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Abstract 
The purpose for this study is to compare two major Swedish daily newspapers “Dagens 

Nyheter” and “Svenska Dagbladet” and their statements regarding the electors of Sweden 

Democrats attitude regarding immigrants and immigration policy during the autumn of 2013. 

The scope was to analyze medias interpretation with the electors of the Sweden Democrats 

statements and opinions regarding their immigration policy. I have used three different ques-

tions to fulfill my purpose; the first one is to describe how media chooses to present the elec-

tors of Sweden Democrats opinions regarding immigrants. The second question is to reflect 

and present the electors own opinions on immigrants and their immigration policies. The final 

area is to identify similarities and differences with medias interpretation and the electors own 

statements. The theory which will characterize my study is based on framing, with 

the purpose to show how media presents the reality. The method I have used for this study is 

based on both qualitative and quantitative facts were the questions at issue is based on both 

analyses of released news articles and from gathered statistics. My conclusion is that the 

electors have more negative opinions against immigrants then the picture media presents.  
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1. Inledning 
Högerpopulistiska partier har sakta men säkert vuxit sig fram på den europeiska kontinenten.

1
 

År 2010 kom Sverigedemokraterna in i riksdagen vilket har gjort att Sverige inte längre är ett 

undantag från den högerpopulistiska trenden i Europa. Den senaste undersökningen som Sifo 

gjorde i augusti 2013 visar att Sverigedemokraterna ökar med stormsteg. När partiet kom in i 

riksdagen 2010 vann de ett väljarstöd på 5,7 % 
2
, Sifos senaste undersökning visar att SD har 

ett väljarstöd på 10 % 
3
. Vad som gör detta paradoxalt är att Sverigedemokraterna som anses 

vara ett främlingsfientligt parti
4
 ökar, trots att främlingsfientligheten minskar.

5
  

 

År 2014 är det val i Sverige där medborgarna och politikerna väntar med spänning på vilket 

parti som ska vinna. Det som dock gör valet 2014 väldigt spänt är inte bara förväntningen på 

det parti som medborgarna vill se som segrare, utan också om Sverigedemokraterna ska 

fortsätta konkurrera om platsen som Sveriges tredje största parti.
6
   

 

För att svenska folket ska kunna rösta på det parti som de anser ligger närmast ens egna 

åsikter krävs det att samspelet mellan de politiska aktörerna, media och allmänheten fungerar. 

Den ideala kommunikationen vilken inte helt går att applicera på verkligheten är att media 

förmedlar en objektiv information till allmänheten där medborgarna kan ta till sig 

informationen och sedan bilda en egen uppfattning om den politiska arenan.
7
 Eftersom att den 

ideala kommunikationen endast fungerar som ett ideal så går den inte att applicera på 

verkligheten. Istället utgår media från den demokratiska kommunikationen där politiker, 

media och allmänheten fritt uttrycker sig i tal och skrift. Resultatet av den demokratiska 

kommunikationen blir att media kan publicera den gestaltning de anser stämmer överrens med 

verkligheten istället för att vara objektiv och endast förmedla fakta. Medias trovärdighet kan 

på så vis försvåras vilket resulterar i att samhället får ta del av information som är värderad, 

istället för värderingsfri.
8
 

 

Det som kan vara skadligt i den demokratiska kommunikationen är att medborgarna 

manipuleras av den bild media väljer att ge. Medias makt att kunna påverka, gör att 

                                                 
1
 Hedström 2006 

2
 Olsson 2010 

3
 Clark 2013 

4
 Migrationsinfo 2012a 

5
 Demker 2012 S. 103 

6
 Novus/Ekot (TT) 2013 

7
 Strömbäck 2009 S. 44-45 

8
 Strömbäck 2009 S. 48 
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medborgarna indirekt tvingas ta till den informationen. Många gånger kan detta vara ett 

faktum att medborgarna väljer att ta till sig mediala nyheter men det finns också de gånger då 

vi inte väljer att ta till oss informationen, utan informationen bara finns där. Medborgarna blir 

påverkade av mediala nyheter, inte bara i tidningar, men på bussar och andra allmänna platser. 

Om media då väljer att med en felaktig bild sprida informationen kan det leda till att 

medborgarna får felaktiga kunskaper.
9
 

 

Om media väljer att beskriva Sverigedemokraternas väljare som främlingsfientliga kan det 

påverka medborgarnas inställning till partiets väljare. Medborgarna kan tappa tron till partiets 

väljare trots att de kan ha politiska ställningstaganden som övriga medborgare sympatiserar 

med. Samtidigt kan det vara så att media väljer att framställa Sverigedemokraternas väljare 

som helylle vilket kan resultera i att medborgarna blir förda bakom ljuset om så inte är fallet.  

 

Tanken med denna studie är att se om media ger en korrekt bild av Sverigedemokraternas 

väljares åsikter om invandrare. För att kunna se om media framställer Sverigedemokraternas 

väljare på ett sätt som partiets väljare själva uppfattar sig som så ska jag även undersöka vilka 

åsikter partiets väljare själva har om invandrare. Är de av en mer negativ karaktär till 

invandrare än media och omgivningen får ta del av, eller ger media en bild av att partiets 

väljare är negativa trots att de inte är det. 

 

1.1 Syfte 

Avsikten är att jämföra tidningarna Dagens nyheter och Svenska Dagbladets påståenden om 

Sverigedemokraternas väljares åsikter om invandrare under hösten 2013, med Sverigedemo-

kraternas väljares egna åsikter om invandrare.  

 

1.2 Frågeställningar 

1. Vilka åsikter uppger tidningarna att Sverigedemokraternas väljare har om invandrare? 

2. Vilka åsikter har Sverigedemokraternas väljare om invandrare? 

3. Vilka likheter och skillnader finns det mellan tidningarnas påståenden om Sverigedemo-

kraternas väljare och Sverigedemokraternas väljares egna åsikter om invandrare? 

 

 

                                                 
9
 Strömbäck 2009 S. 48 
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1.3 Metod och material 

Jag har valt att göra en kvalitativ textanalys för att besvara min första frågeställning och en 

kvantitativ metod för att besvara den andra. Den tredje frågan kommer jag att besvara med 

hjälp av en kvalitativ och en kvantitativ metod då analyserna i fråga ett och två tas upp i fråga 

tre men med ett jämförande perspektiv. Den första frågeställningen ämnar besvara vilka 

påståenden tidningarna har om Sverigedemokraternas väljares åsikter om invandrare. Varför 

jag valt att använda mig av Dagens Nyheter och Svenska dagbladet när jag granskar artiklar är 

för att dem är två av de största tidningarna vi har i Sverige
10

, vilken kan ge en god bild av 

vilka åsikter dem förmedlar till medborgarna.  

 

Det som dock kan föra med sig en del svårigheter är att dessa två tidningar klassas som 

borgerliga
11

 vilken skulle kunna resultera i att det ger en skev bild av verkligheten. Jag hävdar 

dock att det inte kommer påverka resultatet då Sverigedemokraternas väljare ses som att de 

tillhör ett tredjeparti där de varken tillhör vänster eller höger politiken.
12

 Jag har valt att 

använda mig av artiklar som är skrivna under hösten 2013 (första september – sextonde 

december) då det endast är ett år kvar till valet och tidsperioden är i samtid med 

Sverigedemokraternas framgång.  

 

Jag kommer att använda mig av artiklar som innehåller orden SD invandrare och 

Sverigedemokraterna invandrare då jag får ett urval där de artiklar som innehåller de orden är 

mer lämpade för min analys. De orden syftar till både partiets väljare som ska undersökas 

men också till den inriktning jag valt att granska. De begrepp jag valt som sökord är begrepp 

som dels smalnar av undersökningen på grund av att jag endast får med artiklar som nämner 

dessa ord, men också för att jag får den omfattning jag behöver för att kunna besvara mitt 

syfte.  

 

Jag kommer att granska artiklarna noga där påståenden om invandrare är det centrala, artiklar 

som endast innehåller orden men saknar mening kommer att användas som en kvantitativ 

analys då de endast kommer räknas, men uteslutas från en vidare analys. Det gör jag för att 

det relevanta är vilka påståenden som skrivs om partiets väljare och invandrare, inte hur 

många gånger orden uppstår i texten. Jag kommer att noga redogöra för artiklarnas innehåll 

                                                 
10

 Svärdkrona 2001 
11

 SvD Självständig och oberoende av politiska, religiösa, kommersiella eller enskilda intressen 2008, DN Om 

dagens nyheter 2008 
12

 Kriss 2010 
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där en djupgående analys av medias bild av SD-väljarna kommer att beskrivas. Det antalet 

artiklar som jag hittade från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter med ett innehåll av de 

specifika orden var 38 stycken. De som kommer att ingå i min analys från Svenska Dagbladet 

och Dagens Nyheter är dock 12 stycken. Varför endast dessa artiklar kommer att ingå i min 

analys är för att dem artiklarna har jag kunnat analysera, de andra artiklarna innehöll endast 

det specifika orden och min avsikt var att kunna analysera artiklar som ger en djupare 

förklaring om hur Sverigedemokraternas väljares åsikter om invandrare ser ut. De artiklar 

som tagits bort innehöll dels endast en kort mening om de specifika orden där artikeln 

egentligen handlade om något annat. I andra fall var det artiklar med små notiser om just de 

specifika orden men utan vidare resonemang. Det fanns många artiklar som nämnde orden 

men endast de 12 utvalda artiklarna beskriver SD väljarnas åsikter. Det fanns även artiklar 

som handlade om frågesport, där de i egentlig mening inte var en artikel utan snarare en 

nyhetsquiz där de endast nämnde orden. 

 

I min andra frågeställning där jag ämnar besvara vilka åsikter Sverigedemokraternas väljare 

har om invandrare kommer jag att använda mig av en kvantitativ metod med fokus på 

statistik. Jag kommer att utgå ifrån Survey 2010 där jag kommer att använda mig av frågor 

som syftar till invandrare men som inte specifikt använder orden invandrare. Att jag använder 

mig av statistik från 2010 men artiklar från 2013 kan vara problematiskt då det skiljer sig i 

årtal, dock hävdar jag att SD-väljarnas åsikter inte kan ha förändrats drastiskt på endast tre år 

och därför väljer jag att göra statistik från 2010.  

 

De frågor jag valt att använda mig av i statistiken är frågor som syftar till att mäta 

Sverigedemokraternas väljares åsikter om invandrare. Jag kommer att använda mig av frågor 

som riktar in sig på byggande av moskéer, om invandrare ska få utöva sin religion samt hur 

Sverige bör hantera flyktingmottagandet. Dessa frågor anser jag ge en bild av hur SD-väljarna 

ser på invandrare samt i vilken grad de är positiva eller negativa i frågeområdena. 

 

Varför jag just valt byggandet av moskéer för att mäta SD-väljarnas åsikter om invandrare är 

för att moskéer används av invandrare och mer specifikt av den islamiska tron. Jag anser att 

ståndpunkterna i denna fråga tydliggör huruvida SD-väljarna vill att invandrare ska kunna 

känna sig som hemma och utöva sin religion på samma sätt som i sitt ursprungsland. Den 

andra frågan jag valt där fokus ligger på religionsutövning använder jag för att se om partiets 

väljare vill låta invandrare få utöva sin religion i Sverige. Med tanke på den religionsfrihet vi 
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har i landet anser jag det relevant att se om SD-väljarna stödjer den lagen och om invandrare 

ska få samma rättigheter som svenska medborgare. Den tredje frågan jag fört statistik på är 

hur Sverige bör hantera flyktingmottagandet. Det intressanta med denna fråga är hur SD-

väljarna ställer sig till frågan då flyktingar är en typ av invandrare. Hur Sverigedemokraternas 

väljares ståndpunkter ser ut anser jag tydliggöra för vilka åsikter de har om invandrare. 

 

I min statistik kommer den beroende variabeln vara val av riksdagspartier där jag kommer att 

visa siffror på SD-väljarna och de övriga partiernas väljares val av riksdagsparti. De övriga 

partierna som kan väljas till riksdagen kommer jag att sammanställa till en variabel. Detta gör 

jag dels för att siffrorna ska kunna sättas in i ett sammanhang men också för att få en djupare 

förståelse om vilka skillnader som finns mellan Sverigedemokraternas väljare som anses 

tillhöra ett tredje parti och de övriga partiernas väljare. Det relevanta här är inte att se på 

skillnaderna mellan partiernas väljare i sig utan snarare för att få en inblick i de ståndpunkter 

Sverigedemokraternas väljare har. Statistiken kommer att redovisas i procent där jag kommer 

att se hur många som är för och emot i dem specifika frågorna.  

 

I den tredje frågeställningen har jag för syfte att titta på dem likheter och skillnader som finns 

mellan medias gestaltning av Sverigedemokraternas väljare och Sverigedemokraternas 

väljares egna åsikter. Denna frågeställning använder jag för att förtydliga de likheter och 

skillnader som finns där min teori även blir till hjälpmedel för att peka på den gestaltning 

media gör och den egentliga verkligheten som finns.  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen består av fyra kapitel där jag i kapitel 1 redogjorde för problemformulering samt de 

frågeställningar jag har för att kunna besvara mitt syfte. Vidare tydliggjorde jag för hur den 

här studien kommer att gå till samt med vilka hjälpmedel. I kapitel 2 kommer jag att redogöra 

för mina teoretiska utgångspunkter samt den tidigare forskning som finns på det område jag 

valt att studera. I kapitel 3 finner du den analys jag gjort för att besvara mina frågeställningar. 

I kapitel 4 redogörs mina generella slutsatser samt det resultat jag kommit fram till där syftet 

som jag hade med studien besvaras. 
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2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
Under tidigare forskning kommer jag att kort lyfta fram den tidigare forskning som gjorts om 

det jag ska studera. Den teoretiska utgångspunkt jag kommer att använda mig av är den teori 

som kommer att prägla min undersökning där jag i slutet av kapitel 2 tydliggör vilka 

grundstenar som jag lyfter ut till min analys i kapitel 3. 

 

2.1 Kommunikationsforskning 

Kommunikation betyder gemensam och är ursprungligen från latinets communis. 

Kommunikation innebär att vi delar med oss av och sänder ut budskap som formats genom 

idéer, känslor och värderingar. Det finns olika sätt att kommunicera där både verbala, 

skriftliga, formella och informella kommunikationer förekommer. Kommunikation som 

funktion är att kunna påverka, informera och underhålla. Enligt Hans Bengtsson förekommer 

en kommunikation endast när det finns en sändare och en mottagare.
13

 

 

Kommunikation finns överallt i samhället vilket gör att den även finns i politikens alla 

former. Kommunikation har till fördel att binda samman grupper och individer på alla olika 

samhällsplan. Kommunikation ses som en viktig förutsättning för det sociala livet. 

Kommunikation kan handla om att någon formulerar ett budskap som sedan sänds vidare där 

mottagaren kan påverkas av det som sänts, antingen positivt eller negativt.
14

 

 

Den politiska kommunikationens samspel bestående av kommunikation mellan politiska 

aktörer och institutioner, medieaktörer och institutioner och allmänheten är viktiga grupper 

som finns inom kommunikationen men som dock bör ses tillsammans som ett socialt system. 

Dessa delar är beroende av varandra där de både påverkar och påverkas av varandras 

ageranden, vilket gör att delarna som relationen mellan varandra är minst lika viktiga. De 

ömsesidiga relationerna mellan dessa aktörer gör att förändringar som sker i en viss del av 

systemet även förändrar de andra delarna. Det kan förklaras att det är svårt att förstå hur 

media fungerar om vi inte förstår de politiska faktorerna, samtidigt som det då blir svårt att 

förstå allmänhetens roll som medialmottagare om vi inte förstår de tidigare stegen. 
15

 

 

                                                 
13

 Bengtsson 2001 S. 13 
14

 Strömbäck 2009 S. 17 
15

 Strömbäck 2009 S. 32-33 
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Politikerna har till roll att påverka opinionen och samtidigt lyckas i de politiska valen, för att 

de ska lyckas med detta är de beroende av medierna som sänder ut de politiska nyheterna till 

allmänheten. Hur medierna sedan väljer att tolka nyheten blir avgörande för hur partierna lyfts 

fram inför medborgarna. Samtidigt som politikerna är beroende av media är media beroende 

av politiken. Det är politikerna som ger information till medierna vilken de sedan kan sända ut 

som nyheter. Om inte politikerna ger information till medierna får dem det väldigt svårt att 

fylla ut sina sändningar eller tidningssidor. Politikers beteenden och mediernas utbud 

påverkar samtidigt allmänheten då det är allmänheten som gör det aktiva valen att rösta på det 

parti de anser lämpa sig bäst, samtidigt som allmänheten som konsument väljer vilken 

medieaktör de vill konsumera.
16

  

 

2.2 Kommunikation på det demokratiska torget 

Kommunikation är en central del av en dynamisk demokrati. Det finns olika demokratimo-

deller, där särskilt tre stycken bör nämnas. Det är konkurrensdemokratin, deltagardemokratin 

och samtalsdemokratin. Dessa tre modeller är idealtyper där ingen av dem i verkligheten exi-

sterar i ren form, utan det är oftast länder som antingen ligger närmare eller längre ifrån re-

spektive modell. Utifrån demokratimodellen spelar den politiska kommunikationen en viktig 

roll då det är i den politiska kommunikationen som politiska aktörer, medieaktörer och all-

mänheten samspelar med varandra. Det är där som olika bilder av verkligheten formas samti-

digt som det är där som opinioner bildas och förändras. Hur den politiska kommunikationen 

fungerar, påverkar i vilken utsträckning ett land närmar sig en av de tre demokratimodel-

lerna.
17

 

 

Konkurrensdemokratin kan kort förklaras att medborgarna på valdagen väljer mellan olika 

eliter om vem som ska styra landet. Medborgarna reagerar medan politikerna är dem som 

agerar. Deltagardemokratin kan kort förklaras att medborgarna själva ska vara aktivt 

deltagande i politiken. Ju mer medborgarna själva engagerar sig i och mellan valperioderna 

desto bättre är det för demokratin och politiken. Samtalsdemokratin liknar deltagardemokratin 

men fokus ligger här på medborgarnas engagerande i politiska samtal och debatter. Ju mer 

politiken består av diskussioner, desto bättre är det för demokratin.
18

 

 

                                                 
16

 Strömbäck 2009 S. 35 
17

 Strömbäck 2009 S. 41 
18

 Nord och Strömbäck 2012 S. 20-21 
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Dessa tre demokratimodeller har gemensamt för media och politiken att fungera som forum 

för debatten. De ska sträva efter att ge en rik mängd journalistik där en så sanningsenlig bild 

som möjligt framhävs samt där opartiska bilder av verkligheten beskrivs. De ska undvika att 

sträva efter underhållning före journalistikens grundroll. Att undvika underhållning innebär 

att undvika en förvrängning av sanningen för att ”krydda” lite extra och ge en bild som 

snarare ger uppmärksamhet än information. Det viktiga är att ge medborgarna en faktisk bild 

av verkligheten.
19

 

 

Ur ett konkurrensdemokratiskt perspektiv är det viktigt att media granskar hur de politiska 

makthavarna skött sig och hur de förhållit sig till de lovord de hade innan valen. Media måste 

tydliggöra vilka ansvar som vilar på de olika nivåerna, där EU, kommun och landsting är 

exempel. Eftersom medborgarna i en konkurrensdemokratisk modell röstar på politiker som 

ska föra deras talan är det viktigt att media tydliggör vilka åsikter och värderingar partierna 

har. Det viktiga i samspelet mellan konkurrensdemokratin och media är att media granskar de 

politiska aktörerna så medborgarna kan göra ett sanningsenligt val.
20

 

 

Ur ett deltagardemokratiskt perspektiv är det istället viktigt att media bjuder in medborgarna 

till politiken. Media måste här engagera medborgarna och låta dem få en framträdande plats i 

media istället för att vara passiva åskådare. Här är det inte bara viktigt att media framhäver 

partiernas åsikter och värderingar utan media bör också lyfta fram medborgarnas åsikter om 

politiska ställningstaganden. Media ska ha som roll att fungera som medborgarnas forum 

gentemot de politiska aktörerna och inte tvärt om.
21

 

 

Ur ett samtalsdemokratiskt perspektiv är det viktigt att media låter andra aktörer komma till 

tals och inte bara de politiska eliterna. Media ska ha som roll att motivera människor till att 

både ta del av medias information men också att delta i den politiska debatten. Media måste 

hålla sig till relevant information om verklighetsförhållandena då den politiska diskussionen 

mellan politiker och medborgare ska baseras på neutralt underlag.
22

 

 

De olika krav som demokratimodellerna ställer på den mediala kommunikationen är 

idealiserad och inte alltid enkel att leva upp till. I verkligheten har media en rad faktorer som 

                                                 
19

 Nord och Strömbäck 2012 S. 21 
20

 Nord och Strömbäck 2012 S. 22 
21

 Nord och Strömbäck 2012 S. 22 
22

 Nord och Strömbäck 2012 S. 22-23 
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spelar in på hur media agerar. De olika faktorernas samspel påverkar mediernas makt och 

innehåll. Det kan förklaras att medias innehåll är ett resultat av den byteshandel som sker 

mellan media och politiska aktörer. De politiska aktörerna ger media information i utbyte mot 

den uppmärksamhet partierna får.
23

 

 

2.2.1 Media och demokrati 

Den svenska regeringsformens första paragraf lyder all offentlig makt utgår från folket. 

Innebörden av att makten utgår från folket förutsätter att makt är en egenskap och att den 

utgår från individer. Det finns dem som i egenskap av makt har en större sådan och andra en 

mindre del av egenskapen. Makt bör därför ses som ett samspel mellan individer och kollektiv 

där maktens omfattning samspelar mellan de styrande och de som låter sig styras. I 

demokratier bygger därför relationen mellan de styrande och de styrda på ett samtycke av 

dem som låter sig styras av de styrande.
24

  

 

Det kan uppfattas aningen godtyckligt att maktutövningen i en demokrati utgörs av ett 

frivilligt samtycke då de flesta kanske inte uppger ett samtycke av att låta andra påverka våra 

tankar och värderingar. Politiker ändrar i beslut och media ger ut sina tidningar, medan folket 

får stå som mottagare och fortsätta leva sina liv. Makt och maktutövning innefattar dels en 

objektiv sida men också en subjektiv. Att människor upplever sig som maktlösa behöver inte 

betyda att de är det, men att de uppfattar sig som maktlösa kan resultera i att de blir det.
25

 

 

Media har en begränsning av vad som ska skrivas, det innebär att de som arbetar inom media 

måste välja vad som ska uppmärksammas och hur det ska beskrivas. Den mediala demokratin 

där de kan välja vad de vill skriva, skapar en konkurrens mellan de mediala stationerna om 

vilka människor de kan få uppmärksamhet av. Genom att media har nyckeln till människors 

uppmärksamhet försätter sig media i en maktposition. Maktpositionen som skapas mellan de 

politiska aktörerna, media och medborgarna gör att de politiska aktörerna tvingas utgå från 

medias villkor om de vill nå ut till medborgarna. Mediernas sätt att fungera i den politiska 

kommunikationen gör att media aldrig kan frikopplas från demokratin då samspelet mellan de 

politiska aktörerna, medborgarna och media alltid hänger samman.
26
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2.2.2 Media och partier 

Media och partier är en viktig funktion i samhället då medborgarna dels konsumerar media 

dagligen men också för att media och partier utgör en grundsten för den fungerande 

demokratin. Detta gör de för att samhället idag är medierad där medborgarna indirekt får sin 

kunskap om samhället genom medias kommunikation med partier.
27

 Medias demokratiska 

uppgift råder det delade meningar om huruvida teorin och praktiken stämmer överrens. 

Forskning har visat att medias information om politik innehåller både bra och dålig 

information. Det kan finnas politiska guider som media sänder ut inför valen men det kan 

också finnas ställningstaganden om politiker som journalisten själv tagit.
28

 

 

Sverige har traditionellt sett alltid haft en nära relation mellan partier och media. Under slutet 

av 1800- talet delade partier och media samma värderingar och ideologi, där de som satt i 

kommunfullmäktige också var chefsredaktörer. Under mitten av 1900 talet fick 

chefsredaktörerna dubbla uppgifter, de ville dels stödja sitt parti men de ville också göra bra 

affärer. Medierna fick då uppgiften att dels sälja men också ha någonting att säga. Det var 

under den här tidsperioden som partipressen skapades. Partipressens roll var att agera 

företagsmässigt, ge ut innehållsrikinformation och sprida information. Banden mellan partier 

och media grundades med syftet att media skulle ge ut information som kom från partiet. Vid 

slutet av 1900 talet förändrades relationen mellan partier och media, där en förklaring kan 

vara att banden mellan politiker och medborgare försvagats, vilket gjorde det olönsamt för 

media att ge ut information från partierna som medborgarna inte vill ha. För att media som 

företag inte skulle försvagas, krävdes det att relationen mellan partier och media minskade.
29

 

 

Inom forskningen finns det en klar enighet om att media idag står som en självständig aktör. 

Media styrs inte längre av partiernas ideologiska värderingar, utan idag styrs dem av sina 

egna nyhetsvärderingar.
30

 

 

2.2.3 Media och medborgare 

För att medborgaren ska kunna använda sin makt att rösta, vilken är grunden till demokratin, 

krävs det att medborgarna både har kunskap och information. Medborgarna kan få kunskap 

genom aktivt deltagande i politiska samfund, genom att samtala med varandra, använda sig av 

                                                 
27

 Nord och Strömbäck 2012 S. 263 
28

 Nord och Strömbäck 2012 S. 270 
29

 Strömbäck 2004 S. 103-104 
30

 Strömbäck 2004 S. 105 



 16 

tidigare erfarenheter eller med hjälp av medierad kommunikation. Forskning har visat att 

medborgarna anser att det är via media som de får information om samhället och politiken. 

Det är utifrån dem som de sedan kan göra det aktiva valet när de ska rösta. Medborgarna får 

inte bara information från media om politiken, utan det är också via media som politiken kan 

kommunicera med medborgarna.
31

 

 

Forskning som gjorts mellan media och medborgare har visat att media har makten att 

bestämma medborgarnas dagordning. I de studier där de undersökt vilken information 

medborgarna vill ha, har det visat sig att media skriver om just den informationen. Det har 

alltså visat sig att den vikt media väljer att lägga på den publicerade informationen förs över 

till medborgarna.
32

 

 

Teoretiskt sätt ska medias information som når ut till medborgarna vara sann, allsidig och 

relevant. Om media skriver om något som inte är sant, irrelevant eller saknar omfattning så 

bör informationen kunna karaktäriseras som desinformation. Media måste alltid sträva efter 

att ge ut en korrekt information. Om media ger ut information om verkligheten som faktiskt 

stämmer överrens med den existerande verkligheten så skulle det underlätta för medborgarna 

att självständigt kunna ta in den kunskap media ger ut och göra egna aktiva val när de krävs i 

politiken. Media bör även ge ut information proportionerligt, det vill säga efter hur viktigt och 

relevant något är. Media bör undvika att fokusera på detaljer som kan orsaka ett täcke över 

helheten. Medborgarna bör vara källkritiska till informationen media ger ut och detta kan 

endast göras genom att media är tydlig med vilka källor de använder samt när det är ett 

påstående eller fakta.
33

 

 

2.2.4 Gestaltningsteorin 

Politiska aktörers makt över beslutsfattandet kan sägas vara makten att påverka verkligheten. 

Den mediala makten kan vara makten att kunna påverka bilden av verkligheten. Bilderna av 

verkligheten påverkar i sin tur hur medborgarna, journalister eller politiker väljer att agera. 

Indirekt kan alltså makten att påverka bilderna av verkligheten leda till makt att påverka 

verkligheten. Den politiska kommunikationen och den makt som här handlar om en påverkan 

på bilderna av verkligheten och den existerande verkligheten har ett samspel med varandra.
34
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Samspelet mellan demokrati och politisk kommunikation är av nära relation då den politiska 

kommunikationen är i beroende av de fria medierna vilket skapar en triangel av beroendet 

mellan politiker, media och medborgarna.
35

 Det är här relationen mellan dessa aktörer har en 

särskild vikt då både politiken och media är fria i en fungerande demokrati vilka båda är bero-

ende av varandra, den ideala kommunikationen kan därför påverkas av den demokratiska 

kommunikationen. Den ideala kommunikationen utgår ifrån att politikerna lämnar sannings-

enlig information, samtidigt som media endast skriver den information de får utan att förvrida 

vilket i sin tur gör att medborgarna får en faktisk information utan subjektiva infallsvinklar. 

På det demokratiska torget har media en rättighet att fritt få yttra sig i tal och skrift vilket gör 

att de kan påverka det ideala torget då de inte har samma skyldighet att objektivt föra vidare 

information. Media kan subjektivt ta ställning till den information de politiska aktörerna med-

delar och sedan vinkla informationen som når ut till medborgarna på de sätt media anser är 

sanningsenligt.
36

 

 

 I diktaturer är media starkt reglerad, där det är förbestämt vad som ska skrivas och hur det 

ska uppfattas av allmänheten. På det demokratiska torget, där det finns en existerande 

demokrati är det av särskild vikt att media har en möjlighet att fritt få uttrycka sig och på så 

vis kunna påverka allmänheten. Det som är viktigt på det demokratiska torget är att 

allmänhetens åsikter och handlingar är en viktig del i en fungerande demokrati, tillskillnad 

mot en diktatur. Politiska aktörer använder sig av medial kommunikation för att nå ut till 

allmänheten, detta gäller för både demokratier och diktaturer, den avsevärda skillnaden 

mellan dessa vilken även utgör det demokratiska torget är att media har en väsentlig makt att 

fritt kunna uttrycka och påverka allmänheten i samma utsträckning som de politiska 

aktörerna.
37

 

 

Den dominerande teorin om medierna och deras effekter kallas framing, även kallad 

gestaltningsteorin. Gestaltningsteorin utgår från två perspektiv, det ena är att nyheternas bild 

av verkligheten aldrig stämmer överrens med verkligheten. Media beskriver inte verkligheten 

som den är, utan de gestaltar verkligheten efter hur dem uppfattar den. Medierna tvingas göra 

ett urval av det som ska skrivas vilket resulterar i att verkligheten aldrig är begränsad medan 

medias kvalitet är det. Det andra perspektivet handlar om hur mottagliga medborgarna är. 
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Medborgarnas beroende av medias information underlättar för media att kunna påverka 

medborgarna den bild media har om informationen. De två perspektiven fungerar tillsammans 

som ett ramverk för hur människor tolkar nyheterna och i längden, hur människor tolkar 

verkligheten. De ger förslag på hur verkligheten ska förstås samtidigt som de effektivt får bort 

fokus på eventuella tolkningar.
38

 

 

Gestaltningsteorins två perspektiv har en påverkan på samspelet mellan media och partiväl-

jare. Media väljer att lyfta fram vissa aspekter medan andra tas bort, vilket resulterar i att kon-

sumenterna får olika reaktioner på nyhetsinnehållet. Partier och deras väljare tvingas därför 

konkurrera med varandra och med media för att få ge ut sin bild av verkligheten. Gestalt-

ningen av den politiska makten spelar därför stor roll då de politiska väljarnas identitet vilar 

på hur media väljer att framställa dem, beroende på vilka partiväljare som får uppmärksam-

heten.  Det är få medborgare som är intresserade av politik och kan med egna erfarenheter och 

kunskaper utvärdera politikens innehåll. De flesta medborgare använder sig av media för att 

få information, vilket gör att medborgarna påverkas av den information media förmedlar oav-

sett om det är den riktiga verkligheten eller inte. 
39

 

 

2.2.5 Sammanfattning 

Den del av teorin som jag väljer att ta med mig när jag ska analysera artiklar och statistik är 

gestaltningsteorin, även kallad framing. Det centrala för min analys är hur media väljer att 

gestalta Sverigedemokraternas väljares åsikter om invandrare i jämförelse med Sverigedemo-

kraternas väljares egna åsikter. Media har en makt att kunna vinkla verkligheten efter hur de 

själva ser på den, detta kan vara problematiskt om omvärlden får en skev bild av den egent-

liga verkligheten.  När tidningarna trycker sina artiklar har de tvingats göra ett urval av vilket 

material som ska ingå i artikeln, det urvalet utgör grunden till den gestaltning som görs av 

partiets väljare och deras syn på invandrare.
40

 För att jag utifrån gestaltningsteorin ska kunna 

se om media ger en rättvis bild av Sverigedemokraternas väljare krävs det att jag jämför tid-

ningarnas syn på partiets väljare med partiets väljares egna åsikter om invandrare. Den poli-

tiska identiteten grundar sig i hur media väljer att beskriva dem, därför anser jag att gestalt-

ningsteorin är det mest väsentliga för min analys.
41
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3. Analyskapitel 
I det här kapitlet kommer jag att analysera mina frågeställningar som sedan ska leda fram till 

min slutsats. 

 

3.1 Vilka åsikter uppger tidningarna att Sverigedemokraternas väljare har om 

invandrare? 

 

I de artiklar som beskrivit sverigedemokraternas väljares åsikter har det framkommit att frå-

gor som innefattar integration och invandrarfrågor är av en ökad betydelse hos väljare som 

röstar på Sverigedemokraterna. Tidningarna beskriver att det ökade intresset för invandrarfrå-

gor har gjort att allt fler internetsidor använder sig av statistik som belyser just detta. Tidning-

arna menar också att väljarna inte använder statistiken för att få kunskap om integrationen, 

utan snarare för att få stöd för de argument väljarna använder när de beskriver sitt val av riks-

dagsparti.
42

  

 

Opinionsundersökningar som gjorts inför riksdagsvalet 2014 beskriver media som en pröv-

ning. De menar att Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna inte är det parti som 

kommer avgöra Sveriges framtid. Den oro media uttrycker är att SD har ett stöd av var tionde 

svensk i Sverige vilket innebär att de andra partierna inte får ignorera det. Tidningarna ut-

trycker en oro över att de övriga partierna ska ta väljare från Sverigedemokraterna genom att 

följa den invandringspolitik som SD för idag. De menar att SD-väljarna har fördomar om in-

vandrare. De övriga partierna bör respektera SD-väljarnas åsikter, men inte låta det hållas. 

Om de övriga partierna går i Sverigedemokraternas fotspår menar tidningarna att det är Sveri-

gedemokraterna som gynnas då väljarna gillar den politik som håller vad de lovar, vilka Sve-

rigedemokraterna gör och därför har ett stort väljarstöd. Media beskriver de Sverigedemokra-

tiska väljarna till att ha för lite kunskap och många missuppfattningar.
43

   

 

Tidningarna beskriver Sverigedemokraternas väljare som många och som tillhörande av olika 

etniska grupper. Syrianer är ett exempel på SD-väljare som väljer att rösta på partiet för att 

Sverigedemokraterna uppgett att de avskyr muslimer vilket även syrianer gör. Media 

beskriver sådana typer av väljare som en typ av protest mot en annan etnicitet. Att SD och 

syrianer delar samma åsikt om muslimer är enligt tidningarna en anledning till varför syrianer 
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väljer att rösta på partiet. I artikeln framkommer det att Sverigedemokraterna representerar 

medborgarnas missnöje där rasismen mellan olika etniciteter är av minst lika stor realitet som 

mellan utlandsfödda och svenska medborgare. Det innebär att Sverigedemokraternas väljare, 

är väljare som visar sitt missnöje mot andra nationaliteter.
44

   

 

Sverigedemokraterna har hamnat i blåsväder många gånger på grund av olika rasistiska 

uttalanden de ska ha gjort. Tidningarna menar att Sverigedemokraternas framgång beror på 

den balansgång som består av rasistiska skandaler kontra – nolltolerans mot rasism. Att partiet 

balanserar mellan dessa två anser tidningarna göra att väljarna påminns om att deras parti inte 

avstår från att vara inkorrekta, vilket kan göra att väljarna dras till det parti som inte alltid är 

formella och sakliga. Samtidigt menar tidningarna att när partiet rensar ut de politiker som 

bidragit till rasistiska skandaler kan väljare som sympatiserar med partiet känna sig lugna i sitt 

samvete då invandrarkritisk inte är det samma som att vara rasist. Tidningarna menar här att 

väljarna dras till SD för att de är av en mänsklig natur där de kan göra misstag samtidigt som 

de kan dämpa sitt samvete med att inte se sig som rasister. SD spelar på att göra misstag 

samtidigt som de rensar upp i dem politiska leden vilket gör att partiet lämpar sig för de 

väljare som redan har sin åsikt samtidigt som de når väljare som inte är helt med på den 

skandalartade politiken. Tidningarna uppfattar SD-väljarna som osäkra men att dem vill ha en 

förändring och därför går till ett parti som inte alltid är felfria.
45

  

 

Media beskriver i en av sina artiklar att Sverigedemokraternas framgång beror på de övriga 

partiernas nonchalerande av SD. Sverigedemokraterna ökar och samtidigt som de övriga 

partierna bortser från dem så gynnas SD då väljarna blir provocerade av den nonchalansen. 

Media menar att de övriga politikerna inte ska acceptera deras främlingsfientliga politik men 

att de måste bemöta de myter som Sverigedemokraterna sprider om invandrare. Tidningarna 

menar att det annars finns en risk för Sverigedemokraterna att öka sitt väljarstöd.
46

  

 

SD-politiker som utgjort stora skandaler menar media kan ge en typ av handklappning till de 

ursprungliga SD-sympatisörerna som från början stöttat ett parti som Sverigedemokraterna. 

Tidningarna menar också att väljare som aldrig skulle kunna kalla någon för ”babbe” kan 

tänka sig att rösta på ett parti som SD bara för att de är oroade över den svenska 

                                                 
44

 Rasti 2013 
45

 Birgersson 2013 
46

 Legrain 2013 



 21 

invandringsmottagningen. Media menar att SD-väljare väljer att rösta på partiet bara för att 

det är dem enda som belyser invandrarfrågan trots att de inte stödjer dem rasistiska uttalanden 

Sverigedemokratiska skandal-politiker gjort.
47

  

 

Vidare beskriver media sin rädsla över Sverigedemokraternas framgång inför riksdagsvalet 

2014. De är oroliga för att Moderaterna ska följa SD:s invandrarpolitik för att fånga de väljare 

som i nuläget har stöd av Sverigedemokraterna.  Medias beskrivning av SD-väljarna syftar till 

att de fortfarande är anhängare till SD men att en tydligare invandringspolitik från övriga 

partier kan göra att SD-väljarna väljer ett annat parti. Det är invandrarfrågan som är det 

väsentliga, inte Sverigedemokraterna som parti.
48

  

 

Tidningarna ger i en av sina artiklar ett exempel på Sverigedemokraternas framgång genom 

att beskriva situationen som uppstått i Borlänge. De förklarar att den segration som blivit i 

Borlänge beror på den ökade invandringen i samhället där hög arbetslöshet och trångboddhet 

resulterat. Att Borlängeborna sett detta som ett problem kan konstateras efter det ökade 

väljarstöd som Sverigedemokraterna fick i samhället efter valet 2010. Medias beskrivning av 

situationen kan tolkas som att väljarna gör motstånd mot den situation som uppstått i 

samhället. Tidningarna beskriver inte det ökade väljarstödet som en ökning av invandrarkritik 

utan snarare som en protest mot den rådande situationen.
49

   

 

Media beskriver SD:s taktik till att fånga nya väljargrupper genom att partiledaren Jimmie 

Åkesson som tidigare nämnt inför nolltolerans mot rasism. Den tidigare skandalen om att SD-

politiker ska ha uttryckt sin islamofobi kan påverka partiet negativt och för att fånga nya 

väljare så krävs nolltolerans. Media beskriver här att väljarna inte är för rasistiska skällsord 

och att de inte kommer stödja sådana uttalanden.
50

 

 

I en av sina artiklar från Svenska Dagbladet diskuterar journalisten Sverigedemokraternas 

framgång. De menar att de politiska skandalerna som partiet haft både har gett framgång och 

motgång. Järnrörsskandalen som uppdagades 2012 ledde till ett ökat väljarstöd för Sverige-

demokraterna. De nyligen avslöjade tumlen om SD-politiker som uttryckt rasistiska skällsord 

menar media både kan ge en framfart eller motgång för partiet. Tidningen diskuterar eventu-
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ella utgångslägen för partiet men att de inte riktigt kan ta ställning till hur väljarna fungerar i 

det här läget. Antingen dras väljarstödet tillbaka eller så fortsätter de i samma framåtanda som 

efter järnrörsskandalen.
51

  

 

I tidningarna beskrivs Sverigedemokraterna i sammanhang med politiska skandaler. När 

partiet benämns är det tillsammans med förargelseväckande händelser, det finns inte många 

benämningar av SD utan att också benämna de olika händelserna som förföljer partiet. Efter 

att den vice partiledaren Åkerlund uttryckt att invandrare är parasiter menar media att det inte 

är självklart att väljarna tar avstånd från det. Mycket tyder enligt artikeln på att partiet inte 

kommer att förlora stöd. Det kan i framtiden bli ett problem för väljarna men i nuläget finns 

det inga tecken på att skandaler påverkas negativt på Sverigedemokraterna. Det kan bero på 

den tidigare nämnda anledningen av att SD-väljarna agerar i protest mot de övriga partierna 

och därför fortsätter stödja partiet för att uppmärksamma det samhällsproblem som de anser 

att invandringen för med sig.
52

  

 

Media uttrycker i en av sina artiklar en stor oro för att Sverigedemokraterna med många 

skandaler bakom sig har ett mandat från sex procent av Sveriges befolkning. De skriver att 

Sverigedemokrater, inklusive deras väljare rättfärdigar sitt agg mot invandrare genom att 

hävda sin svenska bakgrund. Tidningen menar att väljarna är stolta över sitt ursprung och 

därför kan agera hotfullt mot invandrare.
53

   

 

I en artikel från Dagens Nyheter intervjuas Bert Karlsson, grundaren till det tidigare partiet 

Ny demokrati. Han förklarar i tidningen varför Sverigedemokraterna går med framgång och 

samtidigt ställer sig frågan varför inte tidningarna granskar framgångarna mer. Karlsson 

menar att Sverigedemokraternas väljare endast röstar på partiet för att protestera mot de 

övriga partierna. Han menar att det finns många invandrare som stödjer partiet och att 

väljarstödet endast beror på att de övriga partierna inte vågar ta upp invandrarfrågan. Som 

tidigare nämnt och som vi kan se efter hur media väljer att beskriva SD-väljarna så finns det 

ett tydligt mönster som utmynnar i att SD-väljarna är trötta på de övriga partiernas rädsla för 
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den fråga som en stor del av Sveriges befolkning anser vara av vikt. De menar att en stor del 

av väljarna inte är av en rasistisk karaktär utan snarare letar efter förändring.
54

 

 

3.2 Vilka åsikter har Sverigedemokraternas väljare om invandrare? 

 

Tabell 1 Ska Sverige begränsa byggandet av moskéer? 
 

I tabell 1 presenteras Sverigedemokraternas väljare och de övriga partiernas väljares ställ-

ningstagande till ett begränsat byggande av moskéer. 

 

 

 

Begränsa 

byggandet av 

moskéer 

Sverigedemokraternas 

väljare 

 

 Övriga partiers 

väljare 

För 92 71 

Emot 8 29 

Summa 100 100 

Kommentar: I tabell 1 presenteras Sverigedemokraterna och de övriga partiernas väljares ställningstagande till 

frågan om Sverige ska begränsa byggandet av moskéer. Svaren anges i procent och är avrundade till närmsta 

heltal.  

 

I frågan om Sverige ska begränsa byggandet av moskéer var det 92 % av Sverigedemokrater-

nas väljare som ansåg sig vara för ett begränsat byggande. Det innebär att nästan hela partiets 

väljare var eniga i den frågan. Övriga partiers väljare svarade med 72 % att de var för ett be-

gränsat byggande av moskéer. Det är en skillnad mellan Sverigedemokraternas väljare och de 

övriga partiernas väljares ställningstagande, där vi kan se att 29 % av de övriga partiernas 

väljare ställde sig emot ett begränsat byggande.  Sverigedemokraternas väljare svarade med 8 

% emot ett begränsat byggande vilket innebär att det var en lägre skara som var emot 

förslaget av Sverigedemokraternas väljare än bland de övriga partiernas. Ett begränsat 

byggande av moskéer talar för en begränsad möjlighet för invandrare att utöva sin religion i 

de klassiska platserna där de vanligtvis väljer att utöva sin religion. I tabell 1 kan vi se att 

Sverigedemokraternas väljare är tydliga i sin åsikt om huruvida Sverige bör bygga moskéer 

eller inte. 

                                                 
54

 Behdjou 2013 



 24 

Tabell 2 Ska invandrare i Sverige fritt få utöva sin religion här? 

 

I tabell 2 presenteras Sverigedemokraternas och de övriga partiernas väljares ställningsta-

gande till frågan om invandrare i Sverige ska fritt få utöva sin religion här. 

 

 

Invandrare i 

Sverige ska fritt få 

utöva sin religion 

här 

Sverigedemokraternas 

väljare 

Övriga partiers 

väljare 

För 29 74 

Emot 71 26 

Summa 100 100 

Kommentar: I tabell 2 presenteras Sverigedemokraterna och de övriga partiernas väljares ställningstagande till 

frågan om invandrare i Sverige ska fritt få utöva sin religion här. Svaren anges i procent och är avrundade till 

närmsta heltal.  

 

I tabell 2 ställdes frågan om invandrare i Sverige ska fritt få utöva sin religion i Sverige vilken 

vi kan se att Sverigedemokraternas väljare svarade med endast 29 % att de var för. De övriga 

partiernas väljare svarade med 74 % att de var för i frågan om religionsutövning. Sverigede-

mokraternas väljare svarade med 70 % att de var emot ett fritt religionsutövande för invand-

rare medan endast 26 % av de övriga partiernas väljare höll med Sverigedemokraternas väl-

jare. Vi kan se att det nästintill är samma siffror i tabellen men med helt olika ställningstagan-

den. Där Sverigedemokraternas väljare är för, ställer sig de övriga partiernas väljare i liknande 

procentsats men emot i frågan. Det som är intressant i den här frågan är att Sverigedemokra-

ternas väljare som svarade med 70 % att de är emot ett fritt religionsutövande innebär även att 

de är emot den grundlag om religionsfrihet som Sverige lever efter och som står skriven i re-

geringsformen.
55
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Tabell 3 Bör Sverige ta emot färre flyktingar? 
 

I tabell 3 presenteras Sverigedemokraternas och de övriga partiernas väljares ställningsta-

gande till frågan om Sverige bör ta emot färre flyktingar. 

 

 

Sverige bör ta 

emot färre 

flyktingar 

Sverigedemokraternas 

väljare 

Övriga partiers 

väljare 

För 92 72 

Emot 8 28 

Summa 100 100 

Kommentar: I tabell 3 presenteras Sverigedemokraterna och de övriga partierna sväljares ställningstagande till 

frågan om Sverige bör ta emot färre flyktingar. Svaren anges i procent och är avrundade till närmsta heltal.  

 

I frågan om Sverige bör ta emot färre flyktingar svarade Sverigedemokraternas väljare med 92 

% att partiets väljare är för ett minskat flyktingmottagande. Endast 8 % av partiets väljare an-

såg sig vara emot i frågan. De övriga partiernas väljare svarade med 72 % att de var för att 

Sverige bör ta emot färre flyktingar, de var även emot ett minskat flyktingmottagande med 28 

%. De övriga partiernas väljare är mer för ett flyktingmottagande än vad Sverigedemokrater-

nas väljare är. Tabell 3 beskriver Sverigedemokraternas väljares generella åsikter om invand-

rare där 92 % av SD-väljarna är negativa till Sveriges flyktingmottagande.  

 

3.3 Vilka likheter och skillnader finns det mellan tidningarnas påståenden om 

Sverigedemokraternas väljare och Sverigedemokraternas väljares egna åsikter 

om invandrare? 

 

I denna frågeställning kommer jag att lyfta fram de likheter och skillnader som finns mellan 

medias bild av de Sverigedemokratiska väljarna och Sverigedemokraternas väljares egna 

åsikter om invandrare. Jag kommer att utgå ifrån gestaltningsteorin för att se hur medias 

verklighetsbild stämmer överrens med Sverigedemokraternas väljares bild.  

 

I tabell 1 där frågan om ett begränsat byggande av moskéer undersöktes kunde vi se att 

Sverigedemokraternas väljare var överrepresenterade. De svarade med 92 % att de var för ett 

begränsat byggande av moskéer. Om vi samtidigt undersöker medias bild av SD-väljarna, ser 

vi att media inte ens tar upp den frågan vilket kan ses som att media tvingats gestalta 



 26 

verkligheten och därför gör ett urval av det material som de anser vara av vikt att lyfta fram. 

Om det hade varit en sådan enighet bland övriga partiers väljare kan frågan ställas om media 

hade förmedlat den bilden. Media väljer att fokusera på Sverigedemokraternas politiska 

skandaler, istället för att lyfta fram SD-väljarnas åsikter som i det här fallet syftar till åsikter 

om ett moskébyggande. 

 

I en av tidningsartiklarna som beskriver invandrarfrågan så har det framkommit att de väljare 

som väljer att rösta på Sverigedemokraterna anser att invandrarfrågan är särskilt viktig
56

. 

Enligt statistiken kan vi se att Sverigedemokraternas väljare anser att det är så, då dem är 

engagerade i frågan om hur flyktingmottagandet i Sverige ska se ut. Media talar inte om hur 

SD-väljarnas åsikter om invandrare är utan snarare om vilken fråga som väljarna anser är 

viktig. Och med statistiken kan vi se att det finns en stark enighet om hur SD-väljarna ställer 

sig till de frågor som syftar till invandrare.  

 

Media har i en av sina artiklar skrivit att den SD-politiker som uttryckt sin islamofobi
57

 kan 

påverka partiet negativt då SD-väljare inte tycks stödja sådana uttalanden. Det som dock går 

att fundera över är att statistiken visar det motsatta mot vad media skriver såsom att SD-

väljare är 92 % för ett begränsat byggande av moskéer. I frågan om invandrare i Sverige ska 

fritt få utöva sin religion här så är SD-väljarna emot med 71 %. Även i frågan om Sverige ska 

ta emot färre flyktingar så svarade SD-väljarna med 92 % att var för ett färre mottagande. 

Utifrån detta menar jag att den bild media ger ut av att SD-väljarna ska motstå SD på grund 

av ett sådant uttalande saknar grund. Då statistiken visar att väljarna själva är av en negativ 

karaktär till invandrare.  

 

Det bör även lyftas fram hur medias gestaltning av SD-väljarna varierar då det i ena stunden 

uttrycks att SD kommer till att tappa väljare på grund av uttryck som islamofobi.
58

 Senare 

uttrycker media att SD-skandaler inte påverkar väljarna negativt och att dem istället får ett 

ökat väljarstöd.
59

 Här har vi ett belysande exempel på den gestaltning media tvingas göra där 

orsaken kan vara att medias material är begränsat medan verkligheten inte är det. Om vi 

samtidigt kollar på den statistik som förts kan det antas att SD-väljarna inte kommer att backa 
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på grund utav skandaler. Det går därför att se hur medias bild av SD-väljarna varierar i stort 

medan SD-väljarnas egna åsikter syftar till en negativ attityd till invandrare.  

 

I en artikel skriver media att SD-väljare hävdar sin svenska bakgrund för att vara kritiska mot 

invandrare
60

, men i en annan artikel uppger media att SD-väljare tillhör olika etniska 

grupper
61

. Då kan det fråga sig om vilken bakgrund andra etniciteter har för att inte tycka om 

invandrare? Hur menar tidningen att SD-väljare hävdar sin svenska bakgrund för att inte 

tycka om invandrare när de i andra artiklar skriver att det finns SD-väljare från andra 

etniciteter. Därför kan frågan ställas om vilka anledningar andra etniciteter har för att inte 

tycka om invandrare. Kan det vara så att andra etniska SD-väljare uttrycker sin inställning till 

invandrare genom religionen. Statistiken som visar om invandrare i Sverige ska fritt få utöva 

sin religion här kan kopplas ihop med funderingen kring vilka anledningar andra etniciteter 

har för att tycka illa om invandrare då statistiken visar att 71 % av SD väljarna är emot att 

invandrare ska få utöva sin religion här.  

 

En tanke som krävs en fundering på är medias gestaltning av Sverigedemokraterna och dess 

väljare då media uttryckt att SD-väljarna gått över till Sverigedemokraterna för att dem är 

missnöjda över den rådande situationen. Inte att dem är av en negativ syn på invandrare utan 

snarare som en ren protest mot de övriga partierna. Är det så att de övriga partierna inte 

hanterat invandrarfrågan på ett sätt som väljarna önskat? Dessa frågor har tidigare tagits upp 

av andra partier och även då var det vissa i etablissemanget som inte ville mötas och debattera 

om det
62

.  

 

Historien upprepar sig, exempelvis när Lars Ohly avstår från att sminka sig samtidigt som 

Jimmie Åkesson, partiledare för SD.
63

 Statistiken visar att de övriga partiernas väljare, 29 % 

är för ett begränsat byggande av moskéer. 26 % av de övriga partiernas väljare är emot att 

invandrare ska fritt få utöva sin religion här, samt 72 % av de övriga partiernas väljare tycker 

att Sverige bör ta emot färre flyktingar. Medias gestaltning av de Sverigedemokratiska 

väljarna är att de endast röstar på SD för att protestera mot den rådande situationen, men 

statistiken visar att de övriga partiernas väljare också har en åsikt om invandrarfrågan. Det 
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innebär att medias bild av att SD-väljarna agerar i protest inte går ihop med statistiken som 

visar att det finns fler väljare från andra partier som delar den åsikten.
64
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4.  Slutsats 
I det här avsnittet kommer jag att gå tillbaka till min problemformulering och diskutera mitt 

svar utifrån analysen av de tre frågeställningar jag hade för att besvara mitt syfte. Jag kommer 

även att diskutera generella slutsatser och avsluta med egna reflektioner samt en diskussion 

om vidare forskning.  

 

I den första frågeställningen undersökte jag vilken bild media valde att ge av de Sverigede-

mokratiska väljarna och deras syn på invandrare där jag kom fram till att media ger en oklar 

bild av de Sverigedemokratiska väljarna men att en generell bild av väljarna är att väljarna 

endast agerar i protest mot de övriga partierna. Media har i olika artiklar beskrivit varför SD-

väljarna väljer att rösta på ett parti som Sverigedemokraterna och det återkommande svaret till 

varför är att SD är det enda partiet som belyser invandrarfrågan och att den frågan anses vara 

av stor betydelse för det svenska folket. 

 

Media har beskrivit SD-väljarna till att vara fördomsfulla och sakna kunskap om den 

egentliga invandrarsituationen. Tidningarna har också skrivit att andra etniciteter kan vara en 

eventuell utgångspunkt till Sverigedemokraternas framväxt. De menar att exempelvis 

svenskar, syrianer och muslimer har osämja emellan sig och att det inte handlar om en osämja 

mellan exempelvis svenskar och muslimer. Den främlingsfientliga karaktären finns mellan 

olika etniciteter och media menar då på att det egentliga problemet ligger någon annan stans, 

och inte mellan ”svenskar” och invandrare. Media har i sina artiklar givit en klar bild av att 

det egentliga problemet handlar om att Sverigedemokraternas väljare vill ha en förändring. 

Den förändringen kan se ut på olika sätt men att fokus ligger på att det endast är SD som 

belyser frågan, samtidigt som de övriga partierna nonchalerar det.  

 

De Sverigedemokratiska väljarnas åsikter är enligt media att dem inte är av en negativ 

inställning till invandrare, media påvisar att väljarna som röstar på SD inte skulle acceptera 

rasism och att SD-politiker som uttryckt rasistiska ord kan göra att Sverigedemokraterna 

tappar stöd. Samtidigt råder det delade meningar mellan de olika artiklarna vilken kan med 

gestaltningsteorin förklaras att media väljer att skriva det som är relevant just då och att fokus 

på SD-väljarna eller Sverigedemokraterna kan variera.  

 

Överlag finns det en tydlig bild media ger ut av väljarna där de flesta artiklarna från 

tidningarna menar att väljarna agerar i protest och att Sverigedemokraterna som parti inte är 
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det väsentliga. De menar att väljarna kan tänka sig att rösta på övriga partier om frågan om 

invandrare tas upp. Medborgarna anser frågan vara av stor vikt och så länge de övriga 

partierna bortser från det så kommer Sverigedemokraternas väljarstöd att öka.  

 

I den andra frågeställningen hade jag till syfte att undersöka vilka åsikter Sverigedemokrater-

nas väljare har om invandrare. För att besvara min andra frågeställning använde jag mig av 

statistik, där syftet var att se SD-väljarnas generella åsikter om invandrare. 

 

I den förda statistiken svarade SD-väljarna på frågan om Sverige ska begränsa byggandet av 

moskéer att 92 % av dem anser att Sverige ska begränsa byggandet av moskéer. Vidare 

svarade Sverigedemokraternas väljare att 71 % av dem är emot att invandrare i Sverige ska 

fritt få utöva sin religion här. Den tredje tabellen visar att 92 % av Sverigedemokraternas 

väljare anser att Sverige ska ta emot färre flyktingar.  

 

Vad vi kan se efter den förda statistiken är att Sverigedemokraternas väljare är av en negativ 

attityd till invandrare. De vill inte att invandrare ska få utöva sin religion i religiösa byggnader 

som är relevanta för deras religionsutövning och de vill inte heller att invandrare ska få utöva 

sin religion fritt i Sverige samt att SD-väljarna är av en enad åsikt vad gäller mottagandet av 

flyktingar.  

 

Sverigedemokraternas väljare har i den förda statistiken varit närmare hundraprocentiga svar 

som syftar till en negativ åsikt om invandrare än att de ställer sig positivt. Främst kan tabell 3 

förtydliga det där 92 % av SD-väljarna är för att ta emot färre flyktingar. Sverigedemokrater-

nas väljare anser att invandrare i Sverige måste minska och samtidigt anser dem sig vara 

främmande för andra religiösa kulturer.  

 

Det tydliga svaret som finns besvarat i frågan om vilka åsikter de Sverigedemokratiska 

väljarna har om invandrare är att SD-väljarna är negativa till invandrare och deras religiösa 

kulturer. Det finns en gemensam nämnare mellan de tre statistiktabellerna där SD-väljarna är 

eniga om den negativa attityden, oavsett vilken specifik tabell vi tittar på.  

 

I den tredje frågeställningen ämnade jag besvara vilka likheter och skillnader det fanns mellan 

medias gestaltning av Sverigedemokraternas väljares åsikter om invandrare och Sverigede-

mokraternas väljares egna åsikter om invandrare. Det övergripande svaret utifrån statistiken 
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och medias gestaltning är att media väljer att fokusera på andra aspekter när de beskriver SD-

väljarnas åsikter. I få artiklar uttrycker de SD-väljarnas åsikter om invandrare men i de flesta 

artiklarna väljer media att gestalta bilden av väljarnas åsikter till att egentligen handla om 

frustration snarare än att SD-väljarna är av en negativ åsikt till invandrare.  

 

Media har i de förekomna artiklarna skrivit att SD-väljarna röstar på Sverigedemokraterna för 

att protestera mot den rådande situationen. Att övriga politiker ignorerar ett parti som SD gör 

enligt media att SD-väljarna blir provocerade och därför har en anledning till att rösta på 

partiet.  

 

Den statistik jag fört utifrån tre olika vinklar om invandrare kan vi se att SD-väljarna är 

negativa till invandrare. SD-väljarna vill med exempelvis 92 % att Sverige ska minska 

flyktingmottagandet. Om vi samtidigt undersöker den bild media väljer att beskriva SD-

väljarna som så skulle den höga siffran endast bero på frustration och att SD-väljarna vill ha 

en förändring.  

 

I artiklar har det skrivits att SD-väljarna anser att invandrarfrågan är viktig, men att dem inte 

är negativa till invandrare. Det som går att se utifrån statistiken är att medias beskrivning av 

att SD-väljarna anser att invandrarfrågan är viktig stämmer väl överrens med SD-väljarnas 

egna åsikter men att de också är av en negativ åsikt till invandrare, vilken media inte vill ge 

sken av.  

 

Det intressanta utifrån gestaltningsteorin är att media valt att beskriva SD-väljarna som att 

inte ha negativa åsikter om invandrare. Media har i sina artiklar valt att fokusera på 

Sverigedemokraterna som parti när de talar om negativa attityder till invandrare och lyft fram 

väljarna som förvirrade och att de gör uppror mot övriga partier. SD-väljarna vill enligt media 

att övriga partier ska belysa invandrarfrågan och att de röstar på Sverigedemokraterna för att 

visa sitt missnöje, inte för att dem stödjer SD:s politik.  

 

Statistiken jag fört visar en annan bild av SD-väljarnas åsikter där media gestaltat SD-väljarna 

på ett felaktigt sätt. Enligt statistiken är SD-väljarna av negativa åsikter till invandrare där de 

med höga siffror visar att SD-väljarna faktiskt har åsikter om invandrare som medborgare och 

partier inte får ta del av.  
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Min slutsats med den här studien är att medias gestaltning av Sverigedemokraternas väljares 

åsikter om invandrare inte är den samma som Sverigedemokraternas väljares egna åsikter om 

invandrare. SD-väljarnas åsikter är av en mer negativ attityd till invandrare än vad media vill 

ge sken av.  

 

4.1 Egna reflektioner och vidare forskning 

 

När jag började med den här studien hade jag en hypotes om att SD-väljarna inte är av en 

sådan negativ åsikt till invandrare som media vill måla upp dem till att ha. Jag förväntade mig 

att SD-väljarna endast gjorde uppror mot övriga politiker och att media endast ville beskylla 

SD-väljarna för Sverigedemokraternas ökade partistöd. Att resultatet blev precis tvärt om är 

oroväckande då media inte ger den faktiska bilden till samhället. Att media målar upp SD-

väljarna som förvirrade kan göra att andra väljare väljer att rösta på SD, då de inte anser att 

Sverigedemokraterna är av dem åsikter som samhället målat upp dem till att ha. Andra väljare 

kan se det mer okej att rösta på ett parti som anses vara främlingsfientliga om samhället 

endast tror att dem är förvirrade. Den här studien har visat mig att SD-väljarna inte är så 

likgiltiga som omgivningen tror att dem är, utan att de faktiskt är av en tydligt negativ åsikt 

till invandrare. Enigt min mening måste media ge en tydligare bild av SD-väljarna och sluta 

försvara deras val av parti med att anse att dem gör det i protest.  

 

I en vidare forskning hade jag velat använda mig av flera tidningar vilka tillhör olika politiska 

block för att se om det finns någon skillnad i medias gestaltning beroende på politisk 

tillhörighet. Vidare hade jag velat undersöka SD-väljarnas egna åsikter om invandrare med 

fler statistikfrågor och samtidigt komplettera med intervjuer av SD-väljare. En djupare och 

bredare bild av SD-väljarna hade vart intressant att få och samtidigt kunna spegla det mot 

medias gestaltning av dem.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Ska Sverige begränsa byggandet av moskéer * Val av parti i riksdagsvalet 

Begränsa 

byggandet 

av 

moskéer 

Centerpartiet Feministiskt 

initiativ 

Kristdemokraterna Folkpartiet Miljöpartiet 

För 

 

 

64 

 

50 

 

74 

 

67 

 

51 

Emot 

 

 

36 

 

50 

 

26 

 

33 

 

49 

Total 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Moderaterna Piratpartiet Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Annat 

parti        

Total        

 

78 

 

75 

 

74 

 

92 

 

49 

 

71 

 

71 

 

23 

 

25 

 

26 

 

8 

 

51 

 

29 

 

29 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

      
100                          

 

100                               

Svaren anges i procent och är avrundat till närmsta heltal. 
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Bilaga 2 
 

Invandrare i Sverige ska fritt få utöva sin religion här * Val av parti i riksdagsvalet 

 

Invandrare 

i Sverige 

ska fritt få 

utöva sin 

religion 

här 

 

Centerpartiet Feministiskt 

initiativ 

Kristdemokraterna Folkpartiet Miljöpartiet 

För 

 

 

67 

 

100 

 

77 

 

82 

 

90 

Emot 

 

 

33 

 

0 

 

23 

 

18 

 

10 

Total 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Moderaterna Piratpartiet Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Annat 

parti        

Total        

 

72 

 

75 

 

69 

 

29 

 

85 

 

71 

 

74 

 

28 

 

25 

 

31 

 

71 

 

15 

 

29 

 

26 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

      
100                          

 

100                               

Svaren anges i procent och är avrundat till närmsta heltal. 
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Bilaga 3  

Sverige bör ta emot färre flyktingar * Val av parti i riksdagsvalet 

Sverige 

bör ta 

emot 

färre 

flyktingar 

 

Centerpartiet Feministiskt 

initiativ 

Kristdemokraterna Folkpartiet Miljöpartiet 

För 

 

 

77 

 

75 

 

72 

 

66 

 

50 

Emot 

 

 

23 

 

25 

 

28 

 

34 

 

50 

Total 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Moderaterna Piratpartiet Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Annat 

parti        

Total        

 

80 

 

50 

 

71 

 

92 

 

49 

 

88 

 

72 

 

20 

 

50 

 

29 

 

8 

 

51 

 

13 

 

28 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

      
100                          

 

100                               

Svaren anges i procent och är avrundat till närmsta heltal. 
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