, då partiet tog plats i 

riksdagen med 5.7% av rösterna. Sverige hade fått sitt första populistiska högerextrema parti, 

och mediernas uppmärksamhet för partiet sköt i höjden under andra halvan av 2010 då det såg 

ut som partiet skulle komma in. Sedan dess är partiet en etablerad, om än fortfarande 

kontroversiell, del av både politiken och medierna i Sverige.   

 

Partiet har sedan 2010 präglats av avhopp, uteslutningar och ytterligare strävan efter att bli mer 

accepterade och populära. Det har också skett flera incidenter med lokalpolitiker som gjort mer 

eller mindre rasistiska uttalanden, varpå partiet etablerade en nolltolerans mot rasism. En viktig 

händelse som skett sedan 2010 och som figurerar ofta i uppsatsen är den så kallade 

järnrörsskandalen. Skandalen rör en händelse som skedde innan valet 2010, då 

riksdagsmännen och SD-politikerna Erik Almqvist, Kent Ekeroth och Christian Westling 
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(Expressen, 14 november 2012) verbalt attackerade flera andra personer med rasistiska och 

sexistiska tillmälen och även beväpnade sig med järnrör på öppen gata. Efter skandalen fick 

Erik Almqvist lämna sin plats i riksdagen. Kent Ekeroth lämnade sina uppdrag, men är sedan 

skandalen tillbaka på uppdrag för partiet. Skandalen hade heller inte någon större effekt på 

partiets stöd, då det idag ofta är det fjärde eller tredje största partiet i opinionsundersökningar 

(Svenska Dagbladet, 18 november 2012).   

1.3 Syfte och frågeställningar 

1.3.1 Problemformulering 

Rienecker och Jörgensen beskriver ett äkta problem bland annat som “en observation som inte 

fått sin förklaring, en motstridig iakttagelse” (2008, s. 126). Denna uppsats utgår ifrån den 

observation som Martin Wicklin gjort i radioprogrammet Medierna i P1 (2012) och ämnar 

undersöka om mediernas gestaltning av Sverigedemokraterna har förändrats. Eftersom detta 

inte är något som går att avgöra subjektivt behöver det kvantifieras och undersökas. 

 

Att studera gestaltningen av Sverigedemokraterna är viktigt då de dels är ett parti som 

benämnts som främlingsfientliga (Häger 2012) och dessutom haft en generellt negativ 

gestaltning i medierna (Pettersson 2010). Då mediernas roll är att agera som tredje statsmakt är 

det betydelsefullt att studera hur de har eller inte har förändrat sin syn på ett parti som alltså 

anklagats för att ha odemokratiska värderingar (Häger 2012;Hellström, Nilsson & Stoltz 

2012;Widfelt 2008). 

 

Utifrån detta har mål, syfte och de fyra nedstående frågeställningarna utarbetats. De två första 

frågeställningarna är till för att ha ett resultat att utgå ifrån för att undersöka uppsatsens syfte. 

De två sista frågeställningarna är kopplade till syftet, och vill undersöka om en förändring i 

gestaltningen har skett. 

1.3.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera en eventuellt förändrad gestaltning av 

Sverigedemokraterna för att ge en bild av ett möjligt förändrat medieklimat kring partiets 

intressefrågor.  

1.3.3 Mål 

Målet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning mediernas gestaltning av 

Sverigedemokraterna förändrats mellan åren 2010 och 2012 utifrån tidningarna Aftonbladet och 

Expressen. 
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1.3.4 Frågeställningar 

● Hur gestaltas Sverigedemokraterna generellt i Aftonbladet och Expressen 2010 och 

2012? 

● Hur gestaltas Sverigedemokraterna utifrån problemdefinitioner, moraliska bedömningar, 

uttryckta värderingar och problemlösningar i Aftonbladet och Expressen 2010 och 2012? 

● Sker någon förändring i gestaltningen från 2010 till 2012? 

● Skiljer sig gestaltningen åt mellan Aftonbladet och Expressen? 

 

1.4 Disposition 

I detta kapitel presenterades uppsatsens inledning och utgångspunkt, bakgrunden till 

Sverigedemokraterna, samt problemformulering, syfte, mål och frågeställningar. I nästa kapitel 

presenteras tidigare forskning och de artiklar som varit viktiga för att koppla till 

forskningsområdet. Det tredje kapitlet beskriver teorin som uppsatsen vilar på, och beskriver 

också hur vissa variabler direkt kopplats till teorin. Det fjärde kapitlet berättar hur jag gått tillväga 

och vilken vetenskaplig metod som använts, och variablernas operationalisering och funktion 

beskrivs. Kritik samt reliabilitet och validitet diskuteras även. 

 

Det femte kapitlet är uppsatsens resultat, där utkomsten av studien visas. Detta analyseras 

sedan i kapitel sex, som jämför 2010 och 2012 för att se om det finns några skillnader. 

Eventuella skillnader presenteras sedan också i slutsatserna i kapitel sju, där frågeställningarna 

besvaras. Detta diskuteras sedan i kapitel åtta, där också vidare forskning presenteras. Kapitel 

nio och tio avslutar uppsatsen, och innehåller referenser respektive bilagor. 
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2. Tidigare forskning 

Här beskrivs dagens forskningsläge om högerextrema partier och specifikt hur de har gestaltats 

i medierna. Sverigedemokraternas historia och journalisternas syn på dem, hur högerextrema 

partiers gestaltning förändrats i medierna genom året och slutligen hur Sverigedemokraterna 

gestaltades år 2009 diskuteras ur de avhandlingar och vetenskapliga artiklar jag funnit som 

mest relevanta. 

2.1 Aktuellt forskningsläge 

Det finns många studier som gjorts på politiska partiers framställning i medierna. Jag har därför 

valt att begränsa urvalet av artiklar och publikationer att studera till just de som rör 

högerextrema populistiska partier, då det är mest relevant för Sverigedemokraterna. Dessa 

partier är ofta eller åtminstone anklagas för att vara främlingsfientliga, vilket skapar en speciell 

situation för mediernas gestaltning. Detta kan bero på att mediernas roll är att granska 

odemokratiska inslag och värna om demokratin (Asp 2007), vilket skapar ett speciellt 

förhållningssätt för medierna till dessa partier. Högerextrema partiers gestaltning i medierna är 

väl undersökt på kandidatnivå, men det saknas en större mängd studier på högre nivå. Detta 

gäller alltså just specifikt gestaltning. Det finns gott om studier gällande dagordningsteorins 

första nivå och som också mäter frekvens i medierna.  

 

Det finns ett flertal svenska statsvetenskapliga studier som studerar Sverigedemokraternas 

bakgrund och ideologi (Hellström & Nilsson 2010; Hellström, Nilsson, Stoltz 2012; Widfeldt 

2008), som dock inte är relevant för frågeställningen i denna studie. Dessa har istället används 

för att beskriva bakgrunden till Sverigedemokraternas framväxt. Forskningen kring medierna 

och högerextrema partier diskuteras oftast utifrån politisk påverkan och fokuserar på deras 

retorik och kommunikationsarbete. Det verkar som att forskningen intresserar sig mer för hur 

partierna ämnar påverka medierna och väljare än hur medierna påverkar eller gestaltar dem. 

Det finns dock artiklar och avhandlingar som studerar just mediernas gestaltning, och det är en 

del av dessa som jag tagit med i genomgången nedan, då de är mest relevanta för 

frågeställningen i denna uppsats. Det finns också ett flertal studier som fokuserar på framväxten 

av högerextrema partier i modern tid i Europa i koppling till medierna, varav två av dessa är 

med i studien – Explaining the rise of anti-immigration parties: The roles of news media content 

samt The evolution of a media image. Den senare fokuserar även på gestaltning. 

 

Det som särskiljer min studie från tidigare gjorda kandidatuppsatser är att min studie fokuserar 

på att granska förändringen över tid av Sverigedemokraterna, och därför placerar sig utanför de 

studier som går igenom gestaltningen i allmänhet. Det som är relevant för min frågeställning och 

som ska besvaras är om gestaltningen förändrats över tid. Därför är det också motiverat att i 

denna genomgång diskutera just förändring angående synen på högerextrema partier i 

medierna. Därför har en del studier som enbart fokuserar på gestaltningen under en vald period 

uteslutits. 
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Det saknas studier som beskriver högerextrema partiers förändrade gestaltning över tid, och 

den enda studie jag har funnit som specifikt undersöker detta är The evolution of a media image 

(2012) som beskrivs nedan. Detta gäller alla högerextrema partier och inte enbart 

Sverigedemokraterna, och sökord så som “far right”, ”right-wing” och “extremist right” har 

använts för att undersöka forskningsläget. 

2.2.1 Problempartiet 

Denna studie undersöker journalisters attityder till Sverigedemokraterna och deras syn på sin 

egen granskning av partiet. Författaren Björn Häger intervjuar journalister och redaktionschefer i 

Skåne och Stockholm och ställer frågor kring den problematiska gestaltningen av partiet kring 

valet 2010. En viktig röd tråd i studien är hur medierna ser på sig själva och sin roll i demokratin, 

och hurvida deras syfte är att upprätthålla demokratiska värden. Det diskuteras om 

Sverigedemokraterna ska särbehandlas på grund av deras enligt de intervjuade 

främlingsfientliga politik - eller om de bör granskas opartiskt som vilket parti som helst. 

 

Frågeställningarna i studien rör hurvida journalisterna anser sig vara ansvariga för denna roll 

som demokratins väktare eller om de ska vara konsekvensneutrala, hur de som bekämpar 

Sverigedemokraterna går till väga och om de är partiska, samt hur partiet skildrats. Häger frågar 

också om de ändrat sig över tid, om det finns skillnader mellan medier, skillnader mellan 

Stockholm och Skåne och slutligen om det behövs nya riktlinjer för publicistiska principer som 

skulle understödja journalisternas beslut gällande bevakning av partiet. De mest relevanta 

frågeställningar för min studie är hur partiet skildrats och förändringen av bevakningen över tid. 

Märk väl att jag använder ordet bevakning - hur gestaltningen har förändrats över tid studeras 

inte i Problempartiet. 

 

Partiet har uppmärksammas frekvent i medierna runt valet 2010. Oftast rörde sig artiklar om 

partiet om invandringsfrågor, och oftast var gestaltningen av partiet negativ. En betydelsefull 

observation är att Expressen ofta använde begreppet “främlingsfientlig”, även i nyhetsartiklar. 

De fick också sällan uttala sig om frågor kring det egna partiet. Inte sällan gestaltades de som 

främlingsfientliga, och deras arv från 90-talets nynazism publicerades bland annat av Expressen 

på valdagen (Häger 2012).  

 

Partiet tilläts inte heller att annonsera då deras annons ansågs vara främlingsfientlig (Häger 

2012, s. 122). En betydelsefull slutsats ur studien är att Sverigedemokraterna haft rollen som de 

onda och hotfulla (2012, s. 135) och att partiet skapar konflikt och känslor. De är avvikande och 

inte sällan sker dramatik kring dem. Det gör att de är väl lämpade för att omskrivas i medierna 

och får en speciell roll. 

 

Förändringen över tid i bevakningen är markant. På 90-talet behandlades partiet för vad de vid 

denna tid var - nazister (Häger 2012, s. 158), vilket också speglades i bevakningen 2002, även 

om 2002 präglades av tigande medier. 2006 bevakade medierna i Skåne partiet efter valet, men 

teg även de innan valet mycket, medan Stockholmstidningarna ännu inte fått upp ögonen för 

dem. En påverkande faktor för bristen på artiklar kring partiet var att medierna under 90-talet 

närmast fått in partiet Ny Demokrati på egen hand i riksdagen med sin konstanta bevakning av 
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dem. Detta misstag fick inte återupprepas, och medierna hoppades att inte behöva bevaka dem 

- det fanns en beröringsskräck.  

 

2010 präglas istället av mycket uppmärksamhet, kritik och negativ gestaltning av 

Stockholmstidningarna, där Skånetidningarna istället normaliserat partiet något. Detta beror på 

att partiet varit populärt längre där, inte var så spännande och att de tog plats i 

kommunfullmäktige på många platser redan 2002. Sverigedemokraterna var alltså inte längre 

kontroversiella på samma sätt. 

2.2.2 The evolution of a media image 

Denna studie undersöker belgiska högerextrema partiers gestaltning i tre flamländska tidningar 

från 1987 till 2004. Studien lägger extra vikt vid partiet Vlams Blok belgiska högerextrema 

partiers gestaltning i tre flamländska tidningar från 1987 till 2004. Studien lägger extra vikt vid 

partiet Vlams Blok. VB är ett högerextremt parti med nationalistisk grund. Partiet vill främja den 

flamländska befolkningen och är också invandringskritiskt. VB var mycket framgångsrikt i 

Belgien och fick 11.6% av rösterna i de nationella valen 2003. Partiet blev slutligen förbjudet 

2004, då det beslutades att partiet uttalat sig rasistiskt vid ett flertal tillfällen.  

 

Studien ämnar kontrollera om mediernas uppmärksamhet för högerextrema partier förändrants 

under perioden som VB blev mer och mer populärt och då invandringskritiska åsikter ökade. 

Detta görs utifrån gestaltning och dagordningsteori. Det som undersöks är ren volym av artiklar, 

frekvens av rubriker högerextrema partier förekommer i, om de har en aktiv eller passiv roll i 

medierna, vilken roll de spelar (exempelvis som politiker eller som delaktiga i en skandal), 

associationer till extremism och nazism och vilken uppmärksamhet deras ideologiska 

ståndpunkter får. En sista variabel är hurvida de omtalas av andra politiker och hur de då 

beskrivs. Detta tänks beskriva hur legitimerade deras åsikter är och distansen mellan dem och 

övriga partier. Detta studerades sedan utifrån tre dagstidningar i valperioder. 

 

Resultatet av studien var att mängden artiklar och rubriker om högerextrema partier i 

tidningarna ökade i takt med att deras popularitet ökade. Det var tio gånger fler artiklar om 

partierna 2004 än 1987. Frekvensen av rubriker och artiklar där högerextrema partier tog en 

huvudroll kulminerade dock kring början på 90-talet för att sedan gå nedåt, och uppåt igen kring 

2004. En betydelsefull observation är att de övriga partiernas uteslutande och debattvägrande 

gentemot Vlams Blok gav dem och deras budskap av att gå emot etablissemanget mycket 

uppmärksamhet i tidningarna. 

 

Ett mönster som noterades gällde externa aktörers - andra politiker och liknande - ökade 

frekvens av uttalanden kring högerextrema partier. Dessa uttalanden var ofta negativa. 

Författarna etablerade slutligen att högerextrema partiers gestaltning som kontroversiella 

outsiders kvarstod under hela undersökningsperioden, trots att de sammanhang de förekom i 

gått från att vara 90-talets våldsamma högerextremister till 2000-talets invalda politiker.  

 

Gestaltningen som outsider fortsatte att etableras genom nämnda externa aktörer som genom 

sina uttalanden fortsatte att etablera samma bild av dem. Detta kan enligt författarna bero på att 
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det är svårt att skaka av sig en bild i medierna när den är etablerad. Resultatet av detta var att 

det som förändrades i gestaltningen var att de gick från att vara en liten aktör utanför den 

politiska sfären till att vara en etablerad, fortfarande kontroversiell, aktör utanför sfären. 

Resultatet av studien var att mängden artiklar och rubriker om högerextrema partier i 

tidningarna ökade i takt med att deras popularitet ökade. Det var tio gånger fler artiklar om 

partierna 2004 än 1987. Frekvensen av rubriker och artiklar där högerextrema partier tog en 

huvudroll kulminerade dock kring början på 90-talet för att sedan gå nedåt, och uppåt igen kring 

2004. En betydelsefull observation är att de övriga partiernas uteslutande och debattvägrande 

gentemot Vlams Blok gav dem och deras budskap av att gå emot etablissemanget mycket 

uppmärksamhet i tidningarna. 

2.2.3 Hur väljer medierna att framställa Sverigedemokraterna? 

Denna avhandling av Camilla Petersson studerar skildringen av Sverigedemokraterna i 

medierna år 2009, och beskriver det speciella medieläget innan valet då SD bland annat 

förbjöds från att sända en Tv-reklam i TV4. Studien har sin utgångspunkt ur att medierna på 

detta vis särbehandlade SD och framställde dem generellt negativt. Petersson studerar detta 

utifrån dagordningsteorin, gestaltning, priming och nyhetsvärdering och kommer fram till att SD 

hamnar högt på agendan och tar mycket plats i alla studerade tidningar. Det framgår också att 

SD framställs klart negativt i samtliga tidningar, och att de direkt kritiseras av en rad olika 

aktörer i ca 50 % av alla publicerade artiklar. 

 

Uppsatsen kombinerar två metoder för att besvara sin problemställning och ämnar gå på både 

bredden och djupet. De kvantitativa variablerna studerar gestaltningen av partiet och hurvida de 

porträtteras negativt. Den kvalitativa delen av studien ska istället gå på djupet med intervjuer av 

journalister som ämnar ta reda på hur de resonerat kring sin gestaltning av partiet. En slutsats i 

analysen är att invandringsfrågan kopplas samman med SD i flera tidningar, vilket gör så att 

läsaren associerar de båda och att SD står för just den frågan. Det framgår också att partiet 

särbehandlats. De framställs klart negativt och är motarbetade, och precis som Häger (2012) 

kommit fram till tar de rollen av den onda och gestaltas annorlunda än övriga partier 

2.2.4 Explaining the rise of anti-immigration parties 

Artikeln beskriver mediernas roll i ökat stöd för populistiska högerextrema partiet utifrån ett 

dagordningsperspektiv, då författarna hävdar att det finns mer anledningar till varför väljare 

stödjer dessa partier annat än väljarnas egna ekonomiska läge och andra tidigare kända 

faktorer. En förklaring till detta finns enligt dem hos medierna - när frågor kring invandring 

diskuteras och dessa partier får komma till tals, ökar också väljarstödet för partierna, då dessa 

partier kontrollerar dessa frågor. Medierna har alltså en effekt på väljares beteende kring dessa 

partier. Ett svenskt exempel på detta går att se i den uttryckta skräcken bland journalister för att 

påverka valresultatet för Sverigedemokraterna som man gjorde för Ny Demokrati, som tas upp i 

Problempartiet (Häger 2012).  

 

Studien har ett antal hypoteser, där ett par är intressanta för denna uppsats. Den första 

hypotesen frågar om mediernas rapportering - om de rapporterar mycket om invandring, leder 
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det till positiva resultat för invandringskritiska partier. Den andra hypotesen studerar istället 

invandringsfrågor i koppling till ekonomiska frågor - alltså om att om man kopplar dessa två 

tillsammans i medierna, så leder det till positiva resultat för högerextrema partier. Forskarna 

studerade medieinnehåll under 13 år och valde ut artiklar som behandlar invandringsfrågor i 

fem holländska, politiskt obundna, tidningar. De sökte efter artiklar vars huvudinnehåll berörde 

invandring, och fann över 150 000 artiklar som var relevanta. I dessa studerades synbarheten 

av invandringsfrågor baserat på en modell som undersöker chansen för att läsare ska ta del av 

innehållet kring dessa frågor. Modellen baseras på placering av artiklarna och mängden som 

skrivs om invandringsfrågor, och var till viss del automatiserad med hjälp av ordsökning och 

frekvens. 

 

Forskarna fann att rapporteringen kring invandringsfrågor blir allt mer framträdande med åren, 

och att detta också direkt går att koppla till ett ökat stöd för invandringskritiska partier. Deras 

hypoteser stämde alltså. Detta gällde både de artiklar som enbart diskuterade invandringsfrågor 

samt de artiklar som kopplade invandringsfrågor och ekonomiska frågor. Mediernas dagordning 

påverkade alltså väljarnas dagordning enligt den första nivån av dagordningsteorin, och det gick 

att fastslå att medierna i detta fall hade en stark påverkan på invandringskritiska partiers 

framgång, enbart genom att de mer och mer gett plats för dessa frågor. I studien fann man 

också en koppling mellan ökad arbetslöshet och ökat stöd bland partierna. Författarna nämner 

slutligen ett behov av att studera representationen och gestaltningen av liknande partier i andra 

europeiska länder i vidare forskning. 
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3. Teori 

Här beskrivs det teoetiska ramverket som har använts i uppsatsen för att besvara 

frågeställningen och för att beskriva kringliggande fenomen. Den teoretiska utgångspunkten för 

uppsatsen är gestaltningsteori, ursprungligen kallad framing. 

3.1 Gestaltningsteori 

Gestaltningsteorin är av de flesta ansedd som en del av den andra nivån av dagordningsteorin. 

Vissa forskare hävdar att gestaltningsteorin platsar rakt in i dagordningsteorins andra nivå, 

medan andra inte gör det (Strömbäck 2009, s. 114). Denna uppsats utgår ifrån 

gestaltningsteorin som en fristående teori, men att den platsar i dagordningsteorin fortfarande.  

Denna andra nivå och teorin i sig härstammar ur studier som undersökte hur medierna 

formulerar sig och vad det får för effekt (Strömbäck 2009, s. 112). Skillnaden mellan den första 

och andra nivån är att den första nivån studerar vad medierna uppmärksammar och vad 

medborgarna anser är viktigt, och den andra nivån istället fokuserar på hur de gestaltar detta 

och hur medborgarna uppfattar det (Strömbäck 2009, s. 112). Istället för att studera vad det är 

som tas upp så studerar den andra nivån hur det görs och hur det framhävs. Då denna uppsats 

är fokuserad på just hur något beskrivs är det därför gestaltningsteorin och den andra nivån av 

dagordningsteorin som är mest relevant. Att det är just begreppet gestaltning som används i 

studien och inte framställning, representation eller liknande, grundar sig i Jesper Strömbäcks 

definition i Makt, medier och samhälle (2009, s.118f). 

 

Figur 3.1 – Dagordningsteorins första och andra nivå 

 

.  

Kommentar: Figuren visar hur de olika nivåerna i dagordningsteorin ser ut och fungerar. Det är 

i den andra nivån som bland annat gestaltningsteorin har sin utgångspunkt. 

 

Den andra nivån består av så kallad attributdagordning. Det beskriver hur medierna beskriver 

de objekt som ligger på dagordningen och hur de berättar om dem för sina publiker – i stora 
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drag gestaltning. Liksom attributdagordning beskriver gestaltningsteorin hur mediernas 

gestaltning av verkligheten påverkar människors uppfattning om verkligheten (Strömbäck, 2009, 

s. 119). Teorin beskriver också att genom att gestalta verkligheten på ett visst sätt reproduceras 

olika ideologiers sätt att betrakta världen, exempelvis hur kommunismen framställdes i 

amerikanska medier under kalla kriget (Entman 1993, s. 52). Teorin rör också mediernas 

innehåll och vad det egentligen representerar (Strömbäck 2009, s. 119). Medierna gestaltar och 

ramar in något på ett sätt som framställer det på ett sätt som de vill förmedla. En medveten vilja 

att påverka från mediernas sida kan ligga bakom gestaltningen, men den kan också vara ett 

uttryck för kulturella värderingar eller normer (Strömbäck 2009, s. 124).  

 

Teorin beskriver mediernas makt över uppfattningen av verkligheten, och det är få som anser 

att medierna speglar den precis som den ser ut. Istället används vinklar, utvalda begrepp, 

utvalda ämnen och perspektiv för att gestalta en bild av verkligheten (Strömbäck 2009, s.120). 

På så vis framhäver medierna vissa värderingar, problem eller uppfattningar. Gestaltningarna 

sker genom rutinisering och urval av information och gestaltningar är också ofrånkomliga, då att 

kommunicera är att gestalta (Strömbäck 2009, s. 121).  

 

Robert Entman har bidragit med en mer utvecklad definition av gestaltningsteorin i sin för teorin 

viktiga artikel (1993): 

 

To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more 

salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem 

definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 

recommendation for the item described. (Entman 1993, s. 53). 

 

Att gestalta något är alltså enligt Entman att göra något ur verkligheten mer framträdande, för 

att få ett problem eller en uppfattning att vara mer framträdande. Som Entman skriver är 

funktionen av gestaltningar är definiera problem, ge vägledande förslag på problemets orsak, att 

uttrycka värderingar och att föreslå en lösning (Entman 1993, s. 52; Petterson, 2010, s. 16). 

Utifrån denna beskrivning av funktionen har också problemformuleringen i denna uppsats 

operationaliserats, och i de olika avsnitten nedan beskrivs dessa fyra funktioner närmare. I 

avsnitten 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 och 3.1.4 beskriver jag hur variablerna har operationaliserats ur 

teorin, och i metoden beskrivs hur de sedan har använts i studien. 

 

Dessa gestaltningar tar plats i kommunikation på fyra olika platser - hos kommunikatören, 

texten, mottagaren och kulturen. Kommunikatören skapar gestaltningar medvetet eller 

omedvetet, guidad av sitt “trossystem” - kommunikatörens värderingar och ideologi. Texten 

innehåller gestaltningarna i form av upprepade ord och begrepp eller utelämnade sådana, 

användning av källor, teman och bedömningar. Mottagaren styrs också av gestaltningar, 

möjligtvis de gestaltningar avsändaren och kulturen skapar. De kan beskrivas som en samling 

av gestaltningar inom en ideologi eller social grupp, vilket gör att gestaltningen platsar (Entman, 

1993, s. 52ff). Gestaltningar fungerar alltså som en förstärkande lins som framhäver vissa 

begrepp och uppfattningar och sållar bort andra. De förstärker redan existerande kulturella 



12 
 

uppfattningar och framhäver det vi som kultur uppfattar som viktigt och överenskommet 

(Entman 1993, s. 53f). 

3.1.1 Att definiera problem 

Entman beskriver denna funktion som “vad en orsakande aktör gör med vilka kostnader och 

fördelar, och hur detta då beskrivs i termer av vanliga kulturella termer” (1993, s. 52). I fallet 

Sverigedemokraterna betyder detta i praktiken att medierna möjligtvis gestaltar dem som ett 

problem för demokratin - alltså att deras åsikter är ett problem.  

 

Denna funktion har operationaliserats till variabel 7, som efterfrågar om partiet gestaltas som ett 

problem för demokratin. En annan potentiell problemgestaltning av partiet är att de gestaltas 

som främlingsfientliga eller rentav rasistiska, liksom att deras öppet rasistiska förflutna tas upp. 

Denna typ av problemgestaltning efterfrågas i variabel 12 och 13.  

3.1.2 Vägledande förslag  

Denna funktion studerar en bakomliggande orsak på ett gestaltat problem. För 

Sverigedemokraterna och politisk journalistisk i allmänhet kan detta exempelvis vara att 

spekulera i varför någon agerat som de gjort eller att rakt av beskriva en upplevd orsak. Detta 

kopplar också till funktionen ovan och till problemgestaltning, då denna funktion exempelvis 

ämnar förklara agerande eller en politisk situation. Denna funktion är en del av variabel 8 som 

efterfrågar om det föreslås en orsak eller lösning, tillsammans med variabeln Föreslå lösningar 

som beskrivs nedan. 

3.1.3 Uttrycka värderingar eller göra bedömningar 

Entman (1993) beskriver funktionen som en utvärdering - att medierna bedömer hur någon 

agerat i en situation eller speglar en situation på ett visst sätt. Moraliska bedömningar är 

inräknade i denna funktion, där syftet är att gestalta en person eller organisation på ett visst sätt 

och att döma dem för deras handlingar. I Sverigedemokraternas fall sker detta oftast i 

kombination med att man uttrycker oro över deras värderingar och eventuella 

främlingsfientlighet, där moraliska bedömningar ligger nära till hands. När dessa bedömningar 

görs uttrycks också värderingar. 

 

Variabel 9, 10 och även till viss del 12 och 13 är baserade på detta, där det efterfrågas hurvida 

medierna eller en annan aktör gör moraliska bedömningar, använder nedsättande formuleringar 

eller då beskriver partiet som främlingsfientligt eller beskriver partiets öppet rasistiska förflutna. 

Variabel 9 och 10 är olika grader av denna funktion, då 9 efterfrågar om moraliska bedömningar 

i stil med att partiet är ansvarslösa efterfrågas, och 10 greppar kring de mer hårda ordalagen så 

som att partiet är ett gäng med idioter.  
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3.1.4 Föreslå lösningar 

Denna funktion berör mediernas gestaltning av eventuella utkomster av beskrivna problem, som 

att Sverigedemokraterna måste förändra sin politik för att åtgärda ett tidigare definierat problem. 

Den kopplar direkt till problemgestaltningen och om medierna definierat ett problem.  

 

Detta har blivit till variabel 8 tillsammans med vägledande förslag, då de efterfrågar ungefär 

samma sak. I praktiken kan detta vara att ett problem med någons agerande gestaltats i en 

artikel, och journalisten eller en annan aktör kräver en avgång som lösning på problemet. Detta 

är mer direkta och tydligt gestaltade lösningar än de vägledande förslagen. 

3.2 Mediernas roll i demokratin 

Mediernas roll i demokratin brukar beskrivas som informerande och opinionsbildande (Nord & 

Strömbäck 2012, s. 266f). De har en viktig funktion då deras uppgift är att informera 

medborgare samt att ge bra underlag för att kunna minska osäkerheten och ovissheten kring 

politiska frågor. Deras funktion innefattar även att se till så medborgare kan ta del av åsikter och 

själva ta ställning (Nord & Strömbäck 2012, s. 265). 

 

På grund av detta är det viktigt att de är opartiska och inte vinklar verkligheten. Det råder delade 

meningar om hurvida de gör detta eller inte, där vissa anser att de uppfyller sin roll väl (Asp 

2007, s. 32) och andra att de är mer partiska och vinklande (Nord & Strömbäck 2012, s. 271). 

Dessa två sidor brukar delas in i mediesjukesteori och mobiliseringsteori. Den förstnämnda 

anser att medierna skildrar verkligheten på ett missvisande sätt och därmed minskar 

medborgares politiska engagemang, och den sistnämnda menar istället att medierna bidrar till 

en positiv effekt på politiskt deltagande (Nord & Strömbäck 2012, s. 270). 

 

Oavsett vad man anser är det viktigt att tänka på de villkor som medierna existerar under. 

Medierna idag styrs av ekonomiska krav och påverkas av sina publiker, kulturella värderingar, 

normer samt konkurrens med andra medier. Politiken i sig spelar också en roll då politiken 

etablerar spelreglerna för journalistiken (Nord & Strömbäck 2012, s. 266). Därför är det svårt att 

enbart säga att medierna eller journalisterna gör ett dåligt jobb i sig och det finns ett flertal 

faktorer att räkna med. 
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3.2.1 Mediernas funktioner i demokratin 

Kent Asp har etablerat en modell över mediernas funktioner i demokratin i sin artikel Fairness, 

informativeness and Scrutiny. The Role of News Media in Democracy  (2007).  

I denna artikel beskriver Asp de olika områdena som medierna har agerar inom och vilken roll 

de i sin tur fyller i demokratin.  

 

Figur 3.2  The functions of News Media in Democracy - Theoretical Premises (Asp 2007) 

 
Kommentar: Figuren visar hur medierna fungerar i demokratin och vilka krav som ställs på dem 

– att de ska vara rättvisa, granskande och opartiska. 

 

Asp menar att mediernas roll i demokratin är att granska och övervaka makthavares 

prestationer och ageranden så att medborgarna fritt kan forma sina egna uppfattningar. De ska 

erbjuda information om viktiga frågor och se till att framhäva och kritiskt bedöma vad 

makthavare gör. De ska erbjuda neutral information och vara rättvisa i sin granskning av 

politiker och partier - detta för att medborgarna alltså själva ska kunna bedöma vad de anser om 

situationen (Asp, 2007). Deras normativa funktioner är att informera och att granska. Medierna 

ska alltså bedöma Sverigedemokraterna och granska dem, samtidigt som de neutralt gestaltar 

deras ståndpunkter i olika frågor. Detta är det demokratiska värdet av medierna. För att uppfylla 

denna funktion krävs det att medierna tillhandahåller tillräckligt med information och att denna 

information är tillräckligt djup. Medborgaren ska få tillräckligt med underlag för ett 

ställningstagande. För att detta ska säkerställas måste medierna vara rättvisa. Asp beskriver 

detta i sin text: 

 

News media should treat various views and ideas in such a way that no view is 

unduly favored or discounted. (Asp 2007). 

 

Medierna ska vara opartiska och se till att olika synpunkter och idéer erbjuds lika utrymme. 

Samtidigt är det också mediernas funktion att vara granskare och att finna situationer där 

politiker betett sig olämpligt - oavsett om detta nu är rena lagbrott eller tveksamma uttalanden. I 
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koppling till denna uppsats och Sverigedemokraterna sker denna granskning frekvent och 

mycket tydligt i den så kallade Järnrörsskandalen. Granskningen av denna skandal sker utefter 

en viktig demokratisk funktion av medierna. Som Asp definierar i sin modell ovan är det viktigt 

att denna granskning är rättvis, korrekt, sann och relevant. Det är också mediernas uppgift att 

se till att finna dessa missförhållanden effektivt.  

 

I denna uppsats har denna modell och Asps syn på opartiskhet och rättvishet legat till grund för 

variabel 3, 4, 5, 6 och 11. Det som dessa variabler undersöker kopplar till om partiet framställs 

rättvist och om medierna faktiskt är opartiska, samt om de får komma till tals och hurvida deras 

väljare på något sätt gestaltas. 
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4. Metod 

Detta kapitel beskriver hur data har samlats in, på vilka grunder och variabler det skett, vad som 

har analyserats, vad för avgränsningar som har skett och slutligen vad för kritik som kan riktas 

mot denna metod. 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

I denna uppsats studeras ett urval av de nyhetsartiklar som skrivits om Sverigedemokraterna i 

Aftonbladet och Expressen under 2010 och 2012. Min analysenhet (Ekström & Larsson 2010, s. 

133) är alltså nyhetsartiklar där Sverigedemokraterna på något sätt förekommer. Det som 

studeras i dessa artiklar är gestaltningen av partiet utifrån ett antal olika variabler. 

 

Materialet studeras med kvantitativ innehållsanalys då den passar in väl för frågeställningen och 

syftet. Då metoden är effektiv för att studera mönster (Ekström & Larsson 2010, s. 125) lämpar 

den sig för att undersöka gestaltning och förändring över tid. Författaren Åsa Nilsson beskriver 

metoden som “en förtjänstfull metod när man vill göra ett större material tillgängligt för analys” 

och som “nödvändig om man på statistiska grunder vill kunna dra generella slutsatser” (Ekström 

& Larsson 2010, s. 119).  

 

Den kvantitativa innehållsanalysen tar sin grund ur objektivitet, systematik, kvantitet och 

manifest innehåll (Ekström & Larsson 2010, s. 122). Med objektivitet menas det att 

undersökningen ska vara fristående från den som utför den, och att det ska vara replikerbar och 

då ge samma resultat. Systematik är förutsättningen för detta, då det innebär att 

tillvägagångssättet för undersökningen ska vara klart definierat. Det relevanta innehållet ska 

mätas och inte förbises då tydliga urvalskriterier finns. Kvantitet innebär att variablerna ska 

beskriva kvantitativt - de ska kunna bestämmas i frekvens eller omfång. Manifest innehåll syftar 

på att enbart det som är tydligt och syns på ytan ska studeras i texter - alltså att inga djupare 

eller personliga tolkningar görs. Det säkerställs genom tydliga beskrivningar av variabler 

(Ekström & Larsson 2010, s. 122). 

 

I denna studie har dessa fyra krav uppfyllts genom att etablera variabler utifrån Entman (1993 s. 

52) där det manifesta innehållet i texterna studeras, där det studeras djupare utifrån Entmans 

problemdefinitioner och moraliska bedömningar. Urvalet är definierat utifrån relevans för syftet 

med uppsatsen.  

4.1.1 Tillvägagångssätt 

Jag har utgått ifrån den beskrivning som Bergström & Boreus gör (2012, s. 127) för hur en 

kvantitativ innehållsanalys ska utföras i praktiken. Det betyder att jag definierat 

forskningsproblemet, urvalet och variabler. Sedan har jag konstruerat mitt kodschema, kodat, 

och analyserat data. Metoden bestämdes mycket tidigt i uppsatsen, då både jag och min 

handledare var överens om att en kvantitativ innehållsanalys var bäst lämpad för att studera det 

jag ville. Studien har skett i tre faser. Den första fasen påbörjades med att klargöra 

problemformulering, syfte, mål och de frågeställningar som ska undersökas. Utefter detta valdes 
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sedan teori, där jag valde att fokusera på teori kring just gestaltningsteorin, men även teori kring 

mediernas roll i demokratin då jag ansåg att detta var relevant och tätt kopplat till 

problemformuleringen och frågeställningarna. 

 

Teorin blev senare grunden till de 13 variabler som materialet studerats med för att besvara 

frågeställningarna. Dessa sammanställdes till ett kodschema som användes för att koda de 

artiklar som är med i studien, för att kunna kvantifiera och generalisera. Fas två bestod därför av 

att samla in nyhetsartiklar via databasen Newsline och att koda de artiklar som var relevanta 

efter urvalet löpande. Fas tre bestod av att sammanställa resultatet av datainsamlingen, och att 

sedan analysera detta material för att klargöra hurvida frågeställningarna hade besvarats och 

presentera detta som slutsatser.   

4.2 Operationalisering och variabler 

Operationaliseringen av problemformuleringen har skett genom att utgå ifrån Entmans fyra 

funktioner av gestaltning - att definiera problem, ge vägledande förslag på problemets orsak, att 

uttrycka värderingar och att föreslå en lösning (1993, s. 52;Petterson 2010, s. 16). Det har 

också skett utifrån Asp (2007). De variabler som använts i studien utgår ifrån detta för att 

undersöka om gestaltningen av partiet har förändrats. De tretton variablerna ämnar besvara 

frågeställningarna genom att ur olika synvinklar beskriva gestaltningen i den studerade artikeln. 

Definitionen av dessa variabler är bifogade i den kodbok som utarbetats för att göra 

undersökningen systematisk och objektiv (Bilaga 1).  

 

En viktig bakgrund till variablerna och till studiens metod i helhet är att person och parti åtskiljs. 

Är det alltså en person som direkt kritiseras för dennes kriminella förflutna behöver inte detta 

indikera en negativ gestaltning av partiet i sig, men om rubriken lyder “SD-politiker langade 

alkohol till barn” innebär det en tydlig koppling till partiet i sig. Lyder rubriken istället “Erik 

Almqvist åtalas för misshandel” är inte kopplingen till partiet lika tydlig. Då metoden vilar på att 

studera just manifest innehåll (Ekström & Larsson, 2010, s. 122) är denna grund viktig för att 

behålla metodens tillförlitlighet. Det görs inga djupare tolkningar annat än det som tydligt står i 

artikeln. 

 

De två första variablerna är år och tidning, vilket gör det möjligt att jämföra året och även att 

jämföra tidningarna emellan. Variabel tre, fyra och fem ämnar undersöka gestaltningen och 

hurvida den är övervägande positiv, neutral eller negativ utifrån rubrik, ingress och artikel. 

Dessa variabler utgår från Asp (2007) och att mediernas granskning och information ska vara 

rättvis och opartisk. Det betyder att det är en neutral vinkling som är mest gynnsamt för att 

medierna ska uppfylla sin roll i demokratin. I dessa variabler sker tolkning i en sådan mån den 

är tvungen, där det i kodbeskrivningen definieras att det är just manifest innehåll och indikatorer 

som räknas in - inte djupare tolkning eller att läsa mellan raderna. Den sjätte variabeln frågar 

om partiet får komma till tals, där alternativen är att Jimmie Åkesson fått komma till tals, en 

annan partipolitiker har fått komma till tals eller att partiet inte fått komma till tals. Även variabel 

elva inkluderas här, som frågar om partiets väljare gestaltas övervägande positivt, neutralt eller 
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negativt. Dessa fem variabler utgör den första delen av resultatet och analysen, och indikerar på 

mediernas generella gestaltning av partiet. 

 

Variablerna sju, åtta, nio och tio är direkt tagna ur Entmans fyra funktioner (1993, s. 52), liksom 

tolv och tretton. Variabel sju ämnar undersöka om medierna gestaltar partiet som ett problem 

för demokratin, genom att exempelvis uttrycka att partiets politik är oförenlig med demokrati. 

Variabel åtta berör problemlösning - föreslår medierna eller en annan aktör en lösning på ett 

uttryckt problem med partiet? Variabel nio riktar sig mot moraliska bedömningar av partiet av 

journalisten eller en annan aktör. Inom detta ryms sådant som att uttrycka att partiets politik är 

förkastlig eller exempelvis ansvarslös. Här tas också in om det uttrycks som direkt dåligt att 

rösta på partiet. Variabel tio frågar efter direkt nedsättande formuleringar, så som att partiet 

består av idioter. Tillsammans bildar dessa den andra delen av resultatet och analysen, 

problemgestaltningen, och hur den har förändrats. 

 

Variabel tolv och tretton kopplar till den observation av P1s Medierna (2012) som uppsatsen tar 

sin utgångspunkt ur. Variabel tolv rör om partiet beskrivs som främlingsfientliga eller liknande, 

där det använda ordet noteras. Variabel tretton ämnar undersöka om partiets förflutna tas upp - 

om exempelvis partiets tidiga år som öppet rasistiska nämns i artikeln. Båda dessa variabler går 

att koppla till Entmans problemdefinition (1993, s. 52), där det gestaltade problemet med partiet 

är att de står för främlingsfientliga eller rentav rasistiska åsikter. Tillsammans utgör dessa den 

tredje delen av resultatet och analysen. 

4.3 Urval och avgränsning 

Empirin till uppsatsen utgörs av 256 nyhetsartiklar från tidningarna Expressen och Aftonbladet 

under 2010 och 2012. Ett fåtal artiklar kommer också från Göteborgs Tidning och Kvällsposten, 

då dessa har publicerats på Expressens websida. Artiklarna är hämtade från databasen 

Newsline. Urvalet inkluderar hela åren, där de kompletta veckorna (måndag till söndag inom 

månaden) är de som varit med i urvalet. Totalt rör det sig om elva framslumpade veckor under 

2010, och tolv framslumpade veckor under 2012. Valveckan 2010 har specifikt valts ut då den 

är speciell för partiet och har alltså inte slumpats fram. Detta var veckan då 

Sverigedemokraterna blev ett riksdagsparti. En annan speciell vecka som också är med i 

studien, som dock slumpats fram, är veckan efter den så kallade Järnrörsskandalen 2012. 

Under båda dessa veckor publicerades majoriteten av artiklarna som är med i studien. Själva 

slumpandet i sig har skett genom att använda webbsidan random.org. Måndagar för varje 

komplett vecka i månaden har matats in i verktyget, och verktyget väljer sedan slumpmässigt 

fram ett datum genom atmosfäriska störningar.  

 

Det som studeras är nätutgåvorna av tidningen, samt de tryckta artiklar som inte har publicerats 

på nätet. I de fall då det har funnits både en tryckt artikel och en nätartikel som är i stort sett 

identiska har nätutgåvan studerats. Överlag är det få tryckta artiklar med i studien, och de som 

är med är ofta från Aftonbladet då det fanns ett flertal brutna länkar. Söktermen som använts är 

“sverigedemokraterna”, för att få med ett omfattande urval som inte har någon speciell 

utgångspunkt. 
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Urvalet har därför inte heller räknat in hurvida Sverigedemokraterna är huvudaktörer eller inte i 

artiklarna. I ett flertal artiklar förekommer de enbart i kortare meningar så som när 

opinionsundersökningar presenteras, men även i dessa återfinns ibland gestaltning, vilket gör 

dem relevanta för frågeställningen. Däremot har ett fåtal artiklar som bland annat inkluderat 

intervjuer utan nyhetsvärde med bland annat nöjesprofiler eller fotbollsspelare, där partiet 

enbart nämnts och därför dykt upp i resultaten, räknats bort. Dessa bedömdes inte vara 

relevanta då de inte kan räknas som vanligt nyhetsmaterial. 

 

Studien har koncentrerats till kvällstidningarna då det är de som varit allra tydligast i sin kritik - 

ett exempel är förstasidorna från Expressen och Aftonbladet på valdagen 2010: 

 

Figur 4.1: Aftonbladet och Expressens löpsedlar på valdagen 2010. 

 
Kommentar: Bilderna visar kvällstidningarnas rubriker på valdagen, där de tar ett kraftigt 

ställningstagande mot Sverigedemokraterna. 

 

Expressen har också nekat partiet att köpa reklamplats och Aftonbladet har aktivt drivit 

kampanjen Vi gillar olika som tar ställning emot partiets politik (Häger 2012). Aftonbladet bjöd 

även in Jimmie Åkesson att skriva en debattartikel för att förtydliga vissa av partiets 

ståndpunkter (Häger 2012). 2010 är valt då det var valår, och Sverigedemokraterna kom in i 

riksdagen. 2012 har valts då det är det senaste kompletta året och ger en bild av 

Sverigedemokraternas gestaltning i dagsläget.  

 

Det är just nyhetsartiklar som varit relevant för studien, och alltså inte ledare eller krönikor. 

Hurvida dessa har förändras är såklart relevant för att studera journalisters attityder till partiet, 
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men detta rör inte syftet i sig då gestaltningen av medierna är det som studeras - inte 

journalisters attityder. Ledare, krönikor och övrigt har också ett mer värdeladdat språk som inte 

anses tillhöra den vanliga nyhetsjournalistiken. Då de båda tidningarnas politiska ståndpunkter 

gentemot partiet redan är tydligt klargjorda blir det intressanta att studera nyhetsjournalistik för 

att undersöka gestaltningen i dessa. Då nyhetsmaterial också har ett krav på sig att vara 

neutralt och att uppfylla sin funktion i demokratin (Asp 2007) blir detta det intressanta för min 

undersökning. De flesta vet redan vart Aftonbladet och Expressen står i förhållande till 

Sverigedemokraterna, och det finns ingen större anledning att tro till att deras förhållningssätt 

förändrats. Istället kan andra faktorer ha bidragit till en förändrad i gestaltningen av 

nyhetsmaterialet, och det finns också ett syfte i att se om tidningarna faktiskt är neutrala och 

rättvisa i sin gestaltning, då det är viktigt att kontrollera om det tyckande materialet i tidningarna 

påverkat det rapporterade materialet.  

4.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten i uppsatsen grundar sig på att kodinstruktionerna är tydliga och att de utarbetas 

genom variablerna, som i sin tur utarbetats av teorin som är vedertagen forskning. Tolkning 

(Bergström & Boréus 2012, s. 85) är ett problem för reliabiliteten, då variablerna lutar sig på ett 

visst mått av subjektivitet i sin beskrivning och definition. En annan forskare kan ha en annan 

uppfattning om vad övervägande negativt exempelvis ska ha för kriterier än de jag ställt upp, 

och det påverkar replikerbarheten för denna studie. 

 

För att minska detta har jag arbetat med kodinstruktionerna innan kodningen utförts, och också 

testat kodningen genom att se till att variablerna fungerar på materialet innan den huvudsakliga 

kodningen gjorts. Jag har också kontrollerat kodningen ett flertal gånger mellan olika tidpunkter 

för att se att det stämmer överens. Genom kodningen har jag också löpande kontrollerat mina 

instruktioner i de fall då jag varit tveksam. Då tolkningsaspekten i variablerna appliceras på 

manifest innehåll – alltså vad som är klart tydligt och inte står mellan raderna – har 

förhoppningsvis reliabiliteten stärkts. Extra vikt har lagts vid objektivitet och neutralitet, där jag 

sett till att inte övervärdera begrepp och att vara mycket försiktig i de fall då kodningen är svår 

att avgöra. Genom kodinstruktionerna har dessa fall kunnat lösas. 

 

Validiteten i materialet grundar sig på den koppling som finns genom uppsatsen mellan teori, 

problemställningar, metod och slutligen resultat och analys. Variablerna som ligger till grund för 

att besvara frågeställningarna och som är själva studien är operationaliserade direkt ur teorin. 

Entmans fyra funktioner (1993) används som Entman definierade dem, liksom att de övriga 

variablerna har koppling till litteraturen. Alla variabler är tätt kopplade till gestaltning och både 

tidigare forskning och övrig litteratur har valts ut för att ligga nära problemformulering och syfte. 

Argumenteringen i studien har också ämnat bidra till validiteten, där slutsatser och diskussioner 

dras ur teorin samt tidigare forskning, i syfte i att antingen stärka eller kritisera detta utifrån 

studiens resultat. Likaså är metoden motiverad efter syftet att se mönster och förändringar. 
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4.5 Metodkritik 

De främsta problemen med kvantitativ innehållsanalys är den direkta kontrasten till det som är 

de främsta fördelarna. När man studerar frekvens, omfång och kvantitativa begrepp förloras 

djup och det som finns mellan raderna och under ytan räknas inte. Det outtalade platsar inte 

och texten tillåts inte “tala” (Bergström & Boréus 2012, s. 80f). Kodschemat skapar en strikt 

uppfattning och lämnar inte plats åt tolkning. Validiteten anses också bli lidande i ett flertal 

kvantitativa innehållsanalyser (Bergström & Boréus 2012, s. 82f). Detta beror på att ordfrekvens 

och liknande inte alltid är relevant och att ord också kan ha olika betydelse som exempelvis en 

datorräkning av ord inte tar hänsyn till.  
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5. Resultat 

Här presenteras resultatet av studien, där variablernas utkomst visas. Totalt är 256 artiklar med 

i studien, varav 152 publicerades 2010 och 104 publicerades 2012. Överlag är rubrik, ingress 

och artiklar neutrala, och bedömningar, problemdefinitioner och lösningar sker främst utifrån 

andra aktörer, och sker heller inte ofta. Under båda de studerade åren benämndes partiet som 

främlingsfientliga mycket sällan, och partiets bakgrund uppmärksammades enbart ett fåtal 

gånger. 

5.1 Mediernas gestaltning 2010 

5.1.1 Generell gestaltning 

Här presenteras resultatet av de fyra första variablerna (år exkluderat) - vilken tidning som 

publicerat artikeln samt gestaltning i rubrik, ingress och artikel. 

 

Tabell 5.1: Tidningar 2010 

Tidning Antal artiklar 2010 Procent 

Aftonbladet 48 32 % 

Expressen 104 68 % 

Totalt 152 100 % 

 

Kommentar: Tabellen visar hur många artiklar som publicerats under året och hur de fördelats 

under året. Veckorna som undersöktes var vecka 2, 7, 11, 15, 19, 25, 27, 31, 37, 42, 46 och 49. 

 

Som det går att se ovan var Expressen den tidning som publicerade klart mest om partiet under 

2010. Det var dock ett bortfall på cirka 15 artiklar från Aftonbladet som hade brutna länkar och 

som saknades i tryckt form. Vecka 31 är valveckan och under denna vecka publicerades 52 % 

av artiklarna som publicerades om Sverigedemokraterna under de undersökta veckorna. 

Rapporteringen under året var övervägande neutral, och partiet gestaltades inte ofta som ett 

problem för demokratin. Lösningar föreslogs i en tredjedel av artiklarna, och begreppet som 

användes i de få fall som partiet beskrevs som främlingsfientligt eller liknande var just att de var 

främlingsfientliga. 
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Diagram 5.1: Rubriker 2010 

 

Kommentar: N=152. Diagrammet visar hur partiet gestaltats utifrån rubrikerna på artiklarna. 

“SD vågmästare i både TV4:s och SVT:s undersökningar” (Expressen 19 september, 
2010). 

 

Gällande den tredje variabeln, rubrikerna, finns det en stark tendens att tidningarna är neutrala 

som i den citerade rubriken ovan som inte är speciellt anmärkningsvärda. Men det är också 

anmärkningsvärt hög andel negativa rubriker, så som “Stödet för SD ökar – kaos hotar” 

(Aftonbladet 3 augusti, 2010). Många utav rubrikerna berör heller inte partiet direkt, utan istället 

uppmärksammas andra partier genom att exempelvis Socialdemokraterna går framåt i 

opinionsmätningen. Det går dock att se att det är mycket få positiva rubriker för partiet. Under 

året går det att observera ett flertal rubriker för andra partier - där alltså Sverigedemokraterna 

förekommer antingen i opinionsresultat eller i en sekundär aspekt - där ord som “lycka” och 

“succéresultat” används. Vinklingen i dessa rubriker är tydligt positiv mot det parti som 

exempelvis haft ett framgångsrikt resultat i en opinionsmätning. Detta sker inte för 

Sverigedemokraterna. 
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Diagram 5.2: Ingresser 2010 

 
Kommentar: N=152. Diagrammet visar hur partiet gestaltats utifrån ingresserna till artiklarna. 

 

“Sverigedemokraterna marscherar mot riksdagen.” (Aftonbladet 5 augusti, 2010). 

 

Ingresserna är liknande rubrikerna i sin gestaltning under 2010, men något fler ingresser än 

rubriker är negativt vinklade gentemot Sverigedemokraterna. Det är vanligt med citat från andra 

partiledare och politiker som inte sällan beskriver partiet negativt, men vanligtvis är ingresserna 

neutrala och beskriver en händelse på ett sätt som inte lägger någon värdering gentemot 

partiet. 
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Diagram 5.3: Artiklar 2010 

 
Kommentar: N=152. Diagrammet visar hur partiet gestaltats i artiklarna. 

 

“I och med att Alliansen får 172 mandat och de rödgröna 157 innebär SD:s 20 

mandat att man får den vågmästarroll som man ville ha.” (Expressen 19 

september, 2010). 

 

Artiklarna är däremot mer negativt inriktade än rubrikerna och ingresserna, men återigen är det 

neutralitet som dominerar Expressens och Aftonbladets gestaltning. Vanligtvis används ett 

värdeneutralt språk där händelseförlopp beskrivs och där varken negativa eller positiva 

gestaltningar eller värderingar görs, som går att se i citatet ovan - inte något vidare spännande 

gestaltningar åt endera riktning, trots att det är ett mycket positivt skeende för partiet.  

 

”Inga kravaller och sommartal från partiledaren, är ni ett vanligt parti i dag? 
– Vanligt parti vet jag inte om vi är, men det är klart att vi i dag är ett etablerat 

parti i någon mening.” (Expressen 7 augusti, 2010). 

 

Partiet får uttala sig i en tredjedel av artiklarna 2010. Vanligtvis är det Jimmie Åkesson, och 

vanligtvis blir han direkt tillfrågad och citeras i exempelvis en intervju. Av de andra 

partipolitikerna är det Erik Almqvist som får uttala sig oftast, och då oftast i form av 

pressekreterare (han blev senare riksdagsman). Det är anmärkningsvärt att partiet nämns så 

ofta utan att de får komma till tals, men det behöver inte bero på en medveten taktik eller 

tystnad av medierna. Häger (2012) tar i sin bok upp att journalisterna upplevde partiet som 

svåra att få tag på under valrörelsen, och denna brist på presshantering kan bidra till statistiken. 
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”– Det är val på söndag, det hoppas jag att ingen har missat, ta tillvara den 

rätten. Alla sju partier som sitter i Sveriges riksdag idag är demokrater, som 

står upp för människors värde. SD gör det inte.” (Aftonbladet 16 september, 

2010). 

 

Partiets väljare gestaltas sällan - hela 84 % av artiklarna saknade någon gestaltning av väljarna 

- men när de väl gör det är det främst negativt. Det rör sig främst om uppmaningar från andra 

aktörer som partiledare som berättar för journalisten eller en folksamling. De berättar att de har 

ett ansvar att inte rösta på Sverigedemokraterna och beskyller väljarna för att vara ansvariga för 

allt från politiskt kaos till ekonomisk orolighet. 

5.1.2 Problemgestaltning 

Detta avsnitt rör variabel 7, 8, 9 och 10, och kopplar direkt till Entmans fyra funktioner. Överlag 

är det lite gestaltning av Sverigedemokraterna som ett problem för vare sig demokratin eller på 

någon slags moralisk grund (som att det vore fel att rösta på partiet på grund av deras 

värderingar). Oftast sker också detta utifrån vad andra aktörer har att säga om partiet. En 

observation är att de andra partierna inte sällan uttalar sig om sin ovilja om att samarbeta med 

partiet, och att de tycker att partiet är direkt odemokratiska.  

 

“– Jag tänker aldrig någonsin att samarbeta med Sverigedemokraterna. Vi 

demokratiska partier behöver inte låta dem få inflytande, även om de har valts in 

av väljarna. Det kommer jag aldrig medverka till i Sverige.”  (Aftonbladet 11 maj, 

2010). 

 

Det är sällan som partiet beskrivs som ett problem för demokratin. Däremot är det flera av 

dessa 11 % där en annan aktör citerats angående Sverigedemokraternas demokratiska grunder 

ganska lika Mona Sahlins uttalande ovan - de vägrar samarbeta med dem och hävdar att partiet 

är odemokratiskt, samtidigt som de själva uttryckligen säger att de struntar i vad väljarna har 

röstat in. Detta är ett återkommande tema under hela året, där också andra partiledare hotar 

med “parlamentariskt kaos”. 
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Diagram 5.4: Föreslås en lösning på ett problem? 2010 

  
Kommentar: N=152. Diagrammet visar om tidningen, utifrån antingen journalist eller annan 

aktör, föreslår en lösning på ett upplevt problem med partiet. 

 

“Expressens ledarsida skriver i dag om att valet också handlar om att säga nej till 

främlingsfientlighet. Ledaren ligger till grund för den unika förstasidan med en 

tydlig uppmaning till svenska folket att inte rösta på Sverigedemokraterna.” 

(Expressen 19 september, 2010). 

 

 

Återigen sker inte denna typ av problemgestaltning utifrån Entmans funktioner speciellt ofta. De 

förslag som dyker upp är oftast utifrån vad en annan politiker säger, och här är den vanligaste 

lösningen antingen att tiga ihjäl vad de uppfattar som en problematisk och främlingsfientlig 

politik. Även olika typer av samarbeten över blockgränserna föreslås, för att se till att partiet inte 

får någon reell makt vid eventuellt riksdagsinträde. Citatet ovan kommer från valdagen då 

Expressen hade den uppmärksammade förstasidan, då de även skrev nyhetsartiklar om olika 

partiers reaktioner. Lösningen är tydlig - för att undvika problemet Sverigedemokraterna ska 

man inte rösta på dem. En stor majoritet av artiklarna innehåller inga lösningar alls, men det 

märks ett tydligt uppsving för föreslagna lösningar under valveckan och på valdagen, då det står 

klart att partiet kommer att komma in. 
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Diagram 5.5: Görs moraliska bedömningar av partiet? 2010 

 
Kommentar: N=152. Diagrammet visar om tidningen utifrån antingen journalisten eller en 

annan aktör gör någon slags moralisk bedömning av partiet. 

 

“Den kallas för en ansvarslös glädjekalkyl där många miljarder felar.” 

(Aftonbladet 15 september, 2010). 

 

Återigen görs det få problemgestaltningar även när det gäller av den mer moraliska typen. 

Partiet kallas ibland för ansvarslösa (som i citatet ovan, som gäller deras skuggbudget) och det 

insinueras på andra sätt att de inte vet vad de gör, är okunniga eller luras, men en stor majoritet 

av artiklarna är fria från någon typ av bedömning. 

 

I nio av tio artiklar är det inga nedsättande formuleringar gentemot partiet. Det finns inget tydligt 

mönster eller några återkommande formuleringar, och journalisternas egna språk handlar mer 

om spydiga frågor som ifrågasätter partiets legitimetet, som är på gränsen till att vara 

nedsättande. De som rör andra aktörer är främst skarpa ord från bland annat Marc 

Abrahamsson, Nationaldemokraternas partiledare. 
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5.1.3 Gestaltning av främlingsfientlighet och partiets förflutna 

I detta avsnitt visas resultatet av variabel 12 och 13, som frågar om partiet beskrivs som 

främlingsfientliga eller liknande, och om partiets förflutna tas upp. 

 

Tabell 5.2: Beskrivs partiet som främlingsfientliga eller liknande? 2010 

 AB  EX  Totalt Mest använda begrepp 

Ja, journalisten 4 % 5 % 5 % Främlingsfientliga 

Ja, annan aktör 8 % 6 % 7 % Främlingsfientliga 

Nej 88 % 89 % 88 %  

Totalt 100 % 100 % 100 % Främlingsfientliga 

 

“Opinionssiffrorna pendlar men allt pekar åt samma håll - Sverige är på väg att få ett 

främlingsfientligt riksdagsparti.” (Expressen 17 september, 2010). 

 

De ganska få gånger som begreppet används, både av en annan aktör och av journalisten, så 

är det begreppet främlingsfientlig som står för majoriteten. Andra begrepp som används är att 

de är kritiska till invandring, till utlänningar samt även att de är rasistiska - detta bara 2 gånger. 

 

”Hitlerhälsningar, partitoppar i nazistuniformer och skinnskallar på marsch - inför 

valet har tidningen Expo öppnat sitt unika bildarkiv för att blottlägga 

Sverigedemokraternas 22-åriga historia.” (Expressen 19 september, 2010).  

 

Det är mycket sällan som partiets förflutna tas upp. Som det gick att se med förstasidorna på 

valdagen var detta något som tidningarna tog upp i sina krönikor och ledare, men detta syns 

alltså inte i nyhetsartiklarna, då 95 % av dem saknar dessa kopplingar. 

5.1.4 Sammanfattning - mediernas gestaltning 2010 

● Expressen publicerade flest artiklar, 52 % av artiklarna publicerades under valveckan. 

● Rubriker, ingresser och artiklar är övervägande neutrala, men 41 % av artiklarna 

gestaltade Sverigedemokraterna negativt. 

● Sverigedemokraterna gestaltas sällan som ett problem för demokratin, däremot nämner 

andra aktörer dem som en orsak till ett stundande “parlamentariskt kaos”. 

● Det föreslås lösningar sällan, men de 27 % av artiklarna som innehåller en lösning 

anspelar ofta på att väljare inte ska rösta på partiet. 

● Moraliska bedömningar sker i en tredjedel av artiklarna, där de benämns som okunniga 

eller ansvarslösa, men direkt nedsättande formuleringar förekommer knappt. 

● Det vanligaste begreppet som används för att beskriva partiets upplevda 

främlingsfientlighet är just att de är främlingsfientliga, men partiets förflutna tas sällan 

upp. 
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5.2 Mediernas gestaltning 2012 

5.2.1 Generell gestaltning 

Här presenteras resultatet av de fyra första variablerna (år exkluderat) - vilken tidning som 

publicerat artikeln samt gestaltning i rubrik, ingress och artikel. 

 

Tabell 5.3 – Artiklar 2012 

Tidning Antal artiklar 2012 Procent 

Aftonbladet 42 40 % 

Expressen 62 60 % 

Totalt 104 100 % 

 

Veckor: 1, 6, 11, 14, 19, 23, 27, 32, 36, 43, 47, 51 

 

Återigen dominerar Expressen mängden artiklar, men även här fanns ett visst bortfall hos 

Aftonbladet. Vecka 47 var veckan i november efter den så kallade Järnrörsskandalen, och 

denna vecka stod för 38 % av de publicerade artiklarna under året. Rapporteringen var överlag 

neutral med en något högre andel negativa artiklar än 2010. Problemgestaltningen är under 

2012 ganska låg, men däremot föreslås det lösningar i nästan en tredjedel av artiklarna. Det 

vanligaste begreppet gällande främlingsfientlighet är fortfarande just att partiet är 

främlingsfientliga, men en förändring går också att se. 
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Diagram 5.6: Rubriker 2012 

 
Kommentar: N=104. Diagrammet visar hur partiet gestaltats utifrån rubrikerna på artiklarna. 

 

“SD har gått om MP - är tredje största parti”. (Aftonbladet 4 april, 2012). 

 

Under 2012 är rubrikerna övervägande neutrala i sin gestaltning gentemot 

Sverigedemokraterna. De fokuserar främst på händelseförlopp och är sällan direkt negativa mot 

partiet, även under den så kallade Järnrörsskandalen. Under denna skandal vände sig istället 

rubrikerna direkt mot de tre inblandade politikerna - de var alltså negativa gentemot person och 

inte parti. 

Diagram 5.7: Ingresser 2012 

 

Kommentar: N=104. Diagrammet visar hur partiet gestaltats utifrån ingresserna till artiklarna. 

 

“I dag publicerar Expressen.se hela den film som visar hur ledande 

sverigedemokrater ger uttryck för rasistiska åsikter och beväpnar sig med järnrör. 

Tunga namn inom den svenska journalistkåren menar att avslöjandet visar SD:s 

riktiga ansikte.” (Expressen 23 november, 2012). 
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Ingresserna är klart mer negativa än rubrikerna. Som går att se i citatet ovan är det inte heller 

lika vanligt att tidningarna skiljer på person och parti, utan istället används begrepp som 

“sverigedemokrater” och “högt uppsatta i partiet”. Detta sker speciellt under skandalen, och det 

är tydligt att medierna vid detta tillfälle riktar kritik mot partiet och ofta gestaltar dem negativt. 

 

Diagram 5.8: Artiklar 2012 

 
Kommentar: N=104. Diagrammet visar hur partiet gestaltats i artiklarna. 

 

“Inte ens för det högsta partiskiktet verkar summor vara för små för att bråka om. 

Hösten 2011 tryckte partiets riksdagskansli upp 200 exemplar av deras budget. 

När partisekreteraren Björn Söder fick reda på att kostnaden för trycket var 

31000 kronor brast det för honom.”  (Expressen 25 oktober, 2012).  

 

Artiklarna är något mer övervägande neutrala, men en betydande andel är ändå negativa. Det 

som gestaltas här är främst skandalen, men även de interna stridigheterna i partiet - som i 

citatet - återkommer frekvent. Båda tidningarna gestaltar detta som att olika strömningar i partiet 

håller på att slita isär det inifrån, det råder kaos och det är ständiga bråk. 

 

”Turbulensen inom Sverigedemokraterna fortsätter.” (Aftonbladet 21 

november, 2012) 

 

Detta sker under hela året, och alltså inte bara under skandalveckan. Återigen präglar dock 

skandalen resultaten då det utgör en så stor andel av artiklarna som publicerats under året, och 

där är gestaltningen klart negativ överlag. 

 

”Sverigedemokraterna är på frammarsch. I nya Aftonbladet/United Minds är de 

nu landets tredje största parti. – Vårt mål är att bli tredje störst i valet 2014, det 

känns fullt rimligt, säger SD-ledaren Jimmie Åkesson.” (Aftonbladet 4 juni, 2012). 

 

Sverigedemokraterna får komma till tals oftare än när de inte får det under 2012, då detta sker i 

51 % av artiklarna under året. Det beror troligtvis på att partiet själva blivit mer öppna mot 
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medierna, men även att de är huvudaktörer i mer artiklar än under 2010. De som får uttala sig 

mest utöver Jimmie Åkesson är Martin Kinnunen och Rikard Jomshof. Partiets väljare gestaltas 

mycket lite under 2012, då detta enbart sker i 3 % av artiklarna. Överlag fokuserar artiklarna inte 

alls på väljare eller samma typ av uppmaningar som under 2010. 

5.2.2 Problemgestaltning 

Detta avsnitt rör variabel 7, 8, 9 och 10, och kopplar direkt till Entmans fyra funktioner. Under 

2012 är det återigen lite problemgestaltning, och det som definieras som ett problem är oftast 

den nämnda skandalen. En stor majoritet - 96 % - av artiklarna innehåller ingen form av 

gestaltning som får partiet att framstå som ett problem för demokratin. Ett par andra aktörer 

uttrycker det problematiska i att ha ett parti i riksdagen vars högt uppsatta politiker var delaktiga 

i Järnrörsskandalen. 

 

Diagram 5.9: Föreslås en lösning på ett problem? 2012 

 
Kommentar: N=104. Diagrammet visar om tidningen, utifrån antingen journalist eller annan 

aktör, föreslår en lösning på ett upplevt problem med partiet. 

 

“Det råder nolltolerans inom SD, säger man. Men trots Expressens avslöjanden 

om Kent Ekeroths och Erik Almqvists fyllebråk och rasistiska uttalanden sitter de 

båda kvar i riksdagen.” (Expressen 24 november, 2012). 

 

Även om partiet inte gestaltas som ett problem för demokratin föreslås det desto fler lösningar 

på andra problem - främst kopplade till skandalen. Det är de givna som finns i citatet ovan, 

nämligen att politikerna som var delaktiga i skandalen bör avgå och att partiet måste ta avstånd. 

Nolltoleransen som partiet precis innan gick ut med gällde enligt partiet sådant som kunde ses i 

den film som utlöste skandalen. Lösningen från Expressens sida är tydlig - uteslut dem ur 

partiet och visa att ni menar allvar med er nolltolerans. Det är främst kring skandalen som dessa 

lösningar föreslås, då partiets hanterande av skandalen dömdes ut frekvent i medierna. 
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Diagram 5.10: Görs moraliska bedömningar av partiet? 2012 

 
Kommentar: N=104. Diagrammet visar om tidningarna gör någon slags moralisk bedömning i 

de undersökta artiklarna. 

“Sverigedemokraterna ska försöka växa - genom att sluta gnälla.” (Aftonbladet 

25 oktober, 2012). 

Det görs en del moraliska bedömningar av partiet under 2012, men vanligtvis håller tidningarna 

sig till att rikta detta gentemot personer. I citatet ovan är det intressanta i bedömningen av dem 

som gnälliga i att de aldrig själva säger något sådant i artikeln - de säger istället att de 

“signalerar missnöje” - vilket Aftonbladet gestaltar som i citatet. De vanligaste moraliska 

bedömningarna gäller dock tveksamt agerande i och kring skandalen, samt upptäckten av 

bidragsfusk och skulder hos politiker i partiet. Dessa är dock oftast riktade mot personen utan 

att i större drag koppla till partiet. 

 

Även under 2012 sker det mycket få nedsättande formuleringar, då hela 97 % av artiklarna inte 

innehåller något som kan uppfattas som nedsättande. 
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5.2.3 Gestaltning av främlingsfientlighet och partiets förflutna 

 

Tabell 5.4: Gestaltas partiet som främlingsfientliga? 2012 

 AB  EX  Totalt Mest använda begrepp 

Ja, journalisten 14 % 6,5 % 10 % Främlingsfientliga 

Ja, annan aktör 0 % 6,5 % 4 % Islamfientliga 

Nej 86 % 87 % 86 %  

Totalt 100 % 100 % 100 % Främlingsfientliga 

 

“Den senaste tiden har Sverigedemokraterna, som kraftigt vill begränsa 

invandringen, fått ett lyft i opinionen.” (Aftonbladet 23 oktober, 2012).  

 

Begreppet som det talas om kring Sverigedemokraterna är fortfarande att de är 

främlingsfientliga - när det väl sker, vilket inte är ofta. Det finns ett flertal tillfällen då partiet 

beskrivs direkt som invandringskritiska, och det finns ett flertal mer tveksamma fall där de 

beskrivs som i citatet. Partiets förflutna är till synes inte speciellt intressant att ta upp under 

2012, då en mycket stor majoritet av artiklarna inte innehåller några sådana kopplingar.  

5.2.4 Sammanfattning - mediernas gestaltning 2012 

● Expressen publicerade flest artiklar om partiet även 2012, där 38 % av dessa 

publicerades veckan efter den så kallade järnrörsskandalen. 

● Rubrikerna är generellt neutrala, men 44 % av ingresserna och 48 % av artiklarna 

gestaltar partiet negativt. 

● Sverigedemokraterna får komma till tals i 51 % av artiklarna 2012, och partiets väljare 

gestaltas enbart i 3 % av de undersökta artiklarna. 

● Partiet gestaltas mycket lite som ett problem för demokratin, men lösningar på problem 

med partiet förekommer i 27 % av artiklarna. Dessa rör ofta direkt skandalen och att 

partiet bör visa att de menar allvar med sin nolltolerans och utesluta medverkarna i 

skandalen. 

● Moraliska bedömningar förekommer sällan, och nedsättande formuleringar finns enbart i 

3 % av de undersökta artiklarna. 

● Det främlingsfientliga begrepp som används är återigen att de är just främlingsfientliga, 

med en liten förskjutning mot det försiktigare begreppen invandringskritiska och 

invandrarkritiska. Även begrepp som muslim- och islamfientliga förekommer, men 

partiets förflutna diskuteras inte. 
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7. Analys 

I denna analys undersöks de tendenser som kommit fram i resultaten. 2010 och 2012 jämförs 

med varandra för att besvara frågeställningarna. Analysen baseras på variablerna och deras 

svar, och utgår ifrån Nord och Strömbäck (2012) samt Asps (2007) modell om mediernas roll i 

demokratin. Dessa två teorier ligger till grund för analysen av den generella gestaltningen. 

Entmans (1993) fyra funktioner av gestaltning ligger till grund för analysen av problemdefinition, 

föreslagna lösningar och moraliska bedömningar.  

 

Analysen följer samma mönster som etablerats utifrån teori och resultat, där den generella 

gestaltningen utifrån rubrik, ingress och artikeln gås igenom i det första avsnittet, 

problemgestaltningen i det andra och om gestaltningen av partiet som främlingsfientliga har 

förändrats i det tredje.  Slutligen görs en jämförande analys mellan Expressen och Aftonbladet 

för att se om det finns någon betydande skillnad.  

7.1 Har den generella gestaltningen av Sverigedemokraterna förändrats? 

Gestaltningen av Sverigedemokraterna utifrån rubrik, ingress och artikel har förändrats till att bli 

något mer negativt 2012. Däremot är rubrikerna i det närmaste identiska - 74 % var neutrala 

2010 gentemot 75 % 2012. Ingen skillnad syns i den positiva gestaltningen, som är fortsatt 

mycket liten. Den negativa gestaltningen i rubrikerna ökade med endast 1 procentenhet från 

2010 till 2012. En betydande skillnad går dock att se mellan ingresserna, där 2012 är klart mer 

präglat av negativ gestaltning. Även artiklarna är något mer negativa i sin gestaltning 2012, där 

mängden negativt gestaltade artiklar ökat med 7 procentenheter. 
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Diagram 7.1: Jämförelse mellan ingresser 

 
Kommentar: N=256. Diagrammet visar om den generella gestaltningen i ingressen hos de 

undersökta artiklarna är övervägande positiv, neutral eller negativ. 

 

Varför just ingresserna är klart mer negativa än rubriker och artiklar är svårt att avgöra, men en 

betydande andel av artiklarna i både Aftonbladet och Expressen under järnrörsskandalen 

kopplar till skandalen. Det sker oavsett om artikeln berör skandalen i sig eller inte. De beskriver 

skeendet under skandalen och detta vinklas ofta negativt. Här brister den rättvisa och korrekta 

granskning som Asp beskriver i sin modell (2007, s. 33), men överlag är granskningen av partiet 

under skandalen korrekt och uppfyller kraven på att granska makthavare som Asp fastställer. 

 

Under båda åren går det att se negativa tendenser i många artiklar och ingresser som berör 

partiets politik och agerande, och ofta använder tidningarna sig av andra aktörer för att stå för 

de citat som väljs ut till tidningen. Den informerande och opinionsbildande funktionen av 

medierna (Nord & Strömbäck 2012, s. 265) färgas av detta och med ett högt antal artiklar som 

ändå är negativt gestaltade brister här deras opartiskhet (Asp 2007, s.35). Det är tydligt att 

medierna inte gestaltar partiet opartiskt utan att de aktivt beskriver dem negativt, vilket också 

syns i problemgestaltningen. 
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Diagram 7.2: Jämförelse mellan artikel 

 
Kommentar: N=256. Diagrammet visar om den generella gestaltningen bland de undersökta 

artiklarna är övervägande positiv, neutral eller negativ. 

 

Förändringen över tid går alltså att se utifrån artiklarna och ingresserna, men utsträckningen de 

har förändrats i är ganska liten, om än fortfarande betydande. Det går därför att fastställa att det 

har skett en förändring, där tidningarna gestaltar Sverigedemokraterna mer negativt 2012 

gentemot 2010. De är alltså något mindre opartiska och rättvisa 2012. 
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Diagram 7.3: Jämförelse - får partiet komma till tals? 

 
Kommentar: N=256. Diagrammet visar om partiet får uttala sig i artikeln och i så fall vem som 

för att göra det. 

 

En tydlig ökning i frekvens går att se när det gäller hurvida partiet får uttala sig. Då partiet oftare 

får tala för sin sak och även i fallet med skandalen försöka försvara sig själva ger det dem 

möjlighet att utöka informationsdjup och bredd. Utifrån Asp fyller då alltså medierna sin funktion 

i demokratin bättre (2007, s. 42) då partiet själva får betydligt oftare ge sin synvinkel på saken 

och har också möjlighet att försvara sig. 

7.2 Har problemgestaltningen av Sverigedemokraterna förändrats? 

Sverigedemokraterna gestaltas sällan som ett problem för demokratin, då 86 % av artiklarna 

2010 och 96 % av artiklarna 2012 inte innehåller sådan gestaltning. Detta stämmer både 2010 

och 2012, där de gestaltas något mer som så 2010. Det kan bero på att det är ett valår och att 

de andra partierna har mycket att vinna på denna gestaltning. Som Entman beskriver det är 

kärnan av framing att få en upplevd verklighet att vara mer framträdande (1993, s. 52). Genom 

att beskriva Sverigedemokraterna med begrepp som att de skulle orsaka “parlamentariskt kaos” 

ämnar man att påverka bilden av dem som just ett problem. Som Entman skriver om politiska 

nyheter:  

 

Frames call attention to some aspects of reality while obscuring other elements, 

which might lead audiences to have different reactions. (Entman 1993, s. 55). 

 

Genom att gestalta dem som ett problem för demokratin, även om det enbart sker ett fåtal 

gånger, kan det påverka medborgare till att se dem som just detta.  Eftersom de inte hotar den 

etablerade demokratin 2012 på samma sätt är inte denna gestaltning lika relevant under året, 

och gestaltningen fokuserar istället på andra aspekter av partiets politik, där 
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problemgestaltningen istället förskjuts till att handla till stor del om skandalen. Då partiet också 

blev demokratiskt invalt 2010 är det inte heller lika relevant att framställa dem som 

odemokratiska. Även om det är andra aktörer som står för dessa citat är det tydligt att 

journalisterna eftersträvar dessa citat i sina frågeställningar och att de presenterar dessa citat 

frekvent.  

 

Diagram 7.4: Jämförelse - Föreslås en lösning på ett problem? 

 
Kommentar: N=256. Diagrammet illustrerar hur de båda tidningarna har föreslagit problem 

under åren, antingen utifrån den egna journalisten eller en annan aktör. 

 

Det uttrycktes en lösning på problem lika ofta 2010 som 2012, men däremot så uttrycker 

journalisterna själva mer lösningar 2012. Det beror till stor del på skandalen, där journalisterna 

själva uttryckte att de önskade att de som var omfattade av skandalen skulle avgå. De uttryckta 

värderingar som medierna förespråkar är de att partiet borde ta ansvar för sina politikers 

agerande och också att mena allvar med sin nolltoleranspolicy. Dessa värderingar sker alltså 

utifrån kommunikatören så som Entman beskriver det (1993, s. 52), och dess syfte är att 

förespråka den kulturella normen att sådant beteende inte bör tolereras i ett demokratiskt 

samhälle. 

 

En förändring i dessa lösningar är att partiets själva existens gestaltas som, främst av andra 

aktörer, att de strider mot kulturella normer där lösningen är att de inte ska röstas in och ges 

makt. Under 2012 är det istället deras agerande och handlingar som ifrågasätts och gestaltas 

som att de inte platsar i samhällets normer. De uttryckta värderingarna och lösningar har alltså 

förändrats åren emellan. Entman skriver att effekten av dessa föreslagna lösningar är att “offer 

and justify treatments for the problems and predcit their likely effects” (1993, s. 52). Det som 

föreslås 2010 är att väljare inte ska rösta och att det kommer att leda till parlamentariskt kaos - 

alltså en “likely effect” - och detta sker nästan uteslutande utifrån andra aktörers citat. 

Gestaltningen 2012 utgår istället från handlingar och inte i partiets själva existens, och deras 
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effekt är istället att partiet inte går att lita på om de inte menar allvar med sin policy om de inte 

använder sig av dem i skandalen. Värt att notera är att de andra partierna ser 

Sverigedemokraterna som ett stort problem som de inte riktigt vet hur de ska beröra, även om 

dessa åsikter inte kommer till tals speciellt ofta. Detta gäller så väl 2010 som 2012, men är extra 

tydligt under valveckan. Det talas om att de aldrig ska samarbeta med Sverigedemokraterna, 

och båda sidorna av blocken aktar sig för att uttrycka vilja att ha något med dem att göra. De 

beskrivs inte ofta som ett problem för just demokratin, utan mer som ett problem överlagd. 

Utifrån Entmans funktioner så är problemdefinitionen (1993, s. 52) snarare partiets 

främlingsfientlighet, även om detta inte heller sker speciellt ofta.  

 

Diagram 7.5: Jämförelse – Görs en moralisk bedömning av partiet? 

 
Kommentar: N=256. Diagrammet illustrerar om tidningen gör en moralisk bedömning, och om i 

så fall det är journalisten själv eller en politiker som gör denna bedömning. 

 

De moraliska bedömningarna sker oftare 2010 än 2012 - deras politik kallas ansvarslös i 

valrörelsen frekvent av andra aktörer, och journalisterna själva uttrycker misstro för partiets 

ståndpunkter. De utvärderas som Entman beskriver det (1993, s. 52) på alla fyra platser där 

gestaltning sker - av kommunikatören, i texten, hos mottagaren och i kulturen. Med det menas 

att texterna konstrueras med vissa välavvägda ord och källor av kommunikatören - exempelvis 

att en politiker citeras då denne anser att de bedriver en ansvarslös politik - vilket i sin tur 

uppfattas som mottagaren i den kulturella kontexten. Gestaltningen är i detta är tydligt negativ 

och kopplar till våra “stock of commonly invoked frames” (Entman, 1993, s. 53), alltså vår kultur, 

där idealet är att den politik som röstas in inte är ansvarslösa. Sverigedemokraterna gestaltas 

alltså som et parti som strider mot denna kulturella norm. 

 

Återigen är det viktigt att poängtera att dessa bedömningar inte dominerar de studerade 

artiklarna, och det finns en klar förändring mellan åren då partiet oftare bedöms på något vis i 
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valrörelsen. Skandalen 2012 är relativt fri från bedömningar, där dessa istället riktas mot 

personer och hur de har agerat. 

7.3 Har gestaltningen av Sverigedemokraterna som främlingsfientliga eller 

liknande förändrats? 

Det finns ett par tendenser i beskrivningen av partiets syn på invandring, invandrare eller 

möjliga rasism. En förändring är att begreppen ökat något 2012 - 2 procentenheter. Det är inte 

anmärkningsvärt i sig även om det är en liten ökning gentemot 2010, men 2012 använder 

journalisterna själva mer begrepp, då detta görs i 10 % av artiklarna. 2010 utgår man istället 

från andra aktörer och gör liknande värderingar utifrån journalisen i enbart 5 % av artiklarna. En 

annan tendens, som dock är svår att klart fastställa, är att begreppet förändrats något 2012. 

Under 2010 dominerar begreppet främlingsfientliga helt, medan det under 2012 är ganska 

vanligt med begrepp så som invandringskritiska och att de är kritiska till invandring. Det finns 

alltså en tendens till att begreppet är under förändring. 

 

Gestaltningen har alltså en tendens till att bli något mer försiktig, men återigen är detta en liten 

tendens. Det gestaltas båda åren som något som strider mot gällande kulturella normer, och 

därför är det också ett problem (Entman 1993, s. 53). Det är deras åsikter i invandringsfrågan 

som är problematiska, och när en problemdefinition görs är det oftast dessa åsikter som 

ifrågasätts och problematiseras. 

7.4 Skiljer sig gestaltningen åt mellan Aftonbladet och Expressen? 

Under 2010 gestaltade de båda tidningarna Sverigedemokraterna ganska lika, där Expressen 

var något mer negativa i sina ingresser och artiklar. Överlag var båda tidningarna neutrala, men 

artiklarna var till hela 40 % negativa gentemot partiet. Det skiljer sig inte i gestaltningen i just 

artiklarna, inte heller rubrikerna, men i ingresserna var Expressen 8 procentenheter mer 

negativa. Även under 2012 var Expressen mer negativa - 6 procentenheter mer negativa 

ingresser, och hela 13 procentenheter mer negativa artiklar överlag.  

 

Därför går det att fastställa att utifrån den generella gestaltningen fullföljde Aftonbladet sin 

funktion i demokratin (Nord & Strömbäck, 2012, s. 265ff) något bättre än Expressen. Vad detta 

beror på är oklart, men det är möjligt att det beror på andra kulturella förutsättningar som Nord 

och Strömbäck beskriver (2012, s. 266). Eftersom Expressen var dem som fick tag på filmen 

som utlöste Järnrörsskandalen var de klart mer negativa i sina artiklar, då de ofta anspelar på 

att det var dem som publicerade filmen och då ofta beskriver partiet negativt i anslutning till 

detta. Däremot gestaltade Aftonbladet partiet markant oftare partiet som ett problem för 

demokratin, främst utifrån andra aktörer, där de gjorde detta i 24 % av tidningens artiklar, 

gentemot Expressens 10 %. Aftonbladet är alltså mer benägen att gestalta partiet som ett 

problem och att definiera detta problem som ett demokratiskt sådant. Utifrån 

problemgestaltningen är det alltså istället Expressen som fyller sin funktion i demokratin bättre. 
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Expressen gör betydligt mer moraliska bedömningar under 2010 - 14% gentemot Aftonbladets 4 

%. Utifrån andra aktörer är däremot siffrorna likvärdiga på runt 20 %. 2012 är det istället 

Aftonbladets journalister som gör mer moraliska bedömningar, och Expressens bedömningar 

sker istället utifrån andra aktörer. Överlag har dock Expressens bedömningar minskat med 15 

procentenheter, och båda tidningarna gör inga bedömningar i 80 % av tidningarnas artiklar. 

Båda tidningarna föreslår lösningar sällan, där den enda markanta skillnaden är att Aftonbladet 

gör det något mer 2010, och Expressen istället något mer 2012. Likaså används nedsättande 

formuleringar mycket sällan i båda tidningarna, liksom att väljarna sällan gestaltas alls. Det 

främlingsfientliga begreppet har däremot utvecklats något mellan åren och tidningarna. 2010 ser 

det ganska lika ut - enbart 10 % av alla artiklar i båda tidningarna innehåller något sådant. 2012 

är det överlag lika, men Aftonbladet benämner partiet som främlingsfientligt eller liknande i hela 

14 % av fallen, alla utifrån de egna journalisterna. Det rör sig alltså inte om citat. Expressen 

benämner partiet som sådant i 13 % av artiklarna, men bara hälften av dessa sker utifrån 

tidningens journalister. Aftonbladet är alltså överlag mer benägen att gestalta partiet som ett 

problem, utifrån så väl den demokratiska aspekten som den främlingsfientliga. 

7.5 Sammanfattning - analys 

● Gestaltningen av Sverigedemokraterna har generellt blivit något mer negativ 2012. 

● Under 2012 är tidningarna något mindre opartiska och korrekta utifrån Asp (2007). 

● Partiet får uttala sig betydligt oftare under 2012, där de får chans att bemöta påståenden 

och ge sin synvinkel oftare. Därför fyller också medierna sin informerande roll i 

demokratin bättre enligt Asp (2007, s. 42).  

● Sverigedemokraterna framställs sällan som ett problem för demokratin, och görs det 

betydligt mindre under 2012 än 2010. Den gestaltning av partiet som ett problem för 

demokratin sker oftast utifrån andra aktörer som vill göra sin verklighetsbild mer 

framträdande (Entman, 1993, s. 52).  

● De föreslagna lösningarna utgår ifrån värderingar under båda åren, men under 2010 

sker dessa utifrån andra aktörer främst, och under 2012 sker de istället utifrån 

journalisterna. Syftet med lösningarna är att påpeka att partiet i sig (2010) och 

partimedlemmars agerande - och även partiets - handlingar inte platsar sig i de kulturella 

normerna (2012).  

● De moraliska bedömningarna sker inte lika ofta 2012, och under 2010 kallas partiet 

ansvarslösa när bedömningarna i sina få fall sker - deras politik platsar inte i våra 

kulturella värderingar (Entman, 1993, s. 53). 

● Begrepp så som främlingsfientliga har ökat med 2 procentenheter 2012, men den 

viktigare tendensen är att journalisterna själva står för majoriteten av dessa begrepp 

2012. Begreppet har också förändrats något, där en liten tendens finns till att begreppet 

håller på att skifta åt att de är kritiska till invandring istället för rent främlingsfientliga - 

även om begreppet främlingsfientliga är det mest frekventa även 2012. 

● Under 2010 skiljer sig gestaltningen knappt mellan Aftonbladet och Expressen, men 

Expressen var något negativa då, också 2012. Aftonbladet fullföljer därför sin roll i 

demokratin bättre (Nord & Strömbäck, 2012, s. 265ff) generellt. Aftonbladet 

problematiserar dock partiet oftare. 
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8. Slutsats och diskussion 

Här presenteras slutsatserna av den studie som utförts, där de ursprungliga frågeställningarna 

besvaras. Uppsatsen diskuteras utifrån syftet, metoden och slutligen resultat och slutsatser. 

Föreslagen vidare forskning på området presenteras också. 

8.1 Slutsats 

Målet med uppsatsen var att undersöka i vilken utsträckning mediernas gestaltning av 

Sverigedemokraterna förändrats mellan åren 2010 och 2012 utifrån Aftonbladet och Expressen. 

Uppsatsen tog sitt ursprung utifrån radioprogrammet Medierna i P1 (2012), där en tanke 

väcktes om mediernas gestaltning gentemot partiet blivit “snällare”. I programmet togs det 

också upp att begreppen kring främlingsfientlighet förändrats och blivit mer försiktigt. I denna 

slutsats besvaras frågeställningarna, och tidigare forskning, teori, metod, resultat, analys och 

slutsatser diskuteras.  

8.1.2 Hur gestaltas Sverigedemokraterna generellt i Aftonbladet och Expressen 2010 och 2012? 

Partiet har generellt gestaltats övervägande neutralt, med en betydande andel negativa artiklar 

både 2010 och 2012. Rubrikerna är betydligt mer neutrala överlag än ingresser och artiklarna i 

sig. En mycket liten andel av artiklarna gestaltar partiet positivt. Expressen var de som 

publicerade flest artiklar båda åren. 

 

Partiet fick uttala sig i en tredjedel av artiklarna under 2010, och väljarna gestaltas sällan, och 

då oftast negativt. Under 2012 uttalade sig partiet i en majoritet av artiklarna, och väljarna 

gestaltades fortsatt mycket sällan. 

8.1.3 Hur gestaltas Sverigedemokraterna utifrån problemdefinitioner, moraliska bedömningar, 

uttryckta värderingar och problemlösningar i Aftonbladet och Expressen 2010 och 2012? 

Partiet definieras sällan som ett problem för demokratin varken 2010 eller 2012. När detta väl 

sker nämns de som en orsak för stundande parlamentariskt kaos under valåret 2010. Den 

problemdefinition som sker är istället främst utifrån partiets syn på invandring och upplevda 

främlingsfientlighet. Därför föreslås det också betydligt fler lösningar, där det sker i en tredjedel 

av artiklarna 2010. Lösningen under detta år är att väljare inte ska rösta på partiet. Under 2012 

är den återkommande lösningen istället att partiet ska ta ansar för de som var medverkande i 

handlingarna som satte igång Järnrörsskandalen, där dessa bör uteslutas.  

 

Moraliska bedömningar sker i en tredjedel av artiklarna 2010, och de berör ofta att partiets 

politik är ansvarslös och att de inte vet vad de sysslar med. Under 2012 görs mindre moraliska 

bedömningar och det finns inget tydligt mönster. Överlag sker det försumbart få nedsättande 

formuleringar under båda de studerade åren. 

 



45 
 

Partiets uppfattade främlingsfientlighet är den återkommande problemdefinitionen för partiet, 

och det vanligaste begreppet som används för att beskriva detta är just att partiet är 

främlingsfientliga. Däremot är det i få artiklar som partiet gestaltas som främlingsfientliga. 

8.1.4 Sker någon förändring i gestaltningen från 2010 till 2012? 

Partiet gestaltas generellt något mer negativt 2012. Rubrikerna är fortsatt neutrala i stor 

majoritet, ingresserna och artiklarna är däremot till större andel negativa. Därför är partiet något 

mindre opartiska och rättvisa under 2012. En tydlig förändring syns i hur ofta partiet får uttala 

sig, där en markant ökning har skett. De får därför oftare chans att försvara sig och ge sin syn 

på saken, vilket gör att medierna fyller sin informerande roll bättre. Väljarna gestaltas ännu 

mindre 2012. 

 

Sverigedemokraterna framställs sällan som ett problem för demokratin. Detta görs ännu mindre 

2012. Begreppet parlamentariskt kaos som användes under 2010 används inte under 2012. 

Istället är de problem som definieras fortsatt kring partiets upplevda främlingsfientlighet. 

Lösningarna som föreslås är liknande i antal under åren, men under 2012 är det journalisterna 

själva som står för majoriteten. Under båda åren är de lösningar som föreslås ett uttryck för 

kulturella värderingar. Däremot förändras lösningen i sig - det som föreslås 2010 är främst att 

väljare inte ska rösta på partiet och ge dem makt, och under 2012 är det istället att medierna 

kräver ansvar för partimedlemmarnas handlingar i Järnrörsskandalen. Moraliska bedömningar 

sker inte lika ofta under 2012, och de få som sker under 2010 fokuserar på att partiet är 

ansvarslösa.  

 

Det främlingsfientliga begreppet ökar lite i antal till 2012. Begreppet i sig har i stora drag inte 

förändrats - det är just ordet främlingsfientliga som används främst under båda åren. Däremot 

finns en viss förskjutning till att istället använda begrepp så som invandringskritiska. 

8.1.5 Skiljer sig gestaltningen åt mellan Aftonbladet och Expressen? 

Det finns inga markanta skillnader mellan tidningarna. Expressen är något mer negativa i sin 

gestaltning under båda åren, men Aftonbladet problemgestaltar partiet oftare. Det gäller även 

det främlingsfientliga begreppet, som Aftonbladet använder mer frekvent under 2012 än vad 

Expressen gör. Aftonbladet är överlag mer neutral i sin rapportering, men använder sig som 

sagt av problemgestaltning oftare. 
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8.2. Diskussion 

Idén till denna uppsats kom från den observation som gjordes i radioprogrammet Mediernas 

årskrönika av 2012, där programledaren Martin Wicklin och journalisten Lena Sundström 

diskuterade att medierna blivit mindre negativa gentemot partiet. Det var tydligt att detta ansågs 

som ett problem, och i synnerhet var det ett problem att begreppet för partiet som tidigare alltid 

beskrevs som främlingsfientligt förändrats. Istället för att vara det främlingsfientliga partiet blev 

Sverigedemokraterna istället beskrivna med mer neutrala och mindre laddade begrepp som 

invandringskritiska. 

 

Utifrån resultatet går det att utläsa att gestaltningen av partiet istället blivit något mer negativ. 

Däremot har problemdefinitionerna av partiet minskat något, liksom att de moraliskt grundande 

bedömningarna av partiet har minskat. En möjlig bakgrund till detta kan vara att partiet själva 

förändrats och anammat mer professionalitet. Likaså kan en tänkbar anledning vara att 

medierna också ändrat inställning till partiet. Att partiet beskrivs som främlingsfientliga sker i 

liknande utsträckning både 2010 och 2012, men det går att se en viss förändring i begreppen 

som används.  

 

Det är svårt att stödja uttalandena av Wicklin och Sundström fullt ut, då de klart menar att 

begreppet kraftigt förändrats. Däremot har det skett en viss förskjutning mot de mindre kritiskt 

laddade begreppen. Det är en viktig observation som tyder på en möjligen betydelsefull 

förändring i hur vi i allmänhet ser på liknande begrepp. Sverigedemokraterna har förändrat sin 

framtoning något, men vid en överblick av partiets Valmanifest 2010 (Sverigedemokraterna 

2010) och Principprogram 2011 (Sverigedemokraterna 2012) - det finns inget författat för 2012 - 

är det svårt att se någon större förändring i deras ståndpunkter gällande invandring. Därför är 

det svårt att se någon direkt skiftning i åsikter som skulle meritera att begreppet förändrats. Det 

är hur som helst utanför denna studies ramar, och bör undersökas med mer forskning om 

partiet. 

 

För att spekulera fritt tycker jag att denna tendens är talande för en möjlig samhällsutveckling på 

denna punkt. Forskning visar att attityderna kring invandring i samhället förändrats, vilket också 

kopplats till mediernas roll och högerextrema partier (Boomgarden & Vliegenhart 2007). Att då 

medierna deltar i detta och börjar förändra sina begrepp är talande för en större förändring i 

samhällsdebatten. Det är en utveckling som bör studeras och också som bör tänkas över – vad 

har skett när det parti som tidigare var rasistiskt är invandringskritiskt, utan att förändra sina 

ståndpunkter? Kanske beror det på en allmän acceptans av partiet då det inte längre är 

spännande, nytt och kontroversiellt, utan snarare ett parti som präglats av rapportering om 

passivitet och enbart livats upp i skandaler. Att då medierna inte tydligt ämnar påverka detta 

eller gestalta detta som tidigare kan helt enkelt bero på en brist på intresse. Det kan också tyda 

på mer allvarliga förändringar i vår samtid, där en ökad popularitet för högerextrema partier lett 

till en ökad tolerans för deras åsikter. 

 

Personligen så gick jag in i denna uppsats med tron om att det hade skett en tydlig förändring 

där partiet blivit mer positivt gestaltat, och där begreppet som användes 2012 uteslutande skulle 

vara i stil med invandringskritiskt. Det går nu att fastställa att det inte är en så pass tydlig 
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tendens, och uppsatsen har på så sätt bidragit till min egen förändrade uppfattning om frågan. 

Jag baserade denna utgångspunkt på vad jag då ansåg vara en tydligt mer positiv syn på 

Sverigedemokraterna i medierna och att jag upplevt att begreppet förändrats. Det syntes också i 

debatten i övrigt, då bland annat Moderaterna gjort ett par oförsiktiga uttalanden och också gått 

ut med att de planerade att gå till val med en genomarbetad, förändrad, integrationspolitik.  

 

Efter denna studie har jag nu alltså förändrat min syn till en mer försiktig skepsis. Då medierna 

istället är mer negativa och inte i lika stor utsträckning som jag antog förändrat sitt begrepp är 

det för tidigt för att ge några direkta föreskrifter eller uppmaningar i mitt tycke, men det är en 

fråga värd att fortsatt bevaka i vidare forskning. Med tanke på frågans natur och dess möjliga 

påverkan på vårt samhälle är det mycket viktigt att fortsätta uppmärksamma liknande 

observationer och att fortsätta att studera dem. 

8.3 Vidare forskning 

I denna studie syns det ett behov av en större kvantitativ studie som undersöker 

Sverigedemokraternas gestaltning under ytterligare år, samt en studie som löper över lång tid 

och som fokuserar på det främlingsfientliga begreppet. För att verkligen ta reda på om medierna 

har förändrat sin gestaltning av partiet behövs också en kvalitativ studie som har möjlighet att 

gå på djupet. Det skulle vara mycket intressant att kunna tolka mer i artiklarna än vad som är 

möjligt inom ramen för en kvantitativ studie, och det blir också lättare att djupare undersöka hur 

journalisterna använder sig av andra politikers citat för att gestalta partiet negativt.  

 

Det främlingsfientliga begreppet är viktigt att studera över längre tid då det är talande för 

samhället i stort om något som tidigare ansågs vara rasistiskt idag förskjutits till att bli 

invandringskritiskt. Hurvida det faktiskt är så går inte helt att fastslå utifrån denna studie, utan 

enbart en mindre förändring går att se. Det är dock något som är viktigt att studera oavsett, då 

det är en tankeväckande fråga med stora potentiella konsekvenser. Därför föreslår jag till andra 

kandidatstudenter att i framtiden studera samma problematik, samt att göra mindre nedslag 

över en större tidsperiod för att se om begreppet förändrats. 

 

Det behövs också studier som undersöker i princip samma frågeställningar som är grunden till 

denna uppsats men för andra medier. Att dra slutsatser för massmedia som helhet utifrån 

enbart kvällstidningarna fungerar på ett sätt, men det säger sig självt att det som främst kommer 

fram är hur just kvällstidningarna gestaltar partiet.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 - Variabler och kodinstruktioner 

10.1.1 Variabler 

1. Vilket år är artikeln publicerad? 

1. 2010 

2. 2012 

 

2. Vilken tidning är artikeln publicerad i? 

1. Aftonbladet 

2. Expressen (inklusive KVP och GT som publiceras på Expressens webb) 

 

3. Är rubriken övervägande positiv, neutral eller negativ gentemot Sverigedemokraterna?  

1. Övervägande positiv 

2. Övervägande neutral 

3. Övervägande negativ 

 

4. Är ingressen övervägande positiv, neutral eller negativ gentemot Sverigedemokraterna?  

1. Övervägande positiv 

2. Övervägande neutral 

3. Övervägande negativ 

 

5. Är artikeln övervägande positiv, neutral eller negativ gentemot Sverigedemokraterna?  

1. Övervägande positiv 

2. Övervägande neutral 

3. Övervägande negativ 

 

6. Får Sverigedemokraterna uttala sig i artikeln, och i så fall vem? 

1. Ja, Jimmie Åkesson 

2. Ja, annan partipolitiker: 
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3. Nej 

 

7. Gestaltas Sverigedemokraterna som ett problem för demokratin i artikeln? 

1. Ja, av journalisten: 

2. Ja, av annan aktör: 

3. Nej 

8. Föreslås en lösning eller en handling direkt på ett problem med Sverigedemokraterna i 

artikeln? 

1. Ja, av journalisten: 

2. Ja, av annan aktör: 

3. Nej 

 

9. Görs moraliska bedömningar av Sverigedemokraterna i artikeln? 

1. Ja, av journalisten: 

2. Ja, av annan aktör: 

3. Nej 

 

10. Används det nedsättande formuleringar för att beskriva Sverigedemokraterna? 

1. Ja, av journalisten: 

2. Ja, av annan aktör: 

3. Nej 

 

11. Gestaltas Sverigedemokraternas väljare i artikeln? 

1. Ja, övervägande positivt 

2. Ja, övervägande neutralt 

3. Ja, övervägande negativt 

4. Nej 

 

12. Beskrivs partiet som rasistiska, främlingsfientliga, invandringskritiska eller liknande i 

artikeln? 

1. Ja, av journalisten: 

2. Ja, av annan aktör: 

3. Nej 

 

13. Kopplas partiet till sitt nazistiska och öppet rasistiska förflutna i artikeln? 

1. Ja, av journalisten 

2. Ja, av annan aktör 

3. Nej 

10.1.2 Kodinstruktioner 

 

Generell gestaltning - variabel 3, 5, 6, 11: En bedömning ska göras utifrån ordval, ton, 

vinkling och hur personen/personerna i texten framstår eller uttalar sig. Speciellt ska ord med 

negativa konnotationer - exempelvis idioti- märkas och läggas märke till. Likaså ska positiva ord 
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där partiet i sig beskrivs i positiva ordalag - kanske är de lyckade, framgångsrika, intelligenta - 

läggas märke till. Detta ska också göras i både ingress och rubrik på samma vis. Med neutral 

menas en artikel där inga större bedömningar görs och där tonen kan beskrivas som utan större 

vinkling och där ingen tydlig positiv eller negativ gestaltning görs av partiet. Dessa variabler 

inkluderar utomstående aktörers valda citat till liten del då urvalet av dessa är en del av 

gestaltningen, men fokuserar främst på journalistens egna ord då dessa väger tyngre för 

gestaltningen.  

 

Dessa variabler utgår inte ifrån ordräkning, utan ifrån en generell bedömning från kodarens sida 

där det negativa, neutrala och positiva vägs emot varandra för att urskilja vad den tydligaste 

gestaltningen är. Även negativa handlingar, skandaler eller aktioner kan gestaltas neutralt, 

liksom att positiva skeenden för partiet kan gestaltas negativt. Exempelvis kan en framgång för 

partiet beskrivas som oroväckande eller liknande, och detta är då en negativ gestaltning. Det är 

just gestaltningen som är det som undersöks. 

 

Variabel 11 frågar om partiets väljare gestaltas, och om de i så fall gör det övervägande positivt, 

neutralt eller negativt. Det negativa här kan exempelvis vara att de beskrivs som rasister, idioter 

och liknande, eller att väljare som stödjer partiet gör direkt fel. En neutral gestaltning är att 

partiet exempelvis har fått ökat väljarstöd, och en positiv är en sådan som beskriver väljarna 

som till exempel lojala och en instrumental del för partiets framgång. 

 

Problemgestaltning - variabel 7, 8, 9, 10, 12, 13: Variabel 7 frågar om partiet anses vara ett 

problem för demokratin - framställs partiet som att de ställer till med problem på grund av sina 

uttryckta åsikter eller handlingar? Med detta menas att gestaltningar som att partiets parti direkt 

strider mot demokratins grundvärderingar - exempelvis genom att beskriva dem som fascister 

eller direkt odemokratiska - finns i texten. Detta är de direkt demokratiska påverkansfaktorerna, 

och inkluderar inte t ex lika värde eller gestaltningar om partiet är rasister.  

 

Variabel 8 studerar att om ett problem beskrivs eller gestaltas, finns det då en lösning som 

exempelvis: “partiet är rasister, rösta inte på det”? Föreslår alltså skribenten eller en annan 

aktör en handling eller en aktion som hindrar problemet med partiet. Kan vara allt ifrån att 

ignorera dem, att bemöta dem, att stoppa dem eller dylikt, och variabeln studerar just tydligt 

uttryckta lösningar eller uppmaningar från journalister eller andra aktörer. 

 

Variabel 9 frågar efter moraliska bedömningar - görs det bedömningar om det är exempelvis 

dåligt att rösta på partiet, att de har osunda värderingar eller att det är direkt dåligt att stödja 

partiet? Detta kopplar direkt till neutralitet och liknande, då medierna inte bör kommentera om 

ett partis natur eller om det nu är dåligt att stödja dem. Här inkluderas även citat/gestaltning 

gällande partiets syn på människors lika värde och hruvida partiet i sin helhet är exempelvis 

ansvarslösa eller liknande - sådant som kommenterar partiets natur. 

 

Den tionde variabeln söker hårdare termer och språk än variabel 9- beskrivs de exempelvis som 

idioter eller liknande? Detta kopplar inte till rasism eller värderingar, utan syftar enbart på att 

bedöma om partiet direkt beskrivs i kraftigt negativa ordalag. Skillnaden gentemot variabel 9 är 
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just att det krävs ett mer kraftfullt negativt språk för att det ska anses vara nedsättande, och att 

saker som partiets intelligens eller  

 

12 och 13 studerar om partiet beskrivs utifrån olika begrepp så som att de är rasistiska, 

främlingsfientliga, invandringskritiska eller liknande. Detta gäller enbart begrepp som rör 

främlingsfientlighet, rasism och dylikt, och inga andra bedömningar eller negativa ordalag. Det 

är här viktigt att särskilja detta från det övrigt negativa - en benämning som rasister räknas inte 

som nedsättande enligt variabel 10, utan det räknas istället här. Variabelns syfte är också att 

studera om begreppet förändras över tid, och de begrepp som används ska därför noteras vid 

kodning. 

 

Variabel 13 fokuserar direkt på partiets förflutna, då Expressen och även andra tidningar flera 

gånger kopplat partiet till 90-talets Vit Makt-rörelse och andra öppet nazistiska och rasistiska 

sammanhang. Variabeln efterfrågar om detta sker i artikeln. 

 


