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The Swedish right-wing party the Sweden Democrats gathered much attention during 

the Swedish general election of 2010. The party’s immigration policy clashed with other 

major Swedish parties perceptions and the Sweden Democrats got major coverage in 

Swedish media even before the election had taken place. Despite controvercies 

surrounding the party, they eventually succeeded in getting into the parliament.  

 

This study explores how the coverage of the Sweden Democrats in five large Swedish 

newspapers has changed between 2009 and 2013. This was done by studying two 

periods, each period taking place a year before the next general election. This study 

aims to provide information on how reporting may change due to factors such as the 

subject, in this case the Sweden Democrats, gaining political power. 

 

The study was conducted using quantitive content analysis on a total of 402 articles 

retrieved from Mediearkivet. 

 

The result shows that negative reporting regarding the Sweden Democrats has been 

diminished after the party made their way into the parliament. It also shows that 

although the coverage of the party has been increased since the election of 2010, the 

party is also less likely to be the main subject of the articles in which it is mentioned. 

This study explores the normalization of a controversial party in a democracy. 
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1 Inledning 
 

När alla valdistrikts röster var räknade efter valet 2010 landade Sverigedemokraternas 

röstprocent på 5,7 (Valmyndigheten 2010). I oktober 2013, alltså lite mer än tre år 

senare, visar en SIFO-undersökning att denna procentsats nu ökat till 9,7 procent (TNS 

SIFO 2013). Detta är dock endast en opinionsundersökning, men den påvisar ändå en 

markant ökning av SD-sympatisörer. I skrivande stund debatteras den några dagar 

gamla tårtkastningsattacken på Jimmie Åkesson friskt i olika medier och 

demonstrationer och motdemonstrationer mellan högerextrema anhängare och dess 

politiska motståndare vållar oroligheter på gator runt om i landet.  

Sverigedemokraterna är ett parti som medierna ständigt har uppsyn över. Frågan är om 

den uppsynen förändrats sedan partiet trädde in i riksdagen den där septembernatten för 

tre år sedan. 

Jämfört med valet 2006 var mediebevakningen av Sverigedemokraterna tio gånger så 

stor inför valet 2010. Den var dessutom övervägande starkt negativ till partiet (Asp 

2011, s 93). Trots detta tog sig partiet in i riksdagen och intog en vågmästarroll. Björn 

Häger menar i sin bok Problempartiet – mediernas villrådighet kring SD valet 2010 att 

medierna hade dåligt samvete över att ha ”släppt in” Ny Demokrati i riksdagen några år 

tidigare, och att bevakningen av Sverigedemokraterna därför blev mer kritisk och 

återhållen. Häger menar dock att medierna inte var lika viktiga för Sverigedemokraterna 

som de varit för Ny Demokrati, utan att Sverigedemokraterna använde sig av andra 

plattformar för att rekrytera anhängare (Häger 2012). 

Vi tänker undersöka hur gestaltningen av Sverigedemokraterna i medierna förändrats 

sedan de tog sig in i riksdagen. Vilka tendenser går att skönja av hur medierna gestaltar 

Sverigedemokraterna nu, hösten 2013, inför ett stundande val jämfört med deras taktik 

inför förra valet? Är gestaltningen sig lik, eller har medierna anammat en ny approach 

vad gäller att ta sig an partiet som Björn Häger gett epitetet ”problempartiet”?. 

 

1.1 Problemformulering 
Björn Häger benämner Sverigedemokraterna som ett ”problemparti” (Häger 2012). 

Problemet som partiet medför är en förvirring hos medierna genom att det inte står 

skrivet i sten hur partiet ska behandlas. Hur, var och när ska de få komma till tals?  

Vilket epitet ska deras politik få? Ska de ha en särställning bland andra politiska partier? 

Ska de helt enkelt bojkottas? Dessa svårigheter brottades medierna med när de insåg att 

Sverigedemokraterna var nära ett genombrott inför valet 2010. Som vi tidigare nämnt 

http://www.tns-sifo.se/media/479128/vb_okt_2013_svd.pdf
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kom Kent Asp fram till att mediernas gestaltning av Sverigedemokraterna inför valet 

2010 var oerhört negativt präglad (Asp 2011, s 99). Vi vill undersöka om det 

fortfarande är på det viset.  

Mediernas roll i en demokrati ska, enligt 1994 års pressutredning, vara att granska, 

informera och vara forum för debatt och inta positionen som en tredje statsmakt 

(Hadenius, Wadbring & Weibull 2009, s 26). Det blir intressant när denna tredje 

statsmakt blir villrådig i sitt agerande vid påträffandet av ett för Sverige nytt fenomen – 

ett starkt främlingsfientligt parti. Det blir extra intressant när detta främlingsfientliga 

parti intar maktposition, genom inträde i riksdagen. Hur förändras gestaltningen av 

artiklarna i vilka partiet figurerar? Går det att se skillnader mellan medielogik och 

politisk logik mellan perioderna?  

 

1.2 Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka hur gestaltningen av Sverigedemokraterna i 

medierna (i denna studies fall tidningarna Aftonbladet, Sydsvenskan, Dagens Nyheter, 

Expressen och Göteborgs-Posten) förändrats sedan partiet kom in i riksdagen 2010. 

Genom att belysa denna potentiella gestaltningsförändring hoppas vi kunna uttala oss 

om vilka tendenser som går att skönja vad gäller de stora svenska tidningarnas 

bevakning av Sverigedemokraterna. Vi kommer inte kunna diskutera eventuella 

påverkningar eller effekter av resultaten, men vi vill se vad intåget i svensk riksdag kan 

göra för ett partis mediala gestaltning. Våra svar, som vi kommer fram till i 

undersökningen, kan användas som en indikator på vem som får prata om 

Sverigedemokraterna i dessa tidningar, i vilka teman partiet får framträda, tidningarnas 

inställning till partiet samt hur artiklar som omfattar partiet gestaltas ur ett medielogiskt 

kontra politiskt logiskt perspektiv. 

 

1.3 Frågeställningar 

För att få svar på det ovan nämnda syftet har vi operationaliserat denna övergripande 

frågeställning till fyra konkreta frågor som kommer att ligga till grund för vår 

undersökning. Det är dessa fyra frågor vi ämnar att besvara i vår studie. 

 

1 Vinklas artiklarna främst med fokus på sak-, spel-, skandal-, eller alternativ 

gestaltning och är det skillnad i denna vinkling mellan de två tidsperioderna och 
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i så fall vad för skillnad? 

 

2 Vinklas artiklarna främst med neutralt, positivt eller negativt fokus på 

Sverigedemokraterna och är det skillnad i detta fokus mellan de två 

tidsperioderna och i så fall vad för skillnad? 

 

3 Vilket huvudtema har artiklarna främst och är det skillnad i teman mellan de två 

tidsperioderna och i så fall vad för skillnad? 

 

4 I vilken utsträckning får Sverigedemokraterna komma till tals och vara 

huvudaktör i artiklarna respektive i vilken utsträckning får andra tala om 

Sverigedemokraterna och är det skillnad mellan de två tidsperioderna och i så 

fall vad för skillnad? 
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2 Bakgrund Sverigedemokraterna 
Det politiska partiet Sverigedemokraterna bildades 1988 när de två högerextrema 

småpartierna Bevara Sverige Svenskt och Framstegspartiet (som tillsammans vid den 

tidpunkten kallade sig Sverigepartiet) gick skilda vägar. Ur Bevara Sverige Svenskt-

faktionen startades ett nytt högerextremt parti som fick namnet Sverigedemokraterna 

(Widfeldt 2008). Från början var partiet ingen framgångssaga. Sverigedemokraterna 

placerade sig långt till höger på den svenska politiska kartan, men partiet var inte än en 

dominerande kraft på den högerextrema arenan (Widfeldt 2008). Istället var det ett 

annat främlingsfientligt parti som tog plats i riksdagen 1991. Ny Demokrati, ett 

högerextremt parti bildat av greven Ian Wachtmeister och skivbolagsdirektören Bert 

Karlsson, blev det första partiet med en främlingsfientlig agenda som tagit sig in i 

Sveriges riksdag. Trenden hade däremot gått att skönja i andra närliggande länder, så 

som Danmark, Norge och en del andra EU-länder (Bäck, Larsson & Erlingsson 2011, s 

53). Ny Demokrati höll sig dock bara kvar i riksdagen under en mandatperiod och har 

sedan dess aldrig återvänt till makten. Trots Ny Demokratis kollaps kunde 

Sverigedemokraterna inte vinna över deras väljare. Invandringsfrågan var vid 

tidpunkten inte högt prioriterad av de svenska väljarna och Sverigedemokraterna gjorde 

därför en förändring i sin organisation och politiska approach. Mikael Jansson, tidigare 

centerpartist, tog över som partiordförande 1995 och förbjöd genast uniformsbärande 

(Bäck, Larsson & Erlingsson 2011, s 54). Man snyggade också till partiprogrammet 

genom att ta bort kravet på att införa dödsstraff samt förslaget att utomeuropeiska 

invandrare skulle skickas tillbaka till sina hemländer (Häger 2012, s 21). En mer radikal 

falang av partiet uppskattade inte denna förändring och drog sig ur 

Sverigedemokraterna för att bilda Nationaldemokraterna (Bäck, Larsson & Erlingsson 

2011, s 54). Detta visade sig vara en bra reform för Sverigedemokraterna. Tack vare att 

de mest radikala elementen lämnat partiet kunde Sverigedemokraterna i valet 2002 

skönja en stor framgång. Partiet fick 1,4 procent av rösterna i det nationella 

riksdagsvalet och man sexdubblade sina kommunfullmäktigeplatser (Widfeldt 2008, s 

270). Partiet började synas alltmer i medierna och inre krafter ville se en ordförande 

som kunde tackla den mediala uppmärksamheten. 2005 valdes partiets tidigare 

ungdomsordförande, Sölvesborgsbon Jimmie Åkesson, till partiledare. Partiet rensade 

ytterligare i sina egna led för att få bort bombarjackorna och ersätta dessa med 

akademiker i kostym som skulle tilltala en större väljarkrets. Man bytte även ut den 

tidigare partisymbolen, en fackla med den svenska flaggans färger, till en blåsippa 
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(Häger 2012, s 25). Man ville också bredda partiets politiska agenda genom att tona ner 

invandringsfrågan (dock ville partiet fortfarande etablera en mycket mer restriktiv 

invandringspolitik) och försöka etablera sig som ett EU-kritiskt parti som också skulle 

arbeta för trygghet i form av tuffare brottsbekämpning. Partiets stora genombrott kom i 

valet 2006. Sverigedemokraterna fick 2,6 procent av rösterna i riksdagsvalet och ökade 

ytterligare på sina kommunfullmäktigeplatser genom att få 282 mandat i 145 olika 

kommuner (Bäck, Larsson & Erlingsson 2011, s 54). Partiets framgång blev en 

överraskning för många eftersom partiet knappt uppmärksammats i medierna. Efter 

valresultatet vände sig mediernas strålkastarljus mot Sverigedemokraterna och Jimmie 

Åkesson och partiet granskades och debatterades starkt (Häger 2012, s 27). Partiet 

kunde även åtnjuta partistöd vilket också blev en bidragande faktor inför dess fortsatta 

marsch mot riksdagen (Bäck, Larsson & Erlingsson 2011, s 54). Sverigedemokraterna 

bojkottades dock av de andra politiska partierna när det gällde att debattera olika 

politiska frågor, däribland invandring. Även medierna, i form av bland annat SR, SVT 

och TV4, stängde ute partiet från att delta i partiledardebatter inför valet 2010 och 

Sverigedemokraterna fick rollen som en diskriminerad martyr (Häger 2012, s 30). Men 

när valresultatet hade räknats samman en septembernatt 2010 stod det klart att partiet 

tagit sig in i riksdagen med 5,7 procent av rösterna. Man utökade även sina 

kommunfullmäktigeplatser till 609 mandat i 245 kommuner (Bäck, Larsson & 

Erlingsson 2011, s 54). 

Sverigedemokraterna skriver själva på sin hemsida att deras viktigaste mål är att ”föra 

en ansvarsfull invandringspolitik, att ta krafttag mot brottsligheten och att se till att de 

äldre får en trygg och värdig ålderdom” (Sverigedemokraternas hemsida Våra viktigaste 

frågor).  Den fråga som de förknippas allra mest med i medierna är givetvis deras 

invandrarpolitik. Partiet skriver på sin hemsida att invandringen till Sverige är 

rekordhög och kraftigt bör reduceras. Man skriver också att man är emot ett 

multikulturellt samhälle och att invandrare som kommer till Sverige måste anpassa sig 

till den svenska kulturen (Sverigedemokraternas hemsida Partiet för en ansvarsfull 

invandring). Partiet fick stor medial uppståndelse när Jimmie Åkesson skrev ett 

debattinlägg i Aftonbladet 2009 med rubriken ”Muslimerna är vårt största utländska 

hot” och partiet ökade även sina opinionssiffror efter den händelsen (Häger 2012, s 28-

29). Partiet härstammar dessutom från en ytterst högerextrem och till viss del nazistisk 

tradition, även om dessa element rensats bort med åren. Innan Nationaldemokraterna 

bildades, av Sverigedemokrater som tyckte att partiet tagit fel riktning, hade partiet stark 
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kontakt med andra högerextrema partier i Europa, däribland the British National Party 

och Front National från Frankrike. Efter splittringen har Sverigedemokraterna haft 

kontakt med andra främlingsfientliga partier i Europa, däribland Danske Folkepartiet 

och Alleanza Nationale från Italien (Widfeldt 2008, s 270). Med dessa parametrar i 

beaktande vill vi etikettera Sverigedemokraterna som ett främlingsfientligt parti som ser 

kulturellt främmande inslag som ett stort hot mot Sverige. 

Just nationen Sverige är också viktig när man pratar om Sverigedemokraterna. Partiet 

vill etablera sig som den nya företrädaren för det av Socialdemokraterna myntade 

begreppet ”folkhemmet” (Widfeldt 2008, s 272). Vi etiketterar därför också 

Sverigedemokraterna som ett starkt nationalistiskt parti. Björn Häger skriver i sin bok 

Problempartiet – mediernas villrådighet kring SD valet 2010 att alla de journalister och 

statsvetare han intervjuat etiketterar Sverigedemokraterna som ett främlingsfientligt 

parti. De forskare han pratat med säger att Sverigedemokraterna tillhör ”den nya 

radikalhögern”. Konklusionen Häger drar är att Sverigedemokraterna inte är ett 

rasistiskt parti enligt sitt partiprogram, men att de anser att nationens flesta problem går 

att lösa med hjälp av en marginaliserad invandring samt en stark etnisk homogen nation 

(Häger 2012, s 47).  

Den slutgiltiga etiketten för Sverigedemokraterna utifrån vår bedömning blir därför; ett 

främlingsfientligt och nationalistisk parti. 
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3 Tidigare forskning 
I det här kapitlet presenterar vi tre teorier från tidigare forskning som ligger nära till 

hands i förhållande till vår undersökning. Först presenteras Antonis Ellinas teori om 

medier och högerextrema partier. Sedan följer Kent Asps undersökning om mediernas 

prestationer i valet 2010 där fallet Sverigedemokraterna preciseras. Sist presenteras 

Björn Hägers slutsatser om mediernas bevakning av Sverigedemokraterna inför valet 

2010 från hans bok Problempartiet – mediernas villrådighet kring SD valet 2010. 

 

3.1 ”Threshold of relevance” 
En av de mest utförliga studier kring medier och högerextrema partier som gjorts är The 

media and the far right in Western Europe – playing the nationalist card av professorn i 

statsvetenskap Antonis Ellinas. I denna bok analyserar han hur medierna formar 

utvecklingen hos högerextrema partier och vilken påverkan medierna har i partiernas 

lyckanden eller misslyckanden (Ellinas 2011). Han utarbetar också en teori om detta 

samspel, som Stoltze, Hellström och Nilsson i sin artikel Nationalism vs. Nationalism: 

The Challenge of the Sweden Democrats in the Swedish Public Debate väljer att kalla 

”threshold of relevance” (Hellström, Stoltze & Nilsson 2012). Ellinas själv förklarar att 

teorin går ut på att högerextrema partier i början av sina politiska äventyr är mer 

beroende av yttre omständigheter, framför allt medial uppmärksamhet. När partiet slagit 

igenom politiskt i ett land, övergår vikten av att behöva utomstående faktorer till att 

istället behöva interna faktorer, som partiets inre organisation (Ellinas 2010, s 199). 

Denna teori är intressant i vårt fall som behandlar Sverigedemokraterna. Medierna hade 

stora problem med att bestämma hur de skulle hantera Sverigedemokraterna när partiet 

befann sig i Ellinas teoris första fas, det vill säga innan de nått en politisk framgång. 

Björn Häger beskriver i sin bok Problempartiet – mediernas villrådighet kring SD valet 

2010, efter att ha intervjuat en mängd journalister bland olika svenska medier, hur svårt 

det var att sätta en policy kring rapporteringen av Sverigedemokraterna. Journalisterna 

själva, enligt Hägers intervjuer, var tydligt emot Sverigedemokraterna, men de kände 

sig oftast tvungna att rapportera om partiet ”som vilket politiskt parti som helst” trots att 

de uppgav att det var mycket svårt att rapportera värdeneutralt på grund av sina egna 

politiska åsikter (Häger 2012).  

Sverigedemokraterna är i skrivande stund inne i riksdagen och enligt Ellinas ska partiets 

beroende av medial bevakning inte längre vara av lika stor vikt. Partiet är inne i den 

andra fasen av ”threshold of relevance” där partiets inre sammansättning enligt Ellinas 
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är av större vikt än den mediala yttre bilden av partiet. Ellinas poängterar dock i sin bok 

att teorin inte nödvändigtvis är generaliserbar till andra länder än de som varit underlag 

för hans undersökningar i boken (Ellinas 2010, s 199).  

 

3.2 Mediernas prestationer och betydelse i valet 2010 
Efter varje svenskt riksdagsval gör medieforskaren Kent Asp en undersökning om 

mediernas bevakning av valet. Efter valet 2010 gjorde han en stor kvantitativ 

innehållsanalys av allt redaktionellt material från Sveriges största press- och etermedier 

under en enmånadersperiod innan valet för att ta reda på mediernas betydelse för 

valresultatet (Asp 2011). Han analyserar i denna undersökning Sverigedemokraternas 

mediebevakning i ett enskilt stycke. Hans övergripande konklusioner är att 

Sverigedemokraterna fick oskäligt stor uppmärksamhet inför valet. Mediebevakningen 

var i förhållande till opinionsstöd oproportionerligt stor, men med åtanken att 

Sverigedemokraterna var ett parti som för första gången skulle komma in i riksdagen 

samt att det var troligt att de skulle få en vågmästarroll kunde denna mediebevakning 

möjligtvis rättfärdigas. Han bevisar också att mediebevakningen av partiet var 

övervägande starkt negativ och att partiets framträdanden i medierna inte var i 

sakfrågor. När de väl fick komma till tals i sakfrågor så var det sakfrågor de själva ville 

komma till tals i, vilket enligt Asp visar att bevakningen både var ogynnsam och 

gynnsam för partiet då man ändå fick komma till tals i de frågor man ville, men 

ogynnsam då man inte fick komma till tals i andra sakfrågor (Asp 2011, s 99). 

Asp kommer fram till att Sverigedemokraterna inte bara blev vinnare i valet, utan också 

i valrörelsen. Partites synlighet i medierna ökade med 40 procent och även om partiet 

kritiserades av såväl medierna som av de andra partierna innebar detta en stor 

uppmärksamhet för partiet och Kent Asps undersökning visar att Sverigedemokraterna 

var det tredje mest synliga partiet under valrörelsen (Asp 2011, s 123). 

 

3.3 Problempartiet 
Problempartiet – mediernas villrådighet kring SD valet 2010 är en bok skriven av Björn 

Häger och utgiven av Stiftelsen Institutet för mediestudier. I boken genomför Häger 

intervjuer med journalister och redaktörer från tidningar i Skåne och Stockholm. 

Intervjuerna handlar om journalisternas och redaktörernas attityder till hur de ska 

hantera ett potentiellt nytt riksdagsparti, nämligen Sverigedemokraterna. Diskussioner 

kring konsekvensneutralitet präglar boken, och de intervjuade diskuterar huruvida 
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Sverigedemokraterna bör beskrivas utifrån problematiken att gynna eller missgynna 

partiet.  

Häger kommer fram till en del slutsatser i studien. Den ena är att Sverigedemokraterna 

skapar starka känslor och konflikt vilket enligt honom borde passa medielogiken, men 

att medierna håller tillbaka för att inte hjälpa partiet för mycket. Detta är starkt 

sammankopplat till hans konklusion om att ingen av de journalister han intervjuat gillar 

Sverigedemokraterna och att de inte vill bli beskyllda för att gynna partiet (Häger 2012, 

s 261). Journalisterna visar tendenser att vilja skriva om partiet när det gäller att avslöja 

deras egentliga agenda, och annars är metoden att försöka tiga ihjäl partiet (Häger 2012, 

s 262).  

Häger berör också hur den mediala bevakningen av partiet förändrats över tid, där han 

med stöd av intervjuer med journalister och redaktörer beskriver hur tankarna kring 

bevakningen sett ut inför valen 2002, 2006 och 2010. Det mest nämnvärda är att 

Skånetidningarna började skriva om partiet tidigare, redan 2002, eftersom partiet hade 

framgång i Skåne vid den tiden. Journalisterna på de skånska tidningarna började 

granska partiet hårt inför valet 2002 (Häger 2012, s 159). Stockholmstidningarna ansåg 

partiet vara ett Skånefenomen och teg om partiet även inför valet 2006 (Häger 2012, s 

160). När riksdebatten om hur partiet skulle granskas blossade upp inför valet 2010 

hade vardagslunken redan infunnit sig bland de skånska tidningarna, menar Häger, där 

partiets bevakning hade normaliserats och partiets skrevs om på samma vis som de 

andra partierna (Häger 2012, s 166). 
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4 Teori 
I detta kapitel presenteras de teorier vi stödjer vår undersökning på. Förutom vad som 

framkommit i tidigare forskning stödjer vi oss på gestaltningsteori och teorierna om 

medielogik och politisk logik. 

 

4.1 Gestaltningsteorin 
Gestaltningsteorin, på engelska framing theory, är ett sätt att kategorisera bland annat 

journalistisk text. Det är en teori som tidigare använts inom sociologin men som allt mer 

har kommit att tillämpas på medier för att se hur skeenden gestaltas (Jennings & Oliver 

2009, s 18) (Entman 2004, s 5). Forskning visar att det är i princip omöjligt för en 

journalist att skriva en artikel utan att vinkla, alltså gestalta, den i en speciell riktning 

(Entman 2004, sida 124). Vinkling är en del av det journalistiska arbetssättet och ingår i 

de flesta journalisters arsenal av tekniker (Entman, Matthes & Pellicano 2009), 

(Aalberg, Strömbäck & de Vreese 2012). Om ett skeende först gestaltas på ett visst sätt 

kan den gestaltningen ligga till grund för mediekonsumentens uppfattning av ett 

skeende i flera år framöver utan att gestaltningen behöver återkomma (Entman, Matthes 

& Pellicano 2009, s 177).  

Det finns en mängd olika gestaltningar men för vår undersökning kommer vi att 

använda oss av fyra specifika modeller som är speciellt vanliga i studier av politisk 

rapportering. Dessa gestaltningsformer har arbetats fram och verifierats genom att de 

uppfyller tre specifika kriterier som enligt Cappella och Jamieson behövs för att de ska 

anses ha värde. Gestaltningen ska vara tydligt konceptuellt och språkligt karaktäristisk. 

Den ska vara vanligt förekommande. Den ska även på ett tillförlitligt sätt gå att skilja 

från andra gestaltningar (Cappella & Jamiesson 1997, s 47). 

Sakgestaltning är den av gestaltningarna som ligger närmast neutralitet. En sakgestaltad 

artikel rapporterar om en händelse på ett sakligt och faktaförankrat sätt utan 

känslomässiga utspel i texten från författarens sida. Enligt Strömbäck (2001, s 241) 

svarar sakgestaltning på ’vad’-frågor och förser mediekonsumenten med information 

som underlättar för åsiktsbildande och insikt i politiken. 

Skandalgestaltning kan förekomma när en artikel fokuserar på negativa aspekter och 

rapporterar om detta i stora proportioner. Ämnen som ofta faller inom ramen för 

skandalgestaltning är felsägningar, misstag, korruption och lagbrott. Strömbäck (2001, s 

247) slår fast att det kan vara svårt att skilja på sak- och skandalgestaltning då en 

sakrapportering av en faktisk skandal lätt tolkas som en skandalgestaltning. Han menar 
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därför att man ska fästa särskild vikt vid språkbruket och hur känslomässigt laddad 

artikeln är, samt vilka proportioner händelsen får i förhållande till det faktiska skeendet. 

Spelgestaltning uppstår när en artikel gestaltar politiken som ett spel eller tävling mellan 

olika aktörer. Den här sortens gestaltning fokuserar på resultat, strategier, framgångar 

och misslyckanden. Ett språkbruk som påminner om det som används vid sport- eller 

krigsrapportering är vanligt förekommande och rapporteringen präglas av ’vinnare’ och 

’förlorare’. Den här sortens gestaltning har växt och tagit över från sakgestaltning som 

den primära sortens rapportering (Patterson 1994, s 193). 

Alternativa gestaltningar är enligt Strömbäck (2001, s 248) gestaltningar som utspelar 

sig i det politiska rummet eller med politiska aktörer men som saknar politisk relevans 

eller information. Ett i skrivande stund aktuellt exempel på en alternativ gestaltning är 

mediernas rapportering av finansminister Anders Borgs frisyrbyte då stort fokus lades 

på att han klippt av sin hästsvans. Under kategorin alternativa gestaltningar lägger 

Strömbäck både trivia och annan gestaltning (Strömbäck 2001, s 240). I vår 

undersökning har vi valt att lägga alla gestaltningar som inte räknas som sak- spel- eller 

skandalgestaltningar under kategorin alternativa gestaltningar. 

Gemensamt för skandal-, spel- och alternativa gestaltningar är att de tar fokus från de 

politiska sakfrågorna och istället rapporterar om andra aspekter än politiken i sig. 

Istället lyfts saker som resultat, frisyrer och klavertramp fram. En sakgestaltad artikel är 

med andra ord den mest politiskt informativa formen av gestaltning.  

 

4.2 Medielogik 
Politisk nyhetsrapportering tenderar att präglas av medielogik och politisk logik. 

Förhållandet mellan medielogik och politisk logik kan se olika ut från text till text. 

Medielogik innebär att nyhetsrapporteringen är starkt präglad av vad som är logiskt för 

medierna att göra (Altheide & Snow 1979, s 64). Då medier är intresserade av att tjäna 

pengar innebär detta ofta att det är rent ekonomiska och praktiska frågor som avgör vad 

som rapporteras. Nyhetsvärderingen görs inte bara utifrån vad som av medierna anses 

vara viktigt utan också utifrån vad som är rent ekonomiskt fördelaktigt och kan dra in 

pengar. 

Bland det första medier gör är att minska utbudet av information, då de omöjligt kan 

rapportera om allt, för att sedan omarbeta den kvarstående (Strömbäck 2009, s 172). 

Det finns flera faktorer som avgör hur stor sannolikheten är att medier rapporterar om 

den valda händelsen, bland annat publikens intresse – ju större intresset är, desto större 

är sannolikheten att medier kommer att rapportera om den (Strömbäck 2009, s 173). 
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Även exklusivitet, kostnad av att bevaka nyheten, lätthet att sätta sig in i ämnet samt 

involvering av statuspersoner är bidragande faktorer. 

Med detta i åtanke väljer medier ofta att använda olika gestaltningsmodeller som 

förenklar situationer (Altheide & Snow 1979, s 11). Speciellt spel- och 

skandalgestaltningar är mediegrepp för att rapportera om situationer på sätt som 

intresserar många att läsa. Att rapportera på dessa sätt blir ekonomiskt gynnsamt och 

kan förenkla och kommersialisera komplexa företeelser som via sin förenklade form i 

högre grad lockar till konsumtion (Altheide & Snow 1979, s 81). Med andra ord kan 

dessa vinklingar bidra till att locka konsumenter – kunder – och sälja lösnummer. På 

dessa sätt kan gestaltningar som är utformade som spel eller skandaler göra att läsaren 

uppmärksammar en nyhet då den ”fångar ögat” och ger läsaren ett intresse att ta del av 

nyheten, vilket ur en medielogisk synpunkt kan vara en vital del av rapporteringen för 

att trygga mediets ekonomi (McQuail 2010, s 72). 

Eftersom det är i många aktörers – till exempel politikers – intressen att nå ut via medier 

så anpassar de sig till medielogiska villkor för att lättare kunna synas där (Altheide & 

Snow 1979, s 136). Detta innebär att det finns en medielogisk baktanke bakom många 

av de saker medierna väljer att rapportera om, varefter medierna under själva 

rapporteringen applicerar sin egen medielogik på skeendet vilket ger en dubbel 

omformning av verkligheten (Strömbäck 2009, s 171). Detta innebär att medierna 

rapporterar om händelser som är beroende av deras egen existens och dikterar villkor 

för politiken. Ett exempel kan vara en presskonferens som hålls av en politiker för att 

informera medierna om någonting (McQuail 2010, s 526). 

 

4.3 Politisk logik 

Den politiska logiken är ett mycket mindre utvecklat begrepp än medielogiken men 

begreppet beskriver politikens behov i rapporteringen. 

När medielogik råder står mediernas behov i centrum. När å andra sidan politisk logik 

får dominera eller används så står det politiska systemets behov och aktörer i centrum. 

Den politiska logiken lägger fokus på vad som är viktigt och relevant snarare än (som 

inom medielogik) vad som är intressant (Strömbäck 2009, s 242). Den politiska logiken 

utgår från vad medborgarna behöver veta. 

Det är viktigt att poängtera att medier vid användande av politisk logik är moraliskt 

snarare än juridiskt skyldiga till att bistå och stärka demokratin. 
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När medielogik dominerar får det politiska systemet och politiker anpassa sig efter det. 

När politisk logik råder är det i större utsträckning medierna som anpassar sig efter 

politiken (Strömbäck 2009, s 242). 
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5 Metod 
I detta kapitel beskriver vi hur vi samlat in våra data och vilka metoder vi använt oss av. 

Vi förklarar också varför vi har valt dessa metoder, vilka avgränsningar vi gjort samt 

vilka för- och nackdelar det finns. 

 

5.1 Val av metod 

Vi valde att använda oss av en kvantitativ innehållsanalys för att genomföra vår 

undersökning. Anledningen till att vi valde just denna metod är att vi visste att vi ville 

analysera ett stort antal artiklar och en kvantitativ innehållsanalys lämpar sig väldigt väl 

för denna uppgift. Vi använde oss i enlighet med kvantitativ forskningsmetod av data 

som vi sedan effektivt kunde göra statistiska diagram och tabeller av, och därefter 

analysera utifrån de teorier i tidigare forskning vi använt oss av i undersökningen 

(Johannessen & Tufte 2003). En kvalitativ innehållsanalys hade tagit betydligt längre 

tid att genomföra vilket hade tvingat oss att minska vårt urval, vilket vi ville undvika då 

vi framför allt var intresserade av att se tendenser och mönster. 

Kvantitativ forskning lämpar sig väl för att visa på samband och relationer och även till 

att jämföra olika data och när man bearbetar stora mängder data. Kvantitativa mätningar 

påverkas inte heller av tid utan behandlar material från samtliga perioder likvärdigt 

vilket var bra för vår komparativa ansats (Bryman 2008, s 155).  

 

Väl utförd kvantitativ forskning ger hög replikerbarhet – den ska alltså kunna återskapas 

av andra forskare. Vi har förhoppningen att andra forskare som utgår från samma urval 

som vi och använder vårt kodschema ska nå samma resultat som vi har gjort. Med andra 

ord spår vi att vår forskning har hög replikerbarhet (Bryman 2008, s 169). 

 

5.2 Urval och avgränsningar 
Fem tidningar – Aftonbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Expressen och 

Sydsvenskan – ingår i studien. Att vi valde fem tidningar berodde först och främst på att 

vi ville få tillräckligt många artiklar att genomföra en kvantitativ innehållsanalys på. Vi 

var intresserade av att få en bild av svenska tidningars gestaltning av 

Sverigedemokraterna och vi valde därför dessa fem tidningar för att få geografisk 

spridning samt omfatta både kvälls- och morgonpress. Dessa tidningar är några av 

Sveriges största och har därför stort genomslag och inflytande på övriga medier samt 

befolkningen. Aftonbladet och Expressen är Sveriges största kvällstidningar, och vi 
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valde att inkludera dem för att ge en mer nyanserad bild sida vid sida med de tre 

morgontidningarna. Bland morgontidningarna valde vi en från varje storstadsregion i 

Sverige, Dagens Nyheter från Stockholm, Göteborgs-Posten från Göteborg och 

Sydsvenskan från Malmö/Öresundsregionen. Vi valde att utgå från Sveriges större 

tidningar eftersom de har större räckvidd och därför läses av fler människor och därför 

kan anses ha större opinionspåverkan än tidningar med mindre upplagor. Vi ville ha 

dessa tre geografiska metropoler för att undvika att bli ensidiga och eftersom partiet 

Sverigedemokraterna har olika stort stöd i dessa regioner hade urvalet blivit skevt om vi 

bara valt ett område. Vi ville inte heller bara undersöka morgontidningarna utan även få 

med kvällstidningarnas rapportering av partiet. I vår undersökning valde vi att inte 

jämföra tidningarna med varandra, utan vi analyserade alla artiklar från 2009 och 

jämförde dessa med alla artiklar från 2013. Detta för att vi var intresserade av dessa 

tidningarnas generella gestaltning av Sverigedemokraterna, och inte någon tidnings 

speciella nisch. 

Vi har baserat vår forskning på de tryckta upplagorna och alltså inte tidningarnas 

onlineartiklar, detta för att kunna få ett mer konsekvent material att utgå ifrån. Artiklar 

som publiceras på tidningarnas hemsidor skrivs ofta om, ändras, korrigeras, plockas 

bort och omformas medan artiklar tryckta på papper behåller sin karaktär och inte 

ändras i efterhand, vilket ger oss ögonblicksbild av den tid då artikeln publicerades. 

Vi har använt oss av två urvalsperioder; den 4:e september 2009 till den 4:e november 

2009, samt motsvarande period fyra år senare; den 4:e september 2013 till den 4:e 

november 2013. Anledningen till att vi valde att studera två perioder var att vi ville göra 

en komparativ studie där vi kunde jämföra de valda mediernas rapportering av 

Sverigedemokraterna före partiets intåg i Sveriges riksdag 2010 och efter denna 

framgång. Därför valde vi år 2009, en tid då partiet redan var kraftigt uppmärksammat i 

medier men ännu inte kommit in i riksdagen, samt 2013, ett år då de har suttit nästan en 

hel mandatperiod. Logiken kring skillnaden mellan perioderna – fyra år – var att det är 

mängden tid som går mellan Sveriges riksdagsval. Eftersom vi ville genomföra en 

komparativ studie var det av stor vikt att perioderna var jämförbara, därför var det 

viktigt att vi valde två perioder som låg lika när riksdagsvalet – i det här fallet ett år före 

nästa riksdagsval – så att förutsättningarna och skeendena i så stor mån som möjligt 

motsvarade varandra (Bryman 2008, s 80) (Johannessen & Tufte 2003, s 51).  

 

För att finna artiklar som behandlade Sverigedemokraterna utarbetade vi fyra sökord; 
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Sverigedemokrat*, SD, (SD) och ”Jimmie Åkesson”. Via dessa fyra sökord fick vi 

under perioden 4/9-4/11 2009 fram 366 artiklar och motsvarande period 2013 fanns det 

355 artiklar som matchade dessa sökord. Av dessa artiklar valde vi att inte inkludera 

artikeltyperna ledare, debattinlägg, insändare och krönikor då de starkt avviker från 

nyhetsrapportering och istället ofta har en öppen och uttalad agenda. Vi var mer 

intresserade av den faktiska rapporteringen. Även sport- och kultursidorna, som ofta 

innehåller spår av saklig rapportering, valde vi att bortse från. Detta eftersom vi helt 

enkelt var intresserade av nyhetsrapporteringen skrivna på sidor där politiken är i fokus. 

Med nyhetsrapportering avser vi journalistisk text, skriven av en journalist med uppgift 

att berätta om en nyhet ur ett förmedlande och rapporterande perspektiv. Av dessa 

artiklar valde vi också att enbart göra en analys av den skrivna texten, och i de artiklar 

där bilder ingick valde vi att inte analysera dessa. Denna gallring gjorde vi manuellt då 

vi öppnade alla artikellänkar och läste igenom dem för att se att Sverigedemokraterna 

nämndes i artikeln och att artikeln var en nyhetsartikel. Ifall dessa kriterier inte 

uppfylldes kunde inte artikeln ingå som analysenhet. Ifall dessa kriterier uppfylldes 

gavs artikeln ett unikt identitetsnummer och lades i en mapp där alla insamlade artiklar 

förvarades. 

 

5.2.1 Tabell över antalet nyhetsartiklar som legat till grund för analys från 
perioderna 4/9 – 4/11 år 2009 respektive 2013 i tidningarna Aftonbladet, Dagens 
Nyheter Göteborgs-Posten, Sydsvenskan och Expressen 

 

Tidning 2009 

4/9 – 4/11 

2013 

4/9 – 4/11 

Totalt 

Aftonbladet 27 26 53 

Dagens Nyheter 31 52 83 

Göteborgs-Posten 23 50 73 

Sydsvenskan 66 60 126 

Expressen 22 45 67 

Totalt antal artiklar 

från de fem valda 

tidningarna 

169 233 402 

 

Denna tabell visar hur många artiklar vi kodat från respektive tidsperiod och tidning. 

Totalt innehåller vår undersökning 402 artiklar från två tidsperioder och fem tidningar 

(Aftonbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan och Expressen). Det 

råder en viss övervikt av artiklar från 2013 gentemot 2009, då perioden 2013 totalt 
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innehåller 64 artiklar mer än perioden 2009. Detta är vi medvetna om i kommande 

analys, men vi anser också att detta säger någonting om hur tidningarna tagit sig an 

Sverigedemokraterna, då denna tabell alltså visar att deras mediebevakning ökat ganska 

markant under dessa fyra år.  

 

5.3 Metodtillämpning 
Vi använde oss av Mediearkivet för att samla in vårt material som vi sedan organiserade 

efter år och tidning. Därefter gav vi varje artikel ett unikt artikelnummer baserat på 

tidning och tiden den publicerats för att lättare hålla ordning och kunna identifiera 

artiklarna.  

Efter datainsamlingen utgick vi från Alan Brymans (2008, s 151) metod för kvantitativ 

innehållsanalys. Vi utformade ett kodschema baserat på de teorier som finns beskrivna i 

kapitlet Teori. Med kodschemat ville vi operationalisera de fyra frågeställningar som 

undersökningen vill besvara. Vi lade därför ett par dagar på att tillverka 17 variabler 

som skulle kunna ställa frågor till vårt material och därefter besvara frågeställningarna. 

Några frågor behandlade artiklarnas gestaltning, några frågor behandlade artiklarnas 

inställning till Sverigedemokraterna, några frågor behandlade artiklarnas aktörer och 

några frågor behandlade huruvida Sverigedemokraterna fick komma till tals i artiklarna 

eller inte. Kodschemat går att finna i bilaga A. 

Innan vi påbörjade den riktiga datainsamlingen genomförde vi en pilotkodning. Detta 

gav oss chansen att se hur kodschemat fungerade innan den faktiska studien började, 

och gav oss också tillfälle att uppmärksamma problem samt gav oss möjligheten att 

åtgärda dessa (Bryman 2008, s 258). Piloten fungerade som så att vi hade ett urval på 

tio slumpmässiga artiklar, sedan kodade vi dessa individuellt utifrån vårt preliminära 

kodschema. Efter att vi besvarat de sjutton frågorna från kodschemat jämförde och 

diskuterade vi våra resultat. 

Efter pilotkodningen kom vi fram till att vi inte skulle ta hänsyn till våra första intryck. 

Vi fick till exempel inte läsa en rubrik och sedan direkt koda den, utan vi var tvungna 

att först läsa artikeln så att vi kunde sätta rubriken i en kontext. Vår ursprungliga plan 

var att koda rubriken utan att läsa resten av artikeln för att på så sätt kunna bedöma 

utifrån våra första intryck, men när vi utförde vår pilotkodning blev vi varse om 

problemen med detta. Dels skiljer sig allas första intryck kraftigt åt beroende på flera 

faktorer – inte minst vilken förförståelse man har inom ämnet. Dels hade vi redan läst 

flera av artiklarna och kunde därför sätta rubrikerna i klar kontext utan att ha möjlighet 

att bedöma dem utifrån våra första intryck. Vi enades om att läsa hela artikeln innan vi 
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kodade den, för att på så sätt bättre kunna sätta alla beståndsdelar i en förståelig och 

relevant kontext. 

Under piloten uppmärksammade vi också det faktum att Sverigedemokraterna inte alltid 

nämndes i rubrik eller ingress – ibland figurerade de nätt och jämt i brödtexten. Vårt 

kodschema under piloten tog inte hänsyn till att Sverigedemokraterna inte alltid 

nämndes i rubrikerna även om de förekom eller nämndes i andra delar av artikeln, och 

vice versa. Därför tillsatte vi alternativet ’Nämner inte Sverigedemokraterna’ för att 

slippa göra långsökta tolkningar av hur rubriker och ingresser beskrev partiet, när partiet 

inte ens förekom där. 

Sedan läste vi artiklarna och besvarade de frågor som fanns i kodschemat (återfinns i 

Bilagor på sida 50). Vi sammanställde data i datorprogrammet SPSS för att artiklarna 

skulle bli bearbetningsbara data (Svenning 2003, s 188). 

 

Efter insamlandet av datamaterialet tillverkade vi diagram av varje variabel. Utifrån 

dessa diagram utförde vi sedan vår analys, där vi analyserade diagrammen och kopplade 

till de teorier och tidigare forskningsresultat vi använt oss av i undersökningen. 

 

5.4 Reliabilitet och validitet 
På grund av en kvantitativ metods eftersträvade strikthet krävdes det att kodschemat var 

väl utfört och faktiskt svarade på forskningsfrågorna på ett exakt sätt. En fara kan 

annars vara att ett kodschema får hög reliabilitet men låg validitet, då frågorna i 

kodschemat är korrekt besvarade utifrån förklaringarna i kodschemat men ändå inte kan 

användas till att besvara forskningsfrågan (Bryman 2008, sida 274). Vi skrev våra 

forskningsfrågor i ett tidigt skede av uppsatsskrivandet och hade dessa frågor hela tiden 

närvarande under undersökningen, så även när vi utformade kodschemat. Kodschemat 

är indelat i fyra teman, nämligen de teman våra forskningsfrågor vill få svar på 

(gestaltning, inställning, teman och aktörer) och vi har därför höga förhoppningar om en 

hög validitet i studien. 

För att undvika reliabilitetsproblem valde vi att läsa de tio första artiklarna från perioden 

år 2009 och de tio första artiklarna från perioden år 2013 och därefter besvara frågorna i 

kodschemat gemensamt. Detta gjorde vi för att försäkra oss om att vi hade samma 

uppfattningar under kodningen och för att gemensamt kunna diskutera de 

frågeställningar som dök upp. Dessa första tjugo kodningar gjorde vi för att se till att vi 
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kom in i samma tankesätt och kunde utföra kodningen så homogent som möjligt 

(Bryman 2008, s 273). 

Under kodningen dök det ibland upp frågor kring materialet och hur det bäst skulle 

tolkas. Då valde vi att gemensamt diskutera dessa problem för att nå en gemensam 

uppfattning och kunna säkerställa att vi hade samma tolkning om vad som var relevant 

för undersökningen. 

Eftersom vi inte använt oss av ett slumpmässigt urval utan låtit alla artiklar som uppfyllt 

våra kriterier (som vidare beskrivs i urvalsdelen) utgöra vår population är vi medvetna 

om att våra resultat endast gäller de artiklar vi undersökt (Bryman 2008, s 169). 

Samtidigt använde vi ett nyhetsmässigt brett och geografiskt spritt urval av tidningar 

just för att kunna få en förklaring till hur rapporteringen sett ut. Med detta sagt kan vår 

undersökning ge en fingervisning i svenska tidningars rapportering om 

Sverigedemokraterna, men att generelisera till övriga medier i landet och även till andra 

tidsperioder är inte aktuellt. 

 

5.5 Metodproblem 
Ett problem med att vara två personer som kodade utifrån ett kodschema var att vi 

kunde göra olika tolkningar av begreppen. Båda såg till att vara väl insatta i kodschemat 

och de variabelbeskrivningar och kodinstruktioner som vi tillsammans författat för att 

på så sätt öka chansen att göra likadana bedömningar. 

Ett annat problem är att man med en kvantitativ innehållsanalys lätt missar det som står 

skrivet mellan raderna. Kvantitativa studier beskylls ofta för att inte ta hänsyn till det 

outtalade eller lämna utrymme för egen tolkning (Bryman 2008, s 171). Istället är det en 

klinisk sammanställning som kan missa viktiga aspekter av artiklarna. På detta problem 

finns det ingen direkt lösning mer än att konstruera ett så bra och välutformat 

kodschema som möjligt, som kan vara till hjälp för att kunna besvara 

forskningsfrågeställningarna. 

Vi hade också diskussioner kring urvalet och vilken sorts artiklar som skulle analyseras. 

Om Sverigedemokraterna nämndes i förbifarten i en kulturtext eller för att färga till 

språket i ett reportage, var det då värt att analyseras, och utifrån vilka premisser? Hur vi 

i slutändan gjordes avhandlas i avsnittet Urval. 

 

På grund av det stora urvalet av artiklar valde vi att dela upp kodningen mellan oss. 

Under hela kodningsperioden arbetade vi bokstavligt talat sida vid sida så att vi hela 
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tiden kunde säkerställa största möjliga samspel. Fördelningen såg ut som så att en av oss 

undersökte artiklarna från perioden 2009 (samt delar av 2013) medan den andre 

undersökte den största delen av artiklarna från perioden 2013. Vi är medvetna om att 

detta kan ha gett upphov till problem då en persons tolkningssätt kan ha präglat 

perioden den kodat, särskilt eftersom det är en komparativ studie där skillnader står i 

fokus (Bryman 2008, s 172). Eftersom vi var medvetna om detta valde vi att vara 

noggranna i vårt samarbete under kodningen och att hela tiden ta upp och diskutera de 

tolkningsproblem som kunde förekomma. Vi utförde också kontinuerliga jämförelser 

under kodningsprocessen för att se om vi kunde tyda någon form av skevhet i våra sätt 

att koda. Någon sådan skevhet fann vi aldrig. 
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6 Resultat 
 

I detta kapitel redovisar vi resultaten av vår undersökning i form av diagram som vi 

tagit fram via sammanställningar av det insamlade datamaterialet vi fått fram genom 

kodandet av våra artiklar. Procenttalen är avrundande till närmaste heltal. 

 

6.1 Gestaltning 

Här presenterar vi diagram som är framtagna för att visa artiklarnas gestaltningar. Först 

visas den generella gestaltningen av hela artiklar och därefter presenteras diagram som 

visar hur rubrik, ingress och brödtext gestaltats. Alla diagram innehåller också 

jämförelser mellan de två tidsperioderna som undersökningen omfattar (2009 och 2013) 

för att kunna visa hur skillnader mellan perioderna ser ut. 

 

6.1.1 Generell gestaltning 

 

Figur 1: Gestaltning av artikeln som helhet. 2009 N= 169, 2013 N=233. 

 

Perioden 2009 var den mest frekvent förekommande gestaltningen sakgestaltning med 

52 procent. Spel- och skandalgestaltning låg på ungefär samma nivå, med 22 procent för 

spel och 25 procent för skandal. Den alternativa gestaltningen var nästan obefintlig med 

1 procent av artiklarna placerade i den kategorin. 

 

Perioden 2013 hade sakgestaltningen sjunkit kraftigt, ner till 37 procent.  

Spelgestaltningen var en vanligare förekommande gestaltning än 4 år tidigare med ett 
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lyft upp till 39 procent. Skandalgestaltningen hade fallit ner till 18 procent. Den 

alternativa gestaltningen var fortfarande knappt nämnvärd, även om den utgjorde en 

något större del av den totala procentsatsen med 6 procent. 

 

6.1.2 Rubrikgestaltning 

Figur 2: Gestaltning av rubriker. 2009 N= 169, 2013 N=233. 

 

Perioden 2009 var de vanligast förekommande rubrikgestaltningarna skandal och sak, 

med vardera 33 procent av artiklarna tillhörande den kategorin. Lite mindre vanlig var 

spelgestaltning, med 25 procent. Ovanligast var alternativ gestaltning på 5 procent då 

denna endast användes när ingen av de tre andra gestaltningarna passade in. I 4 procent 

av artiklarna saknades rubrik. 

 

Perioden 2013 hade spelgestaltningen vuxit och blivit den vanligaste gestaltningen med 

35 procent. Sakgestaltningen var nästan likvärdig, med en knapp ökning till 34 procent. 

Skandalgestaltningen hade sjunkit kraftigt, och låg nu på 22 procent. Den alternativa 

gestaltningen fick appliceras på 6 procent av artiklarna och 3 procent av artiklarna 

saknade rubrik. 
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6.1.3 Ingressgestaltning 

Figur 3: Gestaltning av ingresser. 2009 N= 169, 2013 N=233. 

 

Perioden 2009 var det jämt mellan de tre huvudgestaltningarna. 24 procent av 

artiklarnas ingresser spelgestaltades, 27 procent skandalgestaltades och 23 procent 

sakgestaltades. Endast 2 procent gestaltades alternativt. Däremot saknade 24 procent av 

artiklarna ingresser, och detta berodde på att dessa artiklar helt enkelt var notiser och 

därför inte innehöll ingresser. 

 

Perioden 2009 var den vanligaste gestaltningen spelgestaltning med 28 procent. Näst 

vanligast förekommande var sakgestaltning med 24 procent. Andelen skandalgestaltade 

ingresser hade sjunkit ganska kraftigt ner till 17 procent. 6 procent av artiklarnas 

ingresser var alternativt gestaltade och 25 procent av artiklarna saknade ingresser. 
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6.1.4 Brödtextgestaltning 

Figur 4: Gestaltning av brödtexter. 2009 N= 169, 2013 N=233. 

 

Perioden 2009 var den vanligaste brödtextsgestaltningen sakgestaltning med 53 procent. 

Näst vanligast förekommande var skandalgestaltning med 25 procent. 21 procent av 

artiklarnas brödtexter spelgestaltades och endast 1 procent ansågs vara alternativt 

gestaltade. 

 

Perioden 2013 hade sakgestaltning sjunkit till att omfatta 39 procent av artiklarna. Den 

vanligast förekommande brödtextsgestaltningen var nu spelgestaltning som hade vuxit 

till 39 procent. Skandalgestaltning hade sjunkit till 16 procent och alternativ gestaltning 

hade ökat något upp till 6 procent.  

 

6.2 Positiv, negativ eller neutral inställning 
Här presenterar vi diagram som är framtagna för att visa artiklarnas inställning till 

Sverigedemokraterna. Först presenteras ett diagram som visar hur den generella 

inställningen i artikeln ser ut. Här ingår variabelvärdena positiv, negativ eller neutral. 

Därefter presenteras diagram som visar hur inställningen till Sverigedemokraterna ser ut 

i artikelns rubrik, ingress och brödtext. Dessutom ingår två diagram som visar 

artiklarnas inställning till Sverigedemokraterna där variblerna ”rubrik/ingress saknas” 

och ”partiet nämns inte” tagits bort. Alla diagram innehåller också jämförelser mellan 

de två tidsperioderna som undersökningen omfattar (2009 och 2013) för att kunna visa 

hur skillnader mellan perioderna ser ut. 
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6.2.1 Generell inställning 

Figur 5: Artiklarnas generella inställning. 2009 N= 169, 2013 N=233. 

 

Perioden 2009 var det vanligast förekommande med en neutral inställning till 

Sverigedemokraterna, med en procentsats på 46 procent. Den negativa inställningen till 

Sverigedemokraterna var dock endast 5 procentenheter ifrån att vara lika vanligt 

förekommande, med en procentsats på 41 procent. Den minst förekommande 

inställningen var den positiva med 13 procent. 

 

Perioden 2013 hade en förändring skett som innebar att 61 procent av artiklarna var 

neutralt inställda till Sverigedemokraterna. En ökning med 15 procentenheter. En nästan 

lika stor procentenhetsförändring hade skett för den negativa inställningen där nu 28 

procent av artiklarna inräknades. Den positiva inställningen hade sjunkit en aning ner 

till 11 procent, en knappt nämnvärd förändring. 
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6.2.2 Rubrikinställning 

Figur 6: Rubrikernas inställning. 2009 N= 169, 2013 N=233. 

 

Perioden 2009 var det vanligast att partiet inte nämndes i rubrikerna. Nästan hälften av 

gångerna, 47 procent, deltog inte Sverigedemokraterna i rubrikerna. Totalt, inräknat de 

gånger de inte nämndes, var rubrikens inställning i 22 procent av fallen neutral, i 19 

procent negativ och i 8 procent positiv. I 4 procent av artiklarna saknades rubrik. 

 

Perioden 2013 hade andelen rubriker där Sverigedemokraterna inte nämndes ökat till att 

omfatta 68 procent av artiklarna. Totalt, inräknat de gånger partiet inte nämndes, var 

rubrikens inställning negativ i 14 procent av fallen, i 9 procent neutral och 6 procent 

positiv – det vill säga en minskning för dessa tre variabelvärden. Rubrik saknades i 3 

procent av artiklarna. 

 

Diagrammet kan vara missvisande om man vill jämföra de tre variabelvärdena neutral, 

negativ och positiv mellan de två tidsperioderna. Eftersom större andel av rubrikerna 

inte nämnde Sverigedemokraterna 2013 än 2009, måste detta beaktas när man jämför de 

procentuella satserna som visar negativ, neutral och positiv inställning, då det år 2009 

fanns fler rubriker där Sverigedemokraterna nämndes, vilket innebär att den 

procentuella satsen blir totalt större för dessa tre variabelvärden än vad den blir 2013 då 

det fanns färre rubriker i vilka Sverigedemokraterna nämndes. 
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6.2.3 Rubrikinställning II 

 

Figur 7: Rubrikernas inställning utan variabelvärdena ”nämner inte partiet” och ”rubrik saknas”. 2009 

N= 84, 2013 N=69. 

 

Perioden 2009 var den vanligaste förekommande inställningen i rubrikerna neutral med 

45 procent. Tätt efter låg den negativa inställningen med 39 procent av rubrikerna. 

Ovanligaste förekommande var den positiva inställningen med 16 procent. 

 

Perioden 2013 hade den negativa inställningen i rubrikerna blivit den vanligast 

förekommande med 48 procent. Den neutrala inställningen hade sjunkit till att omfatta 

30 procent av de rubriker där Sverigedemokraterna nämndes. Den positivt inställningen 

var fortfarande ovanligast förekommande, men dock med en knapp höjning till 22 

procent. 
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6.2.4 Ingressinställning 

Figur 8: Ingressernas inställning. 2009 N= 169, 2013 N=233. 

 

Perioden 2009 nämndes partiet inte i 32 procent av ingresserna. 23 procent av 

ingresserna var negativt inställda till Sverigedemokraterna, 17 procent var neutralt 

inställda och 6 procent var positivt inställda. Ingress saknades i 22 procent av fallen, 

med anledningen att dessa artiklar var notiser. 

 

Perioden 2013 nämndes Sverigedemokraterna inte i 55 procent av artiklarnas ingresser. 

13 procent av ingresserna var negativt inställda till Sverigedemokraterna, 11 procent var 

neutralt inställda och 4 procent var positivt inställda. Ingress saknades i 17 procent av 

artiklarna. 

 

Diagrammet kan vara missvisande om man vill jämföra de tre variabelvärdena neutral, 

negativ och positiv mellan de två tidsperioderna. Eftersom större andel av ingresserna 

inte nämnde Sverigedemokraterna 2013 än 2009, måste detta beaktas när man jämför de 

procentuella satserna som visar negativ, neutral och positiv inställning, då det år 2009 

fanns fler ingresser där Sverigedemokraterna nämndes, vilket innebär att den 

procentuella satsen blir totalt större för dessa tre variabelvärden än vad den blir 2013 då 

det fanns färre ingresser i vilka Sverigedemokraterna nämndes. 
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6.2.5 Ingressinställning II 

 

Figur 9: Ingressernas inställning utan variabelvärdena ”nämner inte partiet” och ”ingress saknas”. 

2009 N= 78, 2013 N=66. 

 

Perioden 2009 var den vanligast förekommande ingressinställningen den negativa 

inställningen med 49 procent. Den neutrala inställningen var också vanligt 

förekommande med 37 procent. Ovanligast var den positiva inställningen med 14 

procent. 

 

Perioden 2013 såg förhållandet mellan ingressinställningarna likartad ut. Den negativa 

inställningen var fortfarande vanligast förekommande med 47 procent, och den neutrala 

inställningen hade ökat marginellt till 39 procent. Ovanligast förekommande var 

fortfarande den positiva inställningen med 14 procent. 
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6.2.6 Brödtextinställning 

Figur 10: Brödtexternas inställning. 2009 N= 169, 2013 N=233.. 

 

Perioden 2009 var en neutral inställning till Sverigedemokraterna i brödtexterna 

vanligast förekommande med 45 procent. Tätt efter, omfattande 40 procent av 

artiklarna, var den negativa inställningen. 15 procent av artiklarnas brödtexter var 

positivt inställda till Sverigedemokraterna. 

 

Perioden 2013 var den neutrala inställningen ännu mer dominant, med 62 procent. Den 

negativa inställningen hade sjunkit till att omfatta 27 procent av artiklarna och även den 

positivt inställningen hade sjunkit till 11 procent. 

 

6.3 Teman 

Här presenteras två diagram som är framtagna för att visa vilka teman som artiklarna 

övergripande tillhör. Det första digramet visar artikelns huvudtema. Här är de fyra 

kategorierna lokalpolitik, rikspolitik, världspolitik och annan. Den andra tabellen avser 

att visa om invandringspolitik tas upp i artikeln eller ej. Båda diagramen innehåller 

också jämförelser mellan de två tidsperioderna som undersökningen omfattar (2009 och 

2013) för att kunna visa hur skillnader mellan perioderna ser ut. 
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6.3.1 Huvudtema 

 

Figur 11: Artiklarnas huvudtema. 2009 N= 169, 2013 N=233. 

 

Perioden 2009 var rikspolitik det vanligast förekommande temat med 60 procent. Det 

näst vanligaste temat var lokalpolitik med 33 procent. Världspolitik var huvudtema i 5 

procent av artiklarna och 2 procent av artiklarna gick inte att placera ibland dessa tre 

huvudteman och fick därför kategoriseras som annan. Exempel på denna sistnämna 

kategori är när en nyhetsartikel handlade om ett enskilt öde, till exempel en kvinnlig 

polis som inte fick bära niqab eller när kommentarer på Kent Ekeroths blogg blev 

polisanmälda. En artikel kunde endast tillhöra en kategori, även om både rikspolitik 

eller lokalpolitik togs upp. Då kodades det tema som var övervägande i artikeln. 

 

Perioden 2013 var resultatet liknande det som visats 2009. Den största skillnaden gällde 

lokalpolitiktemat, där andelen artiklar sjunkit med 14 procentenheter. Det vanligast 

förekommande huvudtemat var fortfarande rikspolitik, och denna kategori hade ökat 

procentsatsen till att omfatta 67 procent av artiklarna. Världspolitik var fortfarande en 

ganska ovanlig kategori med 7 procent. De artiklar som inte kunde kategoriserar hade 

däremot ökat till 7 procent. 
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6.3.2 Omnämnande av invandringspolitik 

 

Figur 12: Omnämns invandringspolitik? 2009 N= 169, 2013 N=233. 

 

Perioden 2009 omnämndes invandringspolitik i 32 procent av artiklarna, medan det inte 

omnämndes i de resterande 68 procent av artiklarna. Perioden 2013 omnämndes 

invandringspolitiken färre gånger procentuellt då 24 procent av artiklarna behandlade 

invandringspolitik medan 76 procent inte gjorde detta. 

 

6.4 Aktörer 
Här presenteras diagram som är framtagna för att kunna visa vilka aktörer inom 

Sverigedemokraterna som får komma till tals, och även i hur stor utsträckning partiet får 

komma till tals respektive i hur stor utsträckning som andra talar om partiet. Dessutom 

presenteras ett diagram som visar i hur stor utsträckning Sverigedemokraterna får vara 

huvudaktör i artiklarna, det vill säga om artikeln handlar om Sverigedemokraterna eller 

är publicerad med bakgrund eller ursprung ur något som tydligt har med 

Sverigedemokraterna att göra. Båda diagramen innehåller också jämförelser mellan de 

två tidsperioderna som undersökningen omfattar (2009 och 2013) för att kunna visa hur 

skillnader mellan perioderna ser ut. 
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6.4.1 Får Sverigedemokraterna komma till tals? 

Figur 13: Får Sverigedemokraterna komma till tals? 2009 N= 169, 2013 N=233. 

 

Perioden 2009 kom Sverigedemokraterna till tals i artiklarna i form av Jimmie Åkesson 

i 6 procent av fallen, av annan SD-politiker i 16 procent av fallen, av Jimmie Åkesson 

tillsammans med en annan SD-politiker i 4 procent av fallen och av Jimmie Åkesson 

tillsammans med en annan SD-väljare 1 procent av fallen. I inga av artiklarna kom 

annan SD-väljare ensam till tals. I 73 procent av artiklarna kom ingen 

Sverigedemokratisk representant till tals. 

 

Perioden 2013 kom Sverigedemokraterna till tals i artiklarna i form av Jimmie Åkesson 

i 4 procent av fallen, av annan SD-politiker i 22 procent av fallen, av Jimmie Åkesson 

och annan SD-politiker i 1 procent av fallen och av annan SD-väljare i 1 procent av 

fallen. I inga av artiklarna kom Jimmie Åkesson och annan SD-väljare tillsammans till 

tals. I 72 procent av artiklarna kom ingen Sverigedemokratisk representant till tals. 
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6.4.2 Talar någon annan, som inte är representant för Sverigedemokraterna, om 
Sverigedemokraterna? 

Figur 14: Talar någon annan, som inte representerar Sverigedemokraterna, om Sverigedemokraterna? 

2009 N= 169, 2013 N=233. 

 

Perioden 2009 fick någon annan tala om Sverigedemokraterna i 41 procent av 

artiklarna. I 59 procent av artiklarna fick ingen som inte var representant för 

Sverigedemokraterna prata om Sverigedemokraterna. 

 

Perioden 2013 fick någon annan tala om Sverigedemokraterna i 34 procent av 

artiklarna. Exempel på ”någon annan” är framför allt politiker från annat parti, men 

även experter, forskare eller personer som svarade på en enkät kunde utgöra denna 

kategori. I 66 procent av artiklarna fick ingen som inte var representant för 

Sverigedemokraterna prata om Sverigedemokraterna. 
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6.4.3 Är Sverigedemokraterna huvudaktör? 

Figur 15: Är Sverigedemokraterna huvudaktör i artikeln? 2009 N= 169, 2013 N=233. 

 

Perioden 2009 var Sverigedemokraterna artikelns huvudaktör i 61 procent av artiklarna. 

Alltså var man inte huvudaktör i 39 procent av fallen. 

 

Perioden 2013 hade pendeln vänt. Nu var Sverigedemokraterna huvudaktör i endast 37 

procent av artiklarna. I en majoritet av artiklarna, 63 procent, var Sverigedemokraterna 

inte artikelns huvudaktör. 
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7 Analys 
I detta kapitel analyseras de data som redovisades i resultatkapitlet. Med hjälp av 

tidigare forskning och teorier analyserar vi resultaten utifrån de fyra frågeställningarna 

som undersökningen vill besvara.  

 

7.1 Mindre sak, mer spel 

Den sammantaget största skillnaden mellan tidsperioderna vad gäller gestaltning är att 

andelen artiklar där politik gestaltas som ett spel har ökat och att andelen artiklar där 

politik gestaltas med fokus på sakfrågor har minskat. Tidigare var gestaltning med fokus 

på sakfrågor den dominerande gestaltningen och förekom i ungefär hälften av artiklarna. 

Under den senare perioden var andelen artiklar där politik gestaltas som spel lika ofta 

förekommande som artiklar med fokus på sakfrågor (ungefär 37 procent). 

Rapporteringen kring partiet präglades alltså under perioden år 2009 av en högre grad 

sakgestaltning, som med sina informativa kvaliteter ligger närmre politisk logik 

(Strömbäck 2009, sida 241). En hög grad av politisk logik kännetecknas av saklig, 

informativ och upplysande information, vilket rapporteringen kring 

Sverigedemokraterna alltså i högre grad innehöll innan de inträdde i riksdagen. Enligt 

Björn Häger höll svenska medier tillbaka på rapporteringen kring Sverigedemokraterna 

för att inte ge dem draghjälp, vilket var något de gav Ny Demokrati vid deras intåg i 

riksdagen år 1991. Svenska medier hade kunnat rapportera betydligt mer sensationellt 

och i betydligt större utsträckning om partiet, och på så sätt till större grad präglas av 

medielogiken, än vad de faktiskt gjorde. Istället för att genom sensationsjournalistik 

försöka tjäna pengar på kontroverserna kring Sverigedemokraterna valde många 

journalister, enligt Hägers studie, att ta på sig ett politiskt ansvar och inte ge 

Sverigedemokraterna – som journalister uttryckte det – onödig exponering (Häger 2012, 

sida 261). Under perioden år 2013 har sakgestaltningen, som kan förknippas med 

politisk logik, sjunkit till förmån för en ökad spelgestaltning, vilket är tecken på en ökad 

medielogik i rapporteringen (McQuail 2005, s 331). Rapporteringen fokuserar mer på 

kampen mellan partierna och mindre på politiken i sig, och innehåller även mer 

dramatiserat språk, vilket är vanligare inom starkt medielogiskt präglad rapportering 

(McQuail 2005, s 332) (Altheide & Snow 1979). 

När det gäller artiklar gestaltade med fokus på skandaler är skillnaden mellan 

perioderna större i ingress och rubrik än vad den är generellt. Generellt har andelen 

artiklar gestaltade med fokus på skandaler minskat, men inte i någon större 
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utsträckning. Att skandalgestaltningarna har minskat kan bero på att partiet har blivit 

mer vardagligt förekommande och mer accepterat av medierna, vilket stöds av 

journalisters utlåtanden i Björn Hägers bok Problempartiet (2012, s 165). 

I figur 15 kan man se att partiet under perioden 2013 i mindre utsträckning är 

huvudaktör i artiklarna men samtidigt förekommer i fler artiklar än tidigare. Återigen är 

partiet numera en del av ett större skeende och nämns ofta i spelgestaltade artiklar om 

till exempel Socialdemokraterna och Moderaterna, men utan att själva vara 

huvudaktörer. Partiet nämns mer i förbifarten och ofta så i spelgestaltade artiklar om 

rikspolitik utan att vara huvudaktör, något som mer sällan skedde under perioden år 

2009. 

Det är jämnare fördelning mellan de olika gestaltningarna under perioden 2013 än vad 

det är under perioden 2009. Andelen alternativa gestaltningar har generellt stigit (från 1 

procent under perioden år 2009 till 6 procent under perioden år 2013). Under denna 

kategori finns bland annat gestaltningsformen trivia. Jesper Strömbäck beskriver trivia 

som ”artiklar och inslag som inte handlar om politik eller politiskt relevanta händelser 

eller företeelser, men samtidigt på ett eller annat sätt inbegriper politiker” (Strömbäck 

2001, s 248). Sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen har partiets medlemmar  

inte bara blivit offentliga personer utan också mer välkända namn vilket kan ha skapat 

ett större allmänintresse kring dem, vilket kan kopplas till den ökade andelen alternativt 

gestaltade artiklar. Bland annat finns det bland våra analysenheter en artikel om 

läsarkommentarer på riksdagsledamoten Kent Ekeroths blogg, och en text om vilken bil 

som skulle passa Jimmie Åkesson bäst att köra, vilket är exempel på alternativa 

gestaltningar. 

 

7.2 Mindre negativ, mer neutral rapportering 

Den tydligaste skillnaden i inställningen till Sverigedemokraterna när man undersöker 

artiklarnas generella inställning till partiet mellan tidsperioderna är att partiet oftare 

nämns i negativ ton perioden 2009 än perioden 2013 (figur 5). Andelen artiklar som 

beskriver partiet med positiv ton är närmast oförändrad mellan tidsperioderna och är 

under båda perioderna ganska ovanlig. Om man jämför detta diagram med Kent Asps 

slutsatser kring mediernas bevakning av Sverigedemokraterna inför valet 2010 syns 

åtminstone en likhet. Perioden 4 september till 4 november 2009 verkar ha varit en 

indikator på hur Sverigedemokraternas mediebevakning skulle se ut inför valet. Enligt 

Asp (Asp 2011, s 99) var mediebevakningen inför valet 2010 starkt negativ mot 
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Sverigedemokraterna, i likhet med den bild vårt diagram gällande inställningen 2009 

visar (figur 5). Mellan denna första period och den andra perioden, 2013, har 

medieinställningen uppenbarligen förändrats. Den negativa inställningen har fått ge vika 

för en mer neutral sådan. Björn Hägers slutsatser, som han beskriver i sin bok 

Problempartiet – mediernas villrådighet kring SD valet 2010 (Häger 2012, s 206) kan 

kopplas till detta fenomen. Teorin är att journalisterna inför valet 2010 inte ville blåsa 

upp partiet och därmed gynna Sverigedemokraterna så att de lättare skulle komma in i 

riksdagen. Häger har intervjuat flera journalister som vittnar om motviljan att skriva för 

mycket om partiet och att de även haft svårt att skriva konsekvensneutralt. Detta kan 

vara en anledning till varför partiet i så stor grad beskrevs negativt innan de fick 

riksdagspositionen, men när de sedan kom in i riksdagen kunde tanken om att erbjuda 

draghjälp elimineras och partiet beskrevs därför i större utsträckning neutralt (Häger 

2012, s 206). Att det fanns en ovilja bland svenska medier att rapportera om partiet kan 

ses som ett tecken på att rapporteringen istället följde en politisk logik som starkt 

präglats av sittande partier i riksdagen, som redan tidigt fördömde och kraftigt motsatte 

sig Sverigedemokraterna (Strömbäck 2009, s 241). Detta resonemang stöds också av 

resultatet i figur 1 som visar att sakgestaltningen – som präglas av politisk logik – är 

betydligt lägre under perioden år 2013 än vad den var perioden 2009.  

Det ska också tilläggas att det totala antalet artiklar från perioden 2013 är större (233 

artiklar) än perioden fyra år tidigare (169 artiklar) vilket helt enkelt visar att det skrevs 

mer om Sverigedemokraterna efter deras inträde i riksdagen än innan, åtminstone 

gällande de två perioder som legat till grund för vår undersökning. 

En stor skillnad mellan tidsperioderna vad gäller rubrikernas och ingressernas 

inställning till Sverigedemokraterna (figur 6 och figur 8) är att partiet i lägre grad nämns 

i rubriker och ingresser år 2013 än år 2009. Detta kan sammankopplas med figur 15 

som visar att Sverigedemokraterna under den senare perioden i mindre utsträckning 

förekommer som huvudaktör men däremot förekommer i fler artiklar totalt. Antonis 

Ellinas teori kring högerextrema partiers förhållande till medierna, och vice versa, 

menar att de högerextrema partiernas behov av medier efter inträde i parlamentsposition 

inte är lika stort som innan ett eventuellt inträde (Ellinas 2012, s 99). Med denna 

teoretiska bakgrund kan ovan nämnda mönster tolkas som ett tecken på att partiets vilja 

att synas i medierna, i form av huvudaktör, har ebbat ut en aning på grund av de faktorer 

som Ellinas beskriver som viktigare i det aktuella politiska skeendet partiet befinner sig 

i, det vill säga inre organisationsfaktorer och partiets positionering i det större 
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rikspolitiska spelet (Ellinas 2010, s 199). Det är dock inte partiets vilja eller ovilja till 

publicitet som avgör mediepubliceringen, men inre skeenden i partiet kan, som Ellinas 

beskriver, påverka hur villigt partiet är att ställa upp i intervjuer och debatter där partiet 

utgör huvudaktör för artikeln (Ellinas 2010). 

En ytterligare förklaring till detta kan vara att partiet förekommer i ett bredare 

sammanhang och i större utsträckning är en bisats till ett annat skeende, till exempel i 

omröstningar där det nämns att Sverigedemokraterna har röstat för eller mot något, men 

inte mer än så. Det kan också gå att dra en parallell utifrån Ellinas teori till Björn Hägers 

undersökning. Han har kommit fram till att i Skåne, där partiet suttit i flera 

fullmäktigepositioner sedan valet 2002, är partiets framgångar numera mindre beroende 

av medierna då partiet når ut i andra kanaler så som flygbladsutdelning och nya medier 

och anses ha samma konkurrenskraft som de etablerade riksdagspartierna (Häger 2012, 

s 267). Skåne och Stockholm, de två städernas tidningar som jämförs i Hägers studie, 

tycks enligt Häger vara i olika faser. Häger menar att den negativa gestaltningen av 

Sverigedemokraterna inte längre var lika gångbar i Skåne och att partiet därför 

normaliserades och skrevs om i mer neutrala ordalag (Häger 2012, s 271). Det är samma 

tendens som vi ser i vår undersökning vad gäller artiklarnas generella inställning till 

Sverigedemokraterna som tydligt pekar åt en neutralare inställning i de tidningar vi 

undersökt (det ska understrykas att Sydsvenskan, en Malmöbaserad tidning, ingår i 

undersökningen, men den ingår i bägge perioderna och den procentuella tendensen är 

ändå klart riktad åt det neutrala hållet). 

 

7.3 Mer rikspolitik, mindre invandringspolitik 

Perioden 2013 förekommer Sverigedemokraterna i större andel i artiklar med 

rikspolitiskt tema än vad de gjorde under perioden 2009 (figur 11). Samtidigt 

förekommer de i mindre utsträckning i lokalpolitiska artiklar 2013 än vad de gjorde fyra 

år tidigare. Även under perioden 2009 var rikspolitik det dominerande temat i artiklarna 

om Sverigedemokraterna. Partiet förekom ändå i ganska stor utsträckning i 

lokalpolitiska artiklar, främst i Sydsvenskan, då de redan perioden 2009 hade ett starkt 

fäste och stort inflytande i lokalpolitiken i framförallt Skåne (Häger 2012, s 159).  

Förekomsten av invandringspolitik i artiklarna har också förändrats (figur 12).  

Sverigedemokraterna har uttryckt en önskan om att inte ses som ett enfrågeparti som 

bara fokuserar på invandringsfrågan. I en artikel i Svenska Dagbladet från 26 november 

2011 (Åkesson 2011) skriver Jimmie Åkesson om partiets nya ambitioner att etablera 
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sig som ett socialkonservativt parti och inte enbart ett nationalistiskt parti. Han skriver 

också att Sverigedemokraterna aldrig varit ett enfrågeparti och försöker få bort den 

stämpeln från partiet. Resultatet visar att de under perioden år 2013 i högre mån 

förekommer utan att kopplas till invandringspolitik, men det är inte någon markant 

skillnad. Det kan dock vara ett tecken på att partiet lyckats med att föra ut mer av sin 

övriga politik än tidigare och att artiklarna till något högre grad därför påverkas av 

politisk logik, just när det gäller invandringsfrågan, även om tendensen i övrigt är den 

motsatta (Strömbäck 2009, s 242) (Levin 2003, s 19) (Berkowitz 2009, s 106). 

 

7.4 Mer sällan huvudaktör 

Det är under båda perioderna ungefär lika stor andel artiklar – runt 70 procent – som 

Sverigedemokraterna inte får komma till tals i (figur 13). Detta kan kopplas till andelen 

artiklar Sverigedemokraterna får vara huvudaktör i (figur 15). 

Under perioden 2013 är partiet mer sällan huvudaktör men får lika ofta som perioden 

2009 yttra sig i artiklarna. Partiet får med andra ord oftare yttra sig i artiklar där de inte 

själva är huvudaktör. I figur 14 ser vi också att andelen artiklar där någon annan än en 

representant för partiet får uttala sig om partiet mellan perioderna har sjunkit. Tidigare 

har det legat en procentuell övervikt på att andra än partiet själva har fått prata om 

Sverigedemokraterna, men tendensen som går att se är att det perioden år 2013 har 

blivit mer jämnvikt. 

Med denna bakgrund kan det finnas en tendens som går bort ifrån Asps konklusioner i 

hans undersökning om mediebevakningen av partiet inför valet 2010. Eftersom den 

generella inställningen till Sverigedemokraterna generellt övergår till en neutral hållning 

samtidigt som partiet i mindre grad är huvudaktör men kommer till tals i lika stor 

utsträckning kan detta tyda på att partiet inte längre, som Asps undersökning visar, 

enbart får komma till tals i egna sakfrågor utan istället är en del av ett större politiskt 

sammanhang (Asp 2011, s 99).  

Kent Asp menar att partiet vid valet 2010 sett till sitt väljarstöd fick oskäligt stor 

uppmärksamhet av medier, och mycket av den också starkt negativ (Asp 2011, s 99). 

Andelen artiklar där Sverigedemokraterna är huvudaktör har från perioden 2009 till 

perioden 2013 sjunkit samtidigt som den negativa rapporteringen har sjunkit. Istället har 

partiet börjat figurera i fler artiklar, men då som delaktör och även åtnjutit neutralare 

rapportering än tidigare. 
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8 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel presenterar vi slutsatser kring vår undersökning med syfte att besvara de 

frågor vi ställde i introduktionskapitlet, nämligen hur gestaltningen av partiet förändrats, 

hur inställningen till partiet förändrats, vilka teman partiet figurerar i samt vilka aktörer 

som pratar om Sverigedemokraterna. 

 

Tendensen vad gäller gestaltning av artiklar i vilka Sverigedemokraterna figurerar pekar 

på att artiklar som gestaltar politik med fokus på sakfrågor fått ge vika för artiklar som 

gestaltar politik som ett spel. Artiklarnas inställning till partiet har övergått från en 

jämnvikt mellan neutral och negativ inställning till en klar övervikt på artiklar med 

neutral inställning till partiet. Sverigedemokraterna får i lika stor utsträckning uttala sig 

i artiklarna men den senare perioden är man mycket mer sällan huvudaktör. 

 

Vi tror att dessa tendenser är ett resultat av att Sverigedemokraterna blivit en del av det 

politiska etablissemanget. Att det oftare skrivs i neutral ton om partiet kan vara ett 

tecken på att partiet tas på allvar och att journalisterna ser det som deras uppdrag att 

beskriva partiets politik och inte raljera kring den. Samtidigt förekommer partiet oftare i 

artiklar där politik gestaltas som spel, och ofta även som bisats till det stora blockkriget 

mellan alliansen och oppositionen. Sverigedemokraterna, i nuvarande maktposition, får 

alltså vara en del av det stora politiska spelet och då är det viktigare för journalisterna 

att beskriva deras roll i detta spel. De starka känslorna kring partiet – som tidigare fick 

ett större utrymme i svenska medier – har inte ebbat ut, men kraftigt minskat. I dag 

(2013) behandlas Sverigedemokraterna i mycket större utsträckning som ett vanligt 

parti än vad de gjordes 2009. Det har under de här fyra åren skett en form av 

normalisering – partiet fortsätter att vara kontroversiellt men inte i lika hög grad som 

tidigare. 

 

Sverigedemokraterna har fått ökad uppmärksamhet sedan de vann sina platser i Sveriges 

riksdag. Det skrivs mer om dem än tidigare. Något som däremot var förvånande för oss 

var att partiet inte figurerar i artiklar som nämner invandringspolitik i den utsträckning 

vi trott. 2009 innehöll var tredje artikel invandringspolitik och 2013 nämnde var fjärde 

artikel invandring. Konklusionen av detta är att Sverigedemokraterna, om man ser till 

vår undersökning, alltså inte bara får komma till tals i sin ”hjärtefråga” utan har ett 

större politiskt, till synes växande, spelrum.  
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Vi använder inträdet i riksdagen som en oberoende variabel i denna diskussion, det vill 

säga att vi kopplar de förändringar vi sett i våra resultat till att partiet valdes in i 

riksdagen. Vi kan inte vara säkra på att de tendenser vi ser är ett direkt resultat av denna 

händelse, men vi kan däremot konstatera att riksdagsinträdet skett och att det kan vara 

en potentiell förklaring till de skillnader vi påvisat. Det kan självklart finnas andra 

faktorer än riksdagsinträdet som påverkat de förändringar som vi ser inom 

rapporteringen kring partiet. Till exempel har Sverigedemokraterna sedan 2012 uttryckt 

en nolltolerans mot rasism och extremism bland partiets medlemmar (Tidningarnas 

Telegrambyrå 2012). Anledningen till att det oftare rapporteras neutralt om partiet kan 

alltså vara att partiet har ändrat sig självt och att detta gett upphov till ett mindre 

negativt synsätt inom svenska medier. I vår analys utgår vi dock från att 

riksdagsinträdet och tiden som förflutit däremellan är de faktorer som starkast påverkat 

rapporteringen av partiet. 

 

Vi båda trodde att Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson oftare skulle föra 

partiets talan än vad han faktiskt gjorde i artiklarna. Våra data visar dock att det i större 

utsträckning än vad vi förutsåg är andra representanter än han som får yttra sig i 

samband med att partiet får komma till tals. Andelen Sverigedemokratiska politiker 

utöver Jimmie Åkesson som för partiets talan i media ökar också efter partiets inträde i 

riksdagen. Detta är intressant med tanke på att partiets framgångar ofta tillskrivs Jimmie 

Åkesson och hans sätt att representera partiet, när det i själva verket i stor och växande 

utsträckning är andra politiker som får föra partiets talan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

46 

9 Egna reflektioner 
I detta kapitel reflekterar vi över vår egen undersökning samt blickar framåt och ger 

förslag till ytterligare forskning i ämnet. 

 

Sverigedemokraterna är ett problematiskt parti sett ur två blivande journalisters ögon. 

Det kan lätt bli problem för medierna när nya företeelser äntrar rampljuset vad det än 

gäller, men just när det handlar om Sveriges beslutfattande organ är det extra farlig 

mark. Att få gräva djupare i fenomenet och partiet Sverigedemokraterna och kunna se 

tendenser kring deras bevakning som vi tidigare bara kunnat ponera existerade har varit 

oerhört nyttigt. 

 

Det som överraskat oss mest i vår undersökning är att bilden av att exakt allt som skrivs 

om Sverigedemokraterna är negativt inte stämmer, vilket vi bevisat. Vi trodde i och för 

sig inte att alla artiklar skulle vara negativa, men det var en mindre andel än vad vi 

förutspått. Däremot var det ur journalistiska ögon skärrande att se hur pass raljerande 

och subjektiva vissa artiklar, som utgav sig för att vara objektiva (i den mån det nu går 

att vara objektiv) nyhetsartiklar, ändå var i förhållande till partiet. En del artiklar skrev 

helt enkelt läsaren på näsan om vad som är legitimt att tycka om partiet. 

 

Vår undersökning kan, på grund av metodval, endast ge en fingervisning i vilken 

riktning gestaltningen av partiet är på väg. Det krävs grundligare och framför allt mer 

riksomspännande undersökningar för att kunna vidimera de slutsatser vi kommit fram 

till. Fler tidningar, och fler medier för den delen, i andra geografiska områden bör också 

ingå i undersökningar kring mediebevakningen av Sverigedemokraterna för att ge en 

större helhetsbild. En kvalitativ innehållsanalys av ett urval artiklar om 

Sverigedemokraterna hade också varit välbehövlig för att kunna ge en mer ingående 

bild i hur journalisternas ordval och tonläge ser ut för att ytterligare kunna bättra på 

forskningen om partiets mediegestaltning. Vår undersökning tar inte till vara på det som 

skrivs ”mellan raderna”, och just när det gäller ett så pass kontroversiellt parti som 

Sverigedemokraterna kan dessa nyanser, det vill säga sådant som journalisterna kanske 

inte tänker på att de förmedlar, vara av stor vikt att undersöka då det enligt Hägers 

studie (2012) är tydligt att en stor del av journalistkåren inte gillar partiet. Att då 

undersöka huruvida journalisternas texter färgas av deras åsikter hade varit intressant. 
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Bilagor 

 
Bilaga A Kodschema 
 

Kodschema  

Urval tidningar: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan. 

Tidsperiod 1: Från och med den 4 september 2009 till och med den 4 november 2009. 

Tidsperiod 2: Från och med den 4 september 2013 till och med den 4 november 2013.  

Urval innehållsmässigt: Nyhetsjournalistiskt bearbetade artiklar och notiser 

publicerade i huvudtidningen.  

Undersökningsenhet: Hela artiklar och notiser om ej annat explicit anges.  

 

1. Publiceringsår 

1. 2009 

2. 2013 

 

2. Tidning 

1. Aftonbladet 

2. DN 

3. GP 

4. Sydsvenskan 

 

3. Artikelnummer 

____________________________________________ 

(Unikt identitetsnummer för artikeln efter detta exempel: första artikeln som hämtats ur 

Aftonbladet 2009 får numret 11001, medan 31:e artikeln hämtad från GP 2013 får 

numret 23031.) 

 

4. Hur gestaltas rubriken? 

1. Spelgestaltning 

2. Skandalgestaltning 

3. Sakgestaltning 

4. Alternativ gestaltning 

5. Rubrik saknas 



  
 

II 

 

5. Hur gestaltas ingressen? 

1. Spelgestaltning 

2. Skandalgestaltning 

3. Sakgestaltning 

4. Alternativ gestaltning 

5. Ingress saknas 

 

6. Hur gestaltas brödtexten? 

1. Spelgestaltning 

2. Skandalgestaltning 

3. Sakgestaltning 

4. Alternativ gestaltning 

 

7. Hur gestaltas artikeln generellt? 

1. Spelgestaltning 

2. Skandalgestaltning 

3. Sakgestaltning 

4. Alternativ gestaltning 

 

8. Är rubriken övervägande positivt, negativt eller neutralt inställd till 

Sverigedemokraterna? 

1. Positiv 

2. Negativ 

3. Neutral 

4. Nämner inte Sverigedemokraterna 

5. Rubrik saknas 

 

9. Är ingressen övervägande positivt, negativt eller neutralt inställd till 

Sverigedemokraterna? 

1. Positiv 

2. Negativ 

3. Neutral 

4. Nämner inte Sverigedemokraterna 



  
 

III 

5. Ingress saknas 

 

10. Är brödtexten övervägande positivt, negativt eller neutralt inställd till 

Sverigedemokraterna? 

1. Positiv 

2. Negativ 

3. Neutral 

 

11. Är artikeln i sin helhet övervägande positivt, negativt eller neutralt inställd till 

Sverigedemokraterna? 

1. Positiv 

2. Negativ 

3. Neutral 

 

12. Får Sverigedemokraterna komma till tals i artikeln? 

1. Ja, i form av Jimmie Åkesson 

2. Ja, i form av annan Sverigedemokratisk politiker 

3. Ja, i form av Sverigedemokratisk väljare 

4. Ja, i form av Jimmie Åkesson och annan Sverigedemokratisk politiker 

5. Ja, i form av Jimmie Åkesson och Sverigedemokratisk väljare 

6. Ja, i form av Jimmie Åkesson, annan Sverigedemokratisk politikser och 

Sverigedemokratisk väljare 

7. Ja, i form av annan Sverigedemokratisk väljare och Sverigedemokratisk politiker 

8. Nej 

 

13. Talar någon annan, som inte är representant för Sverigedemokraterna, om 

Sverigedemokraterna i artikeln? 

1. Ja  

2. Nej 

 

14. Vilket är artikelns huvudtema? 

1. Lokalpolitik 

2. Rikspolitik 

3. Världspolitik 



  
 

IV 

6. Annan 

 

15. Nämns invandringspolitik i artikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

 

16. Är Sverigedemokraterna huvudaktör i artikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

 

17. Artikeltyp? 

1. Nyhetsartikel 

2. Notis 

5. Annan 

 

Koddefinitioner 

Publiceringsår – variabel 1 

Svarar på frågan om vilket år artikeln är publicerad. 

 

Tidning – variabel 2 

Svarar på frågan om vilken tidning artikeln är publicerad i. 

 

Artikelnummer – variabel 3 

Artikeln ges ett unikt identitetsnummer efter denna princip: första artikeln som hämtats 

ur Aftonbladet 2009 får numret 11001, medan 31:e artikeln hämtad från GP 2013 får 

numret 23031. 

 

Spel-, skandal-, sak-, eller alternativ gestaltning – variablerna 4, 5, 6, 7 

För att en artikelkomponent (rubrik, ingress eller brödtext) ska kunna anses som 

spelgestaltad så gestaltas politiken som ett spel eller en tävling. Gestaltningen fokuserar 

på resultat, strategier, framgångar och misslyckanden, och gestaltningen präglas av 

vinnare och förlorare. 

För att en artikelkomponent ska anses som skandalgestaltad så ska artikeln fokusera på 

negativa aspekter och fokusera på detta i stora proportioner. Ämnen som kan behandlas 



  
 

V 

med skandalgestaltning är givetvis skandaler, då i form av ”moraliskt eller juridiskt 

klandervärda beteenden av politiker” (Strömbäck 2001, s 247). Vid skandalgestaltning 

är språkbrukets känslomässiga laddning i centrum för artikelns gestaltning. 

För att en artikelkomponent ska anses vara sakgestaltad så rapporteras det om en 

händelse, ett förslag eller en idé på ett sakligt och faktaförankrat sätt. En sakgestaltad 

artikel ska medföra information som underlättar för åsiktsbildande. 

För att en artikelkomponent ska vara alternativt gestaltad ska komponenten handla om 

politiker men sakna politisk relevans eller information. Till exempel Fredrik Reinfeldts 

skilsmässa eller Lars Ohlys instagramade bild av sitt könsorgan. 

 

Positiv, negativ eller neutral gestaltning – variablerna 8, 9, 10, 11 

Vad gäller denna variabel utgår vi från artikelns ton. Vi räknar inte ord utan vi försöker 

uppfatta artikelns generella tonläge och ordval.  

För att en artikelkomponent ska anses som ”positiv” krävs att det förekommer ordval 

och tonfall som inger positiva konnotationer, så som att partiets framtid ser ljus ut, att 

partiet gjort bra ifrån sig eller att citat som beskriver partiet i positiv dager förekommer 

och att dessa citat inte sågas av en politisk motståndarpart. Om artikelns författare är 

uppenbart positivt inställd till Sverigedemokraterna ska denna artikel betraktas som 

positivt vinklad 

Ska en artikelkomponent anses som ”negativ” krävs att det förekommer ordval och 

tonfall som inger negativa konnotationer, så som att partiet beskrivs med nedlåtande 

ord, att citat från kritiker till partiet förekommer i övervägande grad eller att skandaler 

som angår partiet belyses ur en negativ aspekt. Om artikelns författare är uppenbart 

kritisk till Sverigedemokraterna ska denna artikel betraktas som negativt vinklad. En 

artikel kan däremot anses vara negativ trots att den är rapporterad utifrån sakgestaltning. 

Det är den generella tonen i artikeln som ska anses vara negativ för att kriteriet ska 

uppfyllas. 

För att en artikelkomponent ska anses vara ”neutral” krävs att inga överdrivna eller 

obefogat nedlåtande eller upphöjande ord förekommer. Artikelkomponenten ska 

beskriva ett händelseförlopp och journalisten ska inte ta ställning i ämnet, utan överlåta 

denna uppgift till artikelns potentiella intervjuobjekt. Dessa intervjuobjekt ska inte få 

vara ensamma om att basunera ut sina budskap utan ska också ifrågasättas eller 

motargumenteras av en annan part. 



  
 

VI 

Vad gäller variabelvärdet ”Nämner inte Sverigedemokraterna” så ska denna användas 

då rubrik eller ingress inte tar upp Sverigedemokraterna och kodaren därför inte kan 

välja variabelvärdena 1, 2 eller 3. Vi märkte detta när vi gjorde en pilotundersökning 

och upptäckte att många artiklar börjar nämna Sverigedemokraterna först i brödtexten, 

eller att Sverigedemokraterna inte är huvudaktörer alls utan bara nämns i förbifarten. 

Däremot kommer kodaren bedöma artikelns brödtext som positiv, negativ eller neutral 

eftersom då tas i beaktning hur de delar av artikeln som nämner Sverigedemokraterna är 

formulerade och i vilket tonläge och vilka ordval som väljs i anknytning till partiet.  

Det är alltså kodarens personliga tolkning av artikelns positiva, negativa och/eller 

neutrala aspekter som ligger till grund för kodningen. 

 

Vem talar om Sverigedemokraterna? – variablerna 12, 13 

Variablerna är till för att se vem som pratar om Sverigedemokraterna. Får de komma till 

tals genom sina egna representanter, eller blir de presenterade av andra politiska 

aktörer? Variablerna behandlar enbart citat och pratminus i texten. Dessa variabler 

kommer sedan tillsammans ge svar på om Sverigedemokraterna får komma till tals som 

ensam part, som en del i en diskussion eller om partiet bara blir beskrivet av andra 

parter. 

 

Artikelns huvudtema – variabel 14 

Denna variabel svarar på frågan om vilket huvudtema artikeln har. De flesta 

analysobjekt vi samlat in har sina ursprung i sektionerna lokalpolitik, rikspolitik och 

världspolitik. Exempel på lokalpolitiska artiklar är när kommunfullmäktige i 

Landskrona fattar beslut om det ska byggas en bro över ett vattendrag eller inte. En 

sådan artikel berör alltså i främsta hand de som bor i den geografiska närheten som 

artikeln beskriver. Vad gäller en rikspolitisk artikel tas exempelvis riksdagens beslut 

upp, olika valmätningar, intervjuer med ministrar osv. Dessa artiklar berör alltså 

medborgare på riksnivå, dvs frågor som alla svenska medborgare berörs av i större eller 

mindre grad. Vad gäller världspolitiska artiklar omfattar dessa politik som utspelas på 

internationell nivå, dvs utanför Sveriges gränser. Detta kan vara artiklar om EU, Norges 

statsministerval eller franska nationalistiska partier. Om en artikel behandlar två eller 

flera av dessa teman ska det temat som är dominant väljas. 

 



  
 

VII 

Nämns invandringspolitiken? – variabel 15 

Nämns invandringspolitiken i artikeln? Enkelt ”ja”- eller ”nej”-svar. 

Sverigedemokraterna som huvudaktör – variabel 16 

Variabeln avser att bedöma om artikeln baseras på Sverigedemokraterna eller något som 

är starkt kopplat till partiet, eller om de nämns som en del av ett annat skeende. Om de 

är en del av ett annat skeende är de inte huvudaktörer, om de däremot gett upphov till 

eller är den största deltagaren i artikeln kan de klassas som huvudaktörer.  

 

Artikeltyp – variabel 17 

Texterna som innehåller de sökord vi beskrivit i metodkapitlet gick att finna i olika 

former, där de vanligast förekommande formerna var artiklar och notiser. Denna 

variabel svarar alltså på vilken typ, eller form, texten har. 
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Bilaga B Exempel på analysenheter 
 

Exempel från Aftonbladet 4/9 – 4/11 2009 

Lisa Röstlund (2009) Nu kan SD få det tufft. Aftonbladet 18 september 

http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920090918825761&ser

viceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

Mattias Carlsson (2009) – Astrid hade blivit förbannad. Aftonbladet 18 oktober 

http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920091018828891&ser

viceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

Kerstin Nilsson (2009) Tvillingbröderna startar kampanj mot muslimer. Aftonbladet 19 

oktober http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920091019828982&ser

viceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

Exempel från Aftonbladet 4/9 – 4/11 2013 

Martin Kinnunen (2013) SD’s Bojerud hyllade Svenskarnas parti: "Vi måste prata med 

honom". Aftonbladet 16 september http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057349201309165A26C29C

AF7EFA05F1F746670D49FF8A&serviceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

Anette Holmqvist, Staffan Lindberg (2013) Kan sätta stopp – med SD’s hjälp. 

Aftonbladet 17 september http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920130917C69876063

074D94DDCC3FE6CD7BD83A5&serviceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

Nivette Dawod, Josefin Sköld (2013) SD:s ledare i möte med extremhögern. 

Aftonbladet 19 oktober http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920131019838F2E307

064EDF6137FE258E10F0F95&serviceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920090918825761&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920090918825761&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920090918825761&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920091018828891&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920091018828891&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920091018828891&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920091019828982&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920091019828982&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920091019828982&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057349201309165A26C29CAF7EFA05F1F746670D49FF8A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057349201309165A26C29CAF7EFA05F1F746670D49FF8A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057349201309165A26C29CAF7EFA05F1F746670D49FF8A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920130917C69876063074D94DDCC3FE6CD7BD83A5&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920130917C69876063074D94DDCC3FE6CD7BD83A5&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920130917C69876063074D94DDCC3FE6CD7BD83A5&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920131019838F2E307064EDF6137FE258E10F0F95&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920131019838F2E307064EDF6137FE258E10F0F95&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920131019838F2E307064EDF6137FE258E10F0F95&serviceId=2


  
 

IX 

Exempel från Dagens Nyheter 4/9 – 4/11 2009 

Henrik Brors (2009) SD utan inflytanade i kyrkomötet. Dagens Nyheter 18 september 

http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0509152009091823762439&

serviceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

Staffan Kihlström (2009) SD vill begränsa invandring av arbetskraft. Dagens Nyheter 

18 oktober http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0509152009101824225079&

serviceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

Erik Lindahl (2009) Jobb i fokus för V. Dagens Nyheter 26 oktober http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0509152009102624360710&

serviceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

Exempel från Dagens Nyheter 4/9 – 4/11 2013 

Mikael Delin (2013) Bara tre parties ställer upp i årets kyrkoval. Dagens Nyheter 14 

september http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050915201309147D19E3908

E68B2F786603BAF0FB64D13&serviceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

Mats J Larsson (2013) SD och obundna nådde framgångar. Dagens Nyheter 16 

september http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091520130916C2EECAC3

A2D866623A00073D3D57ACD8&serviceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

Mats J Larsson (2013) Reinfeldt vill inte kritisera den norska regeringen. Dagens 

Nyheter 17 oktober http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091520131017FEEA371F

A5314A6DF3D0A05BEC69C434&serviceId=2 (Hämtad 13-11-14). 
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Exempel från Expressen 4/9 – 4/11 2009 

David Baas, Karin Eriksson, Micke Ölander (2009) SD i bråk med kommunerna. 

Expressen 17 oktober http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910200910176737815&s

erviceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

Karin Eriksson (2009) ”SD har inget större intresse av religion”. Expressen 20 

september http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910200909206654213&s

erviceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

David Baas (2009) Norrmännen ger SD kalla handen. Expressen 14 september 

http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910200909146633231&s

erviceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

Exempel från Expressen 4/9 – 4/11 2013 

Ludvig Drevfjäll (2013) SD-politiker portas från kommunhuset. Expressen 31 oktober 

http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0509102013103189646E482

F52A0A0FE2277AF7D0391B4&serviceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

Daniel Alsén, Elisabeth Marmorstein (2013) Ny rödgrön taktik ska fånga SD-röster. 

Expressen 17 september http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091020130917EA879F28

BE4D127758907F5F35B2281B&serviceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

Niklas Svensson (2013) Fremskrittspartiet vill inte jämföras med SD. Expressen 9 

september http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05090720130911E03FC1597

81DB508909EA6159C793BA2&serviceId=2 (Hämtad 13-11-14). 
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Exempel från Göteborgs-Posten 4/9 – 4/11 2009 

Kersti Raiend (2009) Ingen rusning till kyrkovalet. Göteborgs-Posten 18 september 

http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05080220090918243686&ser

viceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

Åsa Brevinge (2009) Rekordstöd för SD. Göteborgs-Posten 18 oktober 

http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05080220091018265859&ser

viceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

Marie Kennedy (2009) ”Debattartikeln inte hets mot folkgrupp”. Göteborgs-Posten 24 

oktober http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05080220091024270501&ser

viceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

Exempel från Göteborgs-Posten 4/9 – 4/11 2013 

Kenny Genborg (2013) Kraftigt framåt för SD. Göteborgs-Posten 16 september 

http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050802201309161313001&s

erviceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

Dick Henriksson (2013) S ökar försprånget. Göteborgs-Posten 13 oktober 

http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050802201310131338626&s

erviceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

Hampus Dorian (2013) Modiri manar till öppen dialog. Göteborgs-Posten 4 november 

http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050802201311041358628&s

erviceId=2 (Hämtad 13-11-14). 
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Exempel från Sydsvenskan 4/9 – 4/11 2009 

Anders Dunegård (2009) ”Ropen skalla – skolmat åt alla”. Sydsvenskan 1 oktober 

http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050859200910011768974EE

6CA6B11EF9221AEC7ECE6D1&serviceId=2 (Hämtas 13-11-14). 

 

Jessica Ziegerer (2009) Information ska vrida debatten rätt. Sydsvenskan 3 oktober 

http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05085920091003859419DB

C3445C3A99F4EDB24BB857AE&serviceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

Olof Westerberg, Linda Axelsson (2009) Veteranen siktar på ny period. Sydsvenskan 1 

november http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05085920091101464FCA3E

A863E678E018FC7503399368&serviceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

Exempel från Sydsvenskan 4/9 – 4/11 2013 

Olof Westerberg (2013) Kyrkans medlemmar utan makt i egna församlingar. 

Sydsvenskan 7 september http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05085920130907FEB1E954

DE5408226A191610876C7D68&serviceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

Bibi Häggström, Sara Johari (2013) Het ordstrid om Jobb Malmö. Sydsvenskan 1 

november http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0508592013110140D2D9308

85009C990D2DC7AA8F07B3B&serviceId=2 (Hämtad 13-11-14). 

 

Andreas Persson (2013) SD utfäster belöning på 25 000 kronor. Sydsvenskan 10 

oktober http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050859201310117AC4D73B

8F73D9D59AB5C826C0B19C02&serviceId=2 (Hämtad 13-11-14). 
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Bilaga C Arbetsfördelningen 
 

Tim: Detta är ett gemensamt arbete och vi har därför givetvis arbetat sida vid sida under 

hela uppsatsperioden. Däremot har vi fördelat de olika uppsatskapitlena i viss mån 

mellan oss. Kapitlena ”introduktion”, ”tidigare forskning”, ”resultat” och ”bilaga B”  

har jag haft huvudansvar för, därmed inte sagt att vi inte hjälpts åt - vi bägge är givetvis 

insatta i hela uppsatsens innehåll. När det gäller utförandet av kodningen hade jag fokus 

på perioden 2009, och problematiken kring detta har vi beskrivit i i metodkapitlet.  

Kapitlena ”analys”, ”egna reflektioner” och ”diskussioner och slutsatser” har vi 

gemensamt skrivit. Vi har träffats varje vardag under denna 9-veckorsperiod och arbetat 

med uppsatsen ungefär 40 timmar i veckan. Jag känner, avslutningsvis, att vårt 

gemensamma arbete fungerat felfritt och vi har exakt lika stor del i denna uppsats. 

 

Benjamin: Vi har försökt att dela arbetet jämt. Det huvudsakliga arbetet har utförts på 

universitetsbiblioteket där både jag och Tim har närvarat och tillsammans skrivit och 

läst. Vi har haft en ständig rotation på det vi skrivit och vi har kontinuerligt rättat och 

läst det som den andre har skrivit. 

 

Kodningen utförde vi också sida vid sida. 

 

Under julen har vi turats om att korrekturläsa och redigera uppsatsen och skickat arbetet 

fram och tillbaka. Det allra sista arbetet utförde vi i Kalmar samma dag som uppsatsen 

skulle lämnas in. 

 

Rent generellt har det funnits vissa kapitel som var och en av oss har haft mer fokus på, 

även om vi på det stora hela har arbetat tillsammans. Jag har exempelvis varit mer 

involverad vid arbetet kring metod-kapitlet och graferna medans Tim har haft större 

fokus på vissa andra aspekter, till exempelvis resultat-texten. 

 

På det stora hela har vi dock samarbetat i största möjliga mån och uppsatsarbetet har 

gått bra och fortskridit efter de tidsplaner vi lite vagt ritade upp under uppsatsens början. 

 


