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Abstrakt 
 

Sedan Sverigedemokraternas inträde i den politiska debatten har det diskuterats hur 

medierna ska bemöta partiet. I ett brev från Jimmie Åkesson till chefredaktörer runt om 

i landet i samband med valet 2010 vädjade han att Sverigedemokraterna skulle bli 

behandlat som övriga partier. Samma år kom partiet in i riksdagen och har sedan dess 

fått ett allt starkare väljarstöd i främst Skåneregionen samtidigt som stödet varit svagt i 

framförallt Stockholm, Västerbotten och Gotland.  

 

Syftet med den här studien var att undersöka hur tidningarna gestaltade och 

rapporterade om Sverigedemokraterna fyra månader före valet 2014 i regionerna där 

partiet fick högst respektive lägst väljarstöd i samma val. Vi har gjort en kvantitativ 

innehållsanalys baserat på 464 artiklar från tio tidningar. Vi har analyserat fem tidningar 

från Skåneregionen och fem tidningar från Stockholm, Västerbotten och Gotland. 

Tidningarna vi undersökte som fått representera Skåneregionen var Sydsvenskan, 

Helsingborgs Dagblad, Skånska Dagbladet, Ystads Allehanda och Kvällsposten. 

Tidningarna som fått representera Stockholm, Västerbotten och Gotland var Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Västerbottens-Kuriren och Gotlands 

Tidningar.  

 

Resultatet visade på att det fanns små skillnader i hur de skånska och övriga tidningarna 

gestaltade Sverigedemokraterna. Artiklarna var till största del gestaltade ur ett 

spelperspektiv i regionerna. Vi fann dock skillnader gällande rapporteringen av partiet. 

Sverigedemokraterna fick större exponering i de skånska tidningarna sett till antalet 

artiklar och storleken på artiklarna.  

 

Nyckelord 
Sverigedemokraterna, gestaltning, rapportering, kvantitativ innehållsanalys, valrörelse 
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1 Inledning 

När den sjukskrivne partiledaren Jimmie Åkesson annonserade sin politiska återkomst i 

talkshowprogrammet Skavlan i mars 2015 uppkom den återkommande diskussionen 

kring hur Sverigedemokraterna (SD) bör behandlas av medierna. Under cirka en vecka 

före sändning rapporterade medierna om Åkessons medverkan och när programmet väl 

hade sänts lät inte kritiken vänta. Många ansåg att programledaren Fredrik Skavlan hade 

varit alldeles för hård mot partiledaren medan andra hyllade hans insats. Detta exempel 

visar på att diskussionerna kring rapporteringen av Sverigedemokraterna ständigt är 

aktuell.  

 

Det har sedan Sverigedemokraternas genombrott i den offentliga debatten 2006 

diskuterats hur partiet bör bemötas i media. Förhållningssättet och rapportering av 

Sverigedemokraterna har sett olika ut över tid, från att tiga till att på senare år granska. I 

ett öppet brev från Jimmie Åkesson till chefredaktörer runt om i landet i samband med 

valet 2010 vädjade han att medierna skulle behandla SD som alla andra partier. I brevet 

skriver han att partiet syns mer men att det fortfarande pågår en debatt om debatten. Han 

nämner även att vissa anser att partiet helt borde exkluderas från det offentliga samtalet, 

vissa anser att partiet ska bemötas som övriga partier och andra anser att den negativa 

särbehandlingen ger partiet en biljett in i riksdagen (SD Pressmeddelande 2010). I 

boken Problempartiet (Häger 2012) ges ytterligare stöd åt tesen huruvida SD 

särbehandlas i svenska medier. Det framkommer att detta tycks ske bland annat genom 

journalisternas gestaltning av partiet. Till exempel sker det en överbevakning av bland 

annat konflikter och stökiga torgmöten vilket skulle kunna innebära att partiet framställs 

mer missgynnsamt. Denna särbehandling anges i boken också ske genom en 

underbevakning av partiet. I boken framkommer att detta sker då SD inte anses passa in 

i medielogiken och att både media och andra partier håller SD och SD:s frågor utanför. 

 

I Problempartiet ger journalister från södra Sverige sin syn på sitt journalistiska 

uppdrag i förhållande till Sverigedemokraterna i samband med riksdagsvalet 2010 

(Häger 2012:166). Här framkommer åsikter om hur rapporteringen av partiet befann sig 

i olika faser gällande Skåneregionen samt Stockholmsregionen. I boken diskuteras även 

huruvida Sverigedemokraterna normaliserats i Skåneregionen där de har ett starkt 

väljarstöd i både valen till riksdagen och kommunfullmäktige. I och med detta beskrivs 

hur journalistiken i Skåneregionen skulle ha lämnat det ställningstagande och kritiska 

synsätt som beskrivs föras i övriga delar av landet. Det ansågs inte råda samma 

ängslighet och orolighet gällande SD på redaktionerna i Skåne och debatten kring hur 

partiet skulle bevakas var inte lika påtaglig (Häger 2012:166). 
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För att få en ingång i vad vårt examensarbete skulle utreda tog vi del av litteratur 

gällande Sverigedemokraterna och mediernas gestaltning av politik. Vi fann att det har 

publicerats en stor mängd litteratur, särskilt i samband med riksdagsvalet 2010 gällande 

Sverigedemokraterna och mediernas gestaltning av partiet. Det var då 

Sverigedemokraterna äntrade den politiska arenan och började få ett större medialt 

utrymme. Vi upptäckte att det fanns kunskapsluckor om hur medierna gestaltade 

Sverigedemokraterna i samband med valrörelsen 2014 och mer specifikt jämförelser 

mellan medier för regioner där partiet hade högst och lägst väljarstöd varpå vi fann 

ämnet intressant att undersöka.  

 

I resterande delar av det här kapitlet går vi igenom historia om Sverigedemokraterna 

och vilka de är. Vidare går vi in på problemformulering och syftet med vår studie samt 

frågeställningar.  

 

I kapitel 2 tar vi upp tidigare forskning och teorier som är relevanta för vår 

undersökning. 

 

I kapitel 3 beskriver vi den metod som vi har använt och hur vi har gått tillväga. 

 

I kapitel 4 presenterar vi de viktigaste resultaten från vår empiri. 

 

I kapitel 5 analyserar vi resultaten och kopplar an dem till teorin. 

 

I kapitel 6 avslutar vi vår studie med att svara på våra frågeställningar och diskutera 

kring vad vi har kommit fram till. 
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1.1 Bakgrund 

För att förstå den problematik som ligger till grund för debatten huruvida 

Sverigedemokraterna bör bemötas i media samt vårt forskningsområde är det på sin 

plats med en kort bakgrund om partiet och dess politik för att sätta det i sitt rätta 

sammanhang. 

 

Sverigedemokraterna bildades 1988 av bland annat medlemmar från den nazistiska 

kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt (Expo). Det som enade partiet var ett 

gemensamt ställningstagande mot den dåvarande invandringspolitiken som sågs som ett 

socialt och ekonomiskt hot (Dagens Nyheter 2011). 1994 fick partiet sina fem första 

mandat i kommunfullmäktige i Dals-Ed, Höör och Ekerö. Under slutet av 1990-talet 

försökte Sverigedemokraternas bli kvitt sin nazistiska/rasistiska stämpel och personer 

som ansågs vara belastningar för partiet uteslöts, till exempel byttes 1995 partiledaren 

Anders Klarström som varit aktiv i den nazistiska organisationen Nordiska Rikspartiet 

ut mot den tidigare centerpartisten Mikael Jansson. Jansson förbjöd bland annat 

nazistiska attribut såsom bombarjackor och uniformsliknande kläder för 

partimedlemmarna. Jimmie Åkesson valdes år 2000 in som ordförande för 

Sverigedemokraternas ungdomsförbund med ett fläckfritt förflutet gällande nazistiska 

och rasistiska organisationer. 2005 valdes Åkesson in som partiledare och tonade 

ytterligare ner partiets främlingsfientliga profil. Till exempel byttes 2006 partiets 

tidigare symbol ut, den flammande facklan som inspirerats av den engelska 

nazistorganisationen National Fronts symbol, mot en blåsippa. I valet samma år fick 

Sverigedemokraterna 2,9 procent av svenska folkets röster och efter denna valframgång 

började Jimmie Åkesson bli känd för svenska folket. I valet 2010 ökade partiets 

väljarstöd ytterligare och partiet trädde in i riksdagen med 5,7 procent av svenska 

folkets röster.  

 

I Sverigedemokraternas principprogram benämner partiet sig själva som 

socialkonservatistiskt med en nationell grundsyn. I boken Sverigedemokraternas svarta 

bok (Arnstad et al. 2014:126ff) tolkas denna politiska inriktning idag innebära en 

traditionell högerpolitisk parad med social medvetenhet. Sverigedemokraterna själva 

vill komma ifrån den traditionella politiska skalan och menar att det är nationalismen 

som har en särställning i deras ideologi som ska lösa nationens sjukdomstillstånd. SD 

har framfört att partiet bör ses som ett mittenparti (Hellström 2010:55). Partiet kritiseras 

ofta som ett radikalt högerpopulistiskt parti vilket enligt Cas Mudde karaktäriseras av 

nationalism och främlingsfientlighet (Ekman och Poohl 2010:10). Sverigedemokraterna 

själva menar att de bedriver en ansvarsfull invandringspolitik och kallar sig 

invandringskritiska. På partiets hemsida framkommer hur invandringen måste hållas på 

en sådan nivå att den inte hotar den nationella identiteten, välfärden och tryggheten (SD 

Invandringspolitik). 

 

I Sverigedemokraternas valmanifest framgår vilka frågor som partiet ansåg var viktigast 

inför valet 2014. I kronologisk ordning anges brott och straff, äldrevård och 
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pensionerna, integration och invandring, arbetsmiljörätt, arbetslösheten, 

näringslivsfrågor, sjukvård, skolan, försvaret, barnomsorg och familjepolitik, miljö- och 

klimatfrågor, jämställdheten, kulturen, landsbygdsfrågor, EU, utrikespolitiken, utsatta 

grupper och infrastruktur (SD Valmanifest 2014). 

 

I riksdagsvalet 2014 blev Sverigedemokraterna den stora vinnaren då de ökade sitt stöd 

från 5,7 procent i valet 2010 till 12,9 procent av rösterna. Partiet blev därmed det tredje 

största i Sverige (Valmyndigheten 2014). Lägst stöd fick partiet i Stockholm, 

Västerbotten och Gotland. I dessa regioner fick partiet mellan cirka 6 till 8 procent av 

väljarnas röster. Samtidigt fick partiet ett större stöd i södra delarna av Sverige, i 

synnerhet Skåne där partiet fick cirka 20 procent av väljarnas röster. Utifrån detta 

valresultat tar vår undersökning sitt avstamp då vi har valt att undersöka ifall det finns 

eventuella skillnader i mediernas rapportering för områdena där partiet har högst 

respektive lägst väljarstöd. I bilaga 3 redovisas röstfördelningen över landet i valet 

2014.  

 

Sedan SD:s inträde i riksdagen 2010 har de fått allt större uppmärksamhet i media. I en 

sökning på Retriever, instrumentet vi kommer att använda oss av i vår insamling av 

material, syns denna tendens tydligt. Av förklarliga skäl har det rapporterats mer om SD 

under valåren 2006, 2010 och 2014 än övriga år. Nedan i diagrammet anges hur många 

träffar sökordet “Sverigedemokraterna” får i de senaste valåren. Sökresultatet omfattar 

tryckt press, webbtidningar, radio, tv och bloggar.  
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1.2 Problemformulering 

I boken Spegla, granska, tolka (Djerf-Pierre och Weibull 2001:14) framgår hur 

journalistiken generellt har förändrats sedan mitten av 1950-talet. Den har gått från att i 

större utsträckning förmedla, rapportera och en strävan efter ett så neutralt 

förhållningssätt som möjligt till ett mer tolkande, förklarande och kommenterande 

angreppssätt (Strömbäck och Nord 2013:165). Journalisterna har i och med detta 

numera en större roll i relationen mellan väljarna och politikerna än vad de hade förr 

(Esaiasson och Håkansson 2002:106). Detta har kommit att prägla nyhetsjournalistiken 

då journalisterna genom att analysera, kommentera och recensera har fått en allt mer 

framträdande roll (Asp och Bjerling 2014:70). 

 

I en representativ demokrati är valrörelsen en av de viktigaste perioderna där väljarna 

står i centrum (Strömbäck och Nord 2013:9). Politiker och de politiska partierna 

konkurrerar om väljarnas röster och det är därför av stor vikt för partierna att synas i 

media under en valrörelse för att kunna kritisera sina motståndare och presentera sin 

politik. Det är särskilt betydelsefullt för politiker och de politiska partierna att föra fram 

sin politik i medierna då partiidentifikationen minskat de senaste decennierna 

(Strömbäck 2009:64) och i en undersökning av valet 2010 gjord av Statistiska 

centralbyrån visade det sig att var tredje väljare bestämde sig veckan innan valet för 

vilket parti de skulle rösta på (SCB 2014). 

 

1.2.1 Medierna som informationsbärare 

Medierna är för de flesta medborgarna den främsta källan till information om politik 

och samhällsfrågor (Strömbäck och Nord 2013:119). Många bildar sig även en 

uppfattning exempelvis om skola och sjukvård utifrån egna erfarenheter. Dessa 

självupplevda erfarenheter är dock begränsade och för att bilda sig en uppfattning om en 

verklighet som sträcker sig bortom de egna erfarenheterna behöver vi medierna. Vi 

behöver även medierna för att kunna följa den politiska debatten och för att få 

information om de politiska partierna. Strömbäck menar på att den moderna politiken är 

medierad (2009:239). Med detta menas att medierna är den viktigaste 

kommunikationskanalen mellan politiker och medborgare. Strömbäck menar även på att 

politiken är medialiserad som till skillnad från medierad, vilket innefattar ett statiskt 

förhållande, handlar om ett dynamiskt förhållande mellan medierna och politiken. En 

viktig del av att politiken är medierad och medialiserad innebär att medierna blir 

betydelsefulla i fråga om människors uppmärksamhet. Detta innebär att politiker som 

vill ha genomslag måste anpassa sin verksamhet efter mediernas sätt att fungera. 

Medielogiken innebär att innehållet formas av bland annat mediernas format, normer 

och organisationens interna arbetsvillkor. Strömbäck menar på att medieinnehållet i allt 

större utsträckning präglas av medielogiken snarare än någon form av politisk logik 

(2009:247).  

 

Trots det förändrade medielandskapet med närvaron av Internet och sociala medier där 

medborgarna själva kan skapa sitt medieinnehåll så är medborgarnas främsta källa till 
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information under valrörelser fortfarande de traditionella massmedierna (Strömbäck 

2009:249ff). Så länge massmedierna är den självklara kanalen till väljarna kommer de 

även att fortsätta vara centrala för partierna när deras kommunikation ska nå väljarna. 

 

1.2.2 Mediernas samhällsuppgifter  

I Massmedier (Hadenius et al. 2011:28) skriver författarna att medierna har en central 

roll för demokratin. I 2006 års pressutredning lyftes tre viktiga uppgifter fram som 

beskrev mediernas roll i samhället. De tre uppgifterna är information som betonar 

mediernas betydelse för både medborgare och politikers information om aktuella 

händelser, granskning som betonar vikten av medierna som granskare av olika 

makthavare och slutligen medierna som ett forum för debatt. Att medierna har dessa 

uppgifter bör inte ses som ett krav utan är snarare drag som karaktäriserar mediernas 

roll i ett demokratiskt samhälle. Asp (2011:159) menar på att mediernas uppgift i en 

demokrati är att bidra till fri åsiktsbildning. Nyhetsmedierna bör förse medborgarna 

med ett så brett och korrekt informationsunderlag som möjligt så att de kan fatta 

självständiga, rationella beslut och ta ställning i samhällsfrågor. Individerna bör få 

tillräckligt med information för att kunna bestämma vad som talar för respektive mot ett 

visst ställningstagande. Medierna och journalisterna bör även låta olika åsikter komma 

till tals och granska makthavare (Strömbäck 2003:8). Att maktmissbruk och andra typer 

av ohederliga förfaranden kommer till medborgarnas kännedom är betydande så att de 

kan ta ställning i frågor gällande de styrandes handlingar. (Asp 2011:160). Det är även 

centralt ur ett demokratiperspektiv att mediernas bevakning ska vara rättvis så att ingen 

åsiktsbildning gynnas eller missgynnas (Johansson et al. 2014:145).  

 

1.2.3 Medieinnehåll 

Det finns externa och interna faktorer inom mediesystemet som bestämmer vad som blir 

en nyhet (Nygren 2008:30ff). Bland de externa faktorerna skriver Nygren att medierna 

är sammanflätade med samhällets ideologier, kulturer och sätt att tänka. Mediernas 

innehåll påverkas även av rådande lagar och regler, till exempel av 

tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, public service och presstöd. Den 

tekniska och ekonomiska utvecklingen förändrar hur medierna produceras och används 

samtidigt som ekonomiska drivkrafter och konkurrens blir allt hårdare. En av de 

viktigaste externa faktorerna är mediernas källor som direkt påverkar innehållet. Med 

interna faktorer menar Nygren de faktorer som existerar inom mediesystemet och 

påverkar det dagliga journalistiska arbetet. Bland interna faktorer nämns branschen som 

helhet med sina frivilliga regler för etik och avgränsningar mellan journalistik och 

reklam. Vem som äger medieföretagen och hur företagen är formade påverkar också 

medieinnehållet. Allt fler medier samlas i olika koncerner där samordning och utbyte av 

innehåll ökar. Nygren skriver vidare att inom medieföretagen finns det två slag av 

rutiner och normer som påverkar det dagliga arbetet - en synlig organisation med 

tydliga rutiner och en ledning som styr medvetet. Samtidigt finns det osynliga normer 

som sitter i väggarna vilka präglar hur journalisterna ska genomföra sitt arbete. Den 

enskilda journalisten spelar också en viktig roll för medieinnehållet då den har egna 

erfarenheter och värderingar som påverkar hur han/hon arbetar.  
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1.2.4 Journalistikens gestaltningar av politik  

Strömbäck sammanfattar tidigare forskning (2012:272) och poängterar att det finns två 

dominerande gestaltningar av politik: sak- och spelgestaltningar. Den sakgestaltade 

journalistiken fokuserar på det sakliga innehållet i politiken, vad som hänt eller kommer 

att hända och vad någon har föreslagit eller sagt. Den spelgestaltande journalistiken 

fokuserar på politiken som spel och strategi med vinnare och förlorare i kampen om 

opinionen, relationer mellan olika aktörer och hur politiken bedrivs.  

 

Kopplat till journalistikens demokratiska uppdrag är sakgestaltningen av politik att 

föredra eftersom denna typ av gestaltning ligger närmre idealet om vilken typ av 

information medborgarna bör få ta del av för att kunna ta ställning i olika 

samhällsfrågor. Ett annat skäl är att forskning har visat på att spelgestaltningen tenderar 

att öka människors misstro mot politiker och politik eftersom temat för denna 

gestaltning är en tävling om makt och att politiker drivs av egenintresse. Strömbäck 

betonar att spelgestaltningen är vanligare i USA än i Sverige och att det är troligare att 

kvällstidningar framför morgontidningar använder sig av denna gestaltning (Strömbäck 

2012:273). Graden av kommersialisering hos ett medium är en betydande faktor när det 

kommer till vilken gestaltning av politiken som dominerar för mediet. 

 

Vid sidan av sak- och spelgestaltningar har undersökningar även fokuserat på 

skandalgestaltningar av politiken (Strömbäck 2001:245ff). Med det avses artiklar och 

inslag som har skandaler och moraliskt eller juridiskt förkastliga beteenden hos politiker 

som fokus. 

 

1.2.5 Journalistkårens partisympatier 

I Kent Asps undersökning om journalistkårens partisympatier framkommer att 70 

procent av de tillfrågade journalisterna år 2011 sympatiserade med något av de rödgröna 

partierna (2012:102). Därmed är journalistkåren inte särskilt representativ för den 

svenska allmänheten. Asp betonar dock att påverkan på nyhetsrapporteringen på grund 

av den enskilda journalistens partipolitiska åsikter är begränsad i förhållande till andra 

viktigare faktorer. Bland dessa faktorer nämner Asp att professionella 

nyhetsvärderingsprinciper väger tyngre än partipolitiska åsikter (2012:106). 

Nyhetsarbetet är även till stor del en kollektiv och redaktionell process där många 

journalister är inblandade vilket minskar individernas påverkan. Få journalister anser sig 

vara övertygade anhängare till ett specifikt parti. Därmed identifierar sig journalisterna 

känslomässigt i mindre grad till partierna än vad allmänheten gör.  

 

 

I det här kapitlet har vi redogjort för politikens medialisering, medierna som en viktig 

roll i samhället, faktorer som påverkar medieinnehållet, journalistikens gestaltningar av 

politik och journalistkårens partisympatier. Med detta som bakgrund vill vi påvisa att 

medierna har en stor betydelse både för demokratin och människors fria åsiktsbildning. 

Vi har även redogjort för hur politik kan gestaltas i media vilket ligger till grund for vår 

metod. Eventuella skillnader i hur Sverigedemokraterna gestaltas kan ha betydelse för 
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åsiktsbildningen gällande partiet. Dessa skillnader finner vi intressanta att undersöka i 

och med mediernas demokratiska uppdrag som vi har nämnt ovan.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur det rapporterades om Sverigedemokraterna 

samt hur de gestaltades i tio av de största tidningarna för regionerna där partiet hade 

högst respektive lägst väljarstöd fyra månader före valdagen 2014. Dessa tidningar är 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Västerbottens-Kuriren och Gotlands 

Tidningar som i det här fallet representerar tidningar i regionerna där partiet hade lägst 

väljarstöd samt Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Skånska Dagbladet, Ystads 

Allehanda och Kvällsposten som får representera tidningar i Skåneregionen där partiet 

hade högst väljarstöd. Med den här undersökningen vill vi påvisa skillnader och likheter 

som existerade i hur de utvalda tidningarna rapporterade om och gestaltade partiet. I och 

med de stora skillnader i väljarstöd som fanns för Skåne och Stockholmsregionen, 

Västerbotten och Gotland anser vi att detta är intressant att undersöka. Vi är medvetna 

om att faktorer som påverkar medborgarnas underlag för hur de röstar är en komplex 

fråga och att vi inte kan dra en rät linje mellan mediernas framställningar och 

valresultatet. Vi anser dock att vi kan föra en diskussion kring det resultat vi får. I 

fortsättningen när vi nämner regionerna menar vi Skåne som en region och Stockholm, 

Västerbotten och Gotland som en region, detta för att underlätta läsningen.  

 

Nedan har vi formulerat två frågeställningar utifrån två teman: 

 

● Hur rapporterades det om Sverigedemokraterna i de för vår studie aktuella 

tidningarna under valrörelsen 2014? 

 

Det vi avser undersöka gällande rapporteringen är huruvida det skilde sig mellan 

regionerna sett till: 

 

– Antal artiklar samt till artiklarnas storlek. 

– Vilken utsträckning SD förekom på förstasidorna. 

– De huvudsakliga temana i artiklarna. 

– Vilken utsträckning Sverigedemokraterna fick komma till tals.  

 

● Hur gestaltades Sverigedemokraterna i de för vår studie aktuella 

tidningarna under valrörelsen 2014? 

 

Det vi avser undersöka gällande gestaltningen är huruvida det skilde sig mellan 

regionerna sett till: 

 

– Hur Sverigedemokraterna gestaltades utifrån ett sak-, spel- eller 

skandalperspektiv.  

– Förekomsten av olika typer av spel- och skandalgestaltningar. 
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2 Teori och tidigare forskning 

I det här kapitlet kommer vi dels redogöra för vår teoretiska ram med bland annat 

dagordningsteorin, priming och gestaltningsteorin. Dessa teorier brukar nämnas som 

de viktigaste teorierna när det gäller den politiska kommunikationen och mediernas 

påverkan på människor. Vi kommer även ta upp tidigare forskning som är relevant för 

vårt forskningsområde. Vi visar bland annat på hur forskningen fokuserat på hur 

medierna i ett tidigare skede har valt att gestalta politik än tidsperioden för vår studie.  

 

2.1 Relevant teoribildning  

 

2.1.1 Dagordningsteorin 

Varje dag rapporterar medier om olika händelser världen över. Det handlar om brott, 

olyckor, konflikter, krig, politik, ekonomi med mera. Av allt som det rapporteras om så 

är det bara en liten del som når våra medvetande och än mindre del som vi kommer ihåg 

och reflekterar kring (Strömbäck 2009:102ff). Medierna skildrar en mångfacetterad och 

närmast obegränsad verklighet och genom att vi använder oss av medierna för att 

orientera oss om verkligheten bidrar de till att organisera våra upplevelser av den. Detta 

kallas mediernas dagordningsfunktion. Därmed pekar medierna ut vad som är på 

samhällets dagordning åt oss. Med dagordning menas frågor som diskuteras mycket och 

kan komma att bli föremål för politiska beslut. Det finns tre olika dagordningar: 

medborgarnas dagordning, mediernas dagordning och den politiska dagordningen. När 

det gäller mediernas dagordning innefattar begreppet dagordningsmakt som handlar om 

vilket inflytande medierna har över vilka frågor som människor anser vara viktiga. 

Människor har inte kapacitet att själva undersöka verkligheten och vilka frågor som 

anses vara viktiga varpå vi vänder oss till medierna för att få ledtrådar om detta. När 

medierna uppmärksammar vissa nyheter mer än andra ger det oss ledtrådar om vad som 

anses vara viktigt. Strömbäck nämner att eftersom dagordningsteorin är en av de mest 

utforskade teorierna om mediernas effekter så kan man med hög grad av säkerhet påstå 

att det kausala sambandet stämmer, det vill säga att mediernas dagordning påverkar 

medborgarnas dagordning (2009:106). Detta samband kallas även dagordningsteorins 

första nivå.  

 

Om dagordningsteorins första nivå handlar om vad medierna uppmärksammar och vad 

medborgarna anser vara de viktigaste frågorna så syftar dagordningsteorins andra nivå 

till att utreda hur medierna gestaltar objekt och hur människor tänker om dem 

(Strömbäck 2009:106). Dagordningsteorins första nivå behandlar objekt i form av till 

exempel sakfrågor, politiker, organisationer, medan den andra nivån behandlar attribut 
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som får uppmärksamhet när medierna beskriver olika objekt. När medierna ger vissa 

objekt eller attribut mer uppmärksamhet än andra ger det människor en ledtråd att vissa 

objekt eller attribut är viktigare än andra. 

 

2.1.2 Gestaltningsteorin (framing theory) 

Gestaltningsteorin, även kallad framing theory, beskriver till viss del hur medierna 

påverkar människors uppfattningar av verkligheten när den beskrivs av medierna 

(Strömbäck 2009:119ff). Den syftar även till att beskriva hur medierna genom att välja 

att gestalta verkligheten på vissa sätt och utlämna andra sprider olika ideologiers sätt att 

betrakta verkligheten. Ett tredje perspektiv av gestaltningsteorin är att den handlar om 

medieinnehållet och vad det egentligen representerar.  

 

En vanlig metafor för att beskriva mediernas rapportering är att den ska spegla 

verkligheten. Verkligheten är dock närmast obegränsad medan medierna är begränsade 

till sina format. Varje dag inträffar miljontals händelser av olika slag och det är inte 

möjligt för medierna att rapportera om allt som händer. Därmed styr redaktionerna och 

de enskilda journalisterna den nyhetsförmedling som sker i form av ämnesval, vilka 

aktörer som kommer till tals, objekt, attribut, källor med mera. Med andra ord kan man 

inte sätta likhetstecken mellan medierna och den verklighet som de syftar till att 

beskriva eftersom medierna konstruerar en bild av verkligheten. Det kommer alltid att 

finnas ett avstånd mellan verkligheten och mediernas bild av den.  

 

Rörande begreppet gestalta så beskriver Robert Entman (1993:52) det som att vissa 

aspekter av verkligheten väljs ut och blir framträdande i en kommunicerande text. Detta 

innebär att specifika problembeskrivningar, orsaksförklaringar och värderingar 

framhävs. Strömbäck skriver att gestaltningsteorin bygger på två observationer 

(2009:120) där den första är som tidigare nämnt att medierna aldrig beskriver 

verkligheten som den är. Den andra observationen är att verkligheten i sig inte har 

betydelse för människors uppfattning om den utan det är nyheternas bilder av den som 

är avgörande. Strömbäck nämner att “ju mer beroende människor är av medierna för 

information, desto mer mottagliga är de för påverkan från mediernas sida” (2009:122). 

 

2.1.3 Gestaltning av politik som sak, spel och skandal 

Kopplat till gestaltningsteorin hör gestaltning av politik som sak, spel och skandal. I 

Spiral of cynicism (Cappella och Jamieson 1997:33) nämner författarna att journalistik 

numera har en game and strategy structure. De menar på att gestaltningen av politik har 

gått från att gestalta politik som issue-based stories till att betona vem som ligger 

framför och vem som ligger efter av de olika politiska aktörerna. Strömbäck översätter 

termerna (2009:128) till sak (issue frames), spel (game/strategy frames) och lägger till 

ytterligare en gestaltning som han benämner skandal (2001:245). 

 

Vidare nämner Strömbäck (2001:240) att tre villkor måste vara uppfyllda för att det ska 

finnas något värde i gestaltningsteorin. För det första måste gestaltningarnas 

konceptuella och språkliga karakteristika framgå tydligt. Det andra villkoret är att 
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gestaltningarna ska vara vanligt förekommande. Det tredje villkoret är att 

gestaltningarna på ett tillförlitligt sätt ska skilja sig från varandra.  

 

Ett alternativ är gestaltandet av politik som sakfrågor (Strömbäck 2001:240ff) där 

artiklar fokuserar på sakliga frågor i verkligheten med relevans för politiken eller vad 

partier alternativt politiker anser bör göras. En sakgestaltad journalistik bidrar till att öka 

kunskaper om partiernas ståndpunkter i olika frågor. Detta är betydande för att 

medborgarna ska kunna bedöma vilket parti eller politiker som ligger närmast de egna 

åsikterna. Sakpolitiskt gestaltade artiklar fokuserar på politikens VAD-frågor. 

Strömbäcks definition lyder: 

 

Med sakgestaltad journalistik avses att artiklarna eller inslagen fokuserar på 

VAD som har hänt eller kommer att hända, VAD någon har föreslagit, eller 

VAD någon har sagt i den mån det syftar på politikens innehåll.  

 

Ett annat möjligt alternativ är gestaltandet av politik som spel, sport eller strategi. I 

spelgestaltningen är sport- och krigsmetaforer vanligt förekommande. Centrala 

indikatorer på sådan gestaltning är ord som “vinnare” och “förlorare”. I spelgestaltandet 

av politik blir förslag till åtgärder, lösningar eller utspel från politiker reducerade till 

medel för att nå olika väljargrupper, för att på så sätt stärka eller behålla den egna 

positionen. Den spelgestaltande journalistiken fokuserar även på relationerna, i 

synnerhet mellan politiker som personer eller relationerna mellan partier. Däri ligger 

intresset för eventuella regeringskonstellationer efter ett val. En viktig del av den 

spelgestaltande journalistiken är intresset för opinionsmätningar där det ofta utses 

vinnare och förlorare. Strömbäck ger följande definition: 

 

Med spelgestaltad journalistik avses artiklar och inslag som fokuserar på politik 

som spel, strategi, relationer mellan politiska aktörer, vinnare och förlorare, 

samt på HUR politik bedrivs.  

 

När journalistiken gestaltar politik som spel, sport eller strategi är en konsekvens att 

människors misstro mot politik och politiker aktiveras och förstärks. Det gör också att 

sakinnehållet trängs undan vilket försvårar medborgarnas inhämtande av information.  

 

En tredje möjlig gestaltning är gestaltandet av politik som skandaler och affärer. Dessa 

har kommit att få ett allt större utrymme i journalistiken både i Sverige och 

internationellt. Skandalgestaltningen innebär ofta att en händelse får stort utrymme. 

Gränsdragningen kan vara vara problematisk då det ofta är händelser i sak som ligger 

till grund för skandalerna. En artikel kan ha en mer eller mindre känsloladdad och 

anklagande ton vilket avgör om det ska behandlas som sak- eller skandalgestaltning. 

Värdeladdade ord är därmed en central indikator. Strömbäck definierar det som: 

 

Med skandalgestaltad journalistik avses inslag eller artiklar som fokuserar på 

skandaler, moraliskt eller juridiskt klandervärda beteenden av politiker, samt (i 

vissa fall) felsägningar som behandlas som om det som har sagts är en skandal.  
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2.1.4 Priming  

Strömbäck skriver i Makt, medier och samhälle (2009:115) att minnet fungerar som ett 

associativt nätverk där noder kopplas samman till varandra. Till exempel kopplas en 

nod som ordet “Reinfeldt” samman till andra noder eller ord som “politiker”, “lägre 

skatter” och “Moderaterna”. Däremot är det mindre troligt att “Reinfeldt” kopplas 

samman med “TV-spel” och “naturen”. Noderna bär positiva eller negativa laddningar, 

till exempel kan noderna Reinfeldt och lägre skatter vara positiva för en person medan 

de för en annan är negativt laddade. Priming handlar till stor del om varför vissa 

människor kopplar vissa noder till varandra men inte till andra. Att människor 

associerar Moderaterna och lägre skatter med varandra handlar inte om att Moderaterna 

förespråkar sänkta skatter. Det handlar snarare om att Moderaterna kommunicerar ut 

detta budskap i medierna och att de uppmärksammar kopplingen.  

 

Fiske och Taylor (1991:257) nämner att priming handlar om att tankar och associationer 

som nyligen och ofta aktiverats är lättare tillgängliga än associationer som inte 

aktiverats nyligen. Strömbäck (2009:115) nämner i samband med detta att priming 

kopplas an till psykologisk teori om hur information lagras i vårt minne. Han menar på 

att vi inte använder oss av all information som samlats under lång tid när vi ska skapa 

en åsikt om en fråga utan det är data som nyligen aktiverats som är mer lättillgänglig när 

vi skapar en opinion. Kopplat till dagordningsteorin kan priming därmed förklara varför 

vi tycker att vissa sakfrågor är viktigare än andra. Ju oftare vissa objekt eller attribut 

rapporteras av media desto oftare aktiveras dessa i våra minnen och därmed ökar 

sannolikheten för hur viktiga vi anser att de är.  

 

Samtidigt menar Strömbäck på att det finns studier som visar att priming-effekten har 

sina begränsningar när det kommer till vissa sakfrågor (2009:117). Bara för att 

medierna skriver om ett ämne så behöver det inte betyda att medborgarna tycker att det 

är en viktig fråga. Exempel på ämnen som kan tunnas ut på sin slagkraftighet när det 

kommer till priming är ekonomi och arbetslöshet. Författarna nämner också att 

medierna har svårare att skapa helt nya tankemönster och värderingar hos människor 

jämfört med att aktivera opinion och åsikter som de redan bär på. 

 

2.1.5 Hallins modell 

Forskaren David Hallin konstruerade modellen för studier av objektivitet då han 

studerade amerikanska journalisters objektivitet (Allan 2004:63ff). Hallin menar att 

man kan dela in frågor, företeelser och problem utifrån tre sfärer som styrs av olika 

normer. Den första är Sfären av konsensus, här behandlas åsikter som av journalister 

och allmänheten tolkas som okontroversiella och där det råder en konsensus. 

Journalister känner sig därför inte manade att presentera motsatta åsikter gällande dessa 

ämnen. Den andra är Sfären av legitima konflikter där det är legitimt att inta olika 

ställningstagande i frågan. Dessa frågor kan diskuteras i den allmänna debatten och 

journalisternas objektiva förhållningssätt är eftersträvansvärt. Ett exempel är debatten 

mellan de etablerade partierna där legitima åsikter möts. Den tredje, Sfären av 

avvikelser, innebär att frågan hamnar i konflikt med rådande konsensus som finns i 

svensk debatt och kultur. Dessa frågor anses inte av medborgarna vara värdiga att få 
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utrymme i medierna och blir således svårare att få upp på dagordningen. Journalisternas 

roll blir här att fördöma eller utesluta de frågor som utmanar rådande konsensus. Hallin 

menar att gränserna mellan de olika sfärerna bestäms av interna faktorer och är 

föränderliga över tid.  

 

2.2 Tidigare forskning  

 

2.2.1 Sverigedemokraterna 

I Hägers bok Problempartiet (2012:159) framkommer att medierna inför riksdagsvalet 

2006 hade två tillvägagångssätt att bemöta Sverigedemokraterna, antingen genom att 

tiga eller att granska. Rapporteringen blev därmed sparsam och bilden som målades upp 

av partiet i media var negativ. Häger nämner även att det bland de övriga partierna fanns 

en tyst överenskommelse att inte tala med Sverigedemokraterna eller låta dem delta i 

debatterna.  

 

Nord och Nygren studerade lokala mediers valbevakning i och med valet 2006 (2007). 

Studien är en analys av medieinnehållet i nio svenska kommuner och landsting tre 

veckor innan valet. Här framkommer hur redaktionschefer bland annat från 

Sydsvenskan gått ut i branschtidningen Journalisten och kommenterat det som att 

Sverigedemokraterna bör granskas och inte förtigas (2007:67). I sin helhet nämndes 

partiet 35 gånger i de drygt 800 studerade artiklar tre veckor innan valet där nästan 

hälften var negativa. Detta resultat av lokalpressen som övergripande tigande är 

någonting som även stämmer överens med nationell press.  

 

Kent Asp genomförde efter valet 2010 studien Mediernas prestationer och betydelse 

valet 2010. I studien kommer Asp fram till att Sverigedemokraterna fick utstå en hård 

granskning av media (Asp 2011:24). Detta faktum tillsammans med att SD även började 

kritiseras av övriga partier innebar att de fick stor uppmärksamhet i media. Partiet fick 

tio gånger mer uppmärksamhet i valet 2010 jämfört med valet 2006 och blev det tredje 

mest synliga partiet i valrörelsen. Asp skriver att även om rapporteringen om SD var 

gynnsam för partiet när det gäller mängden uppmärksamhet så var det tydligt 

ogynnsamt sett till hur partiet uppmärksammades (2011:50). SD var det enda parti som 

det genomgående rapporterades negativt kring. I studien undersökte Asp de största 

nyhetsmedierna i Sverige och han nämner att de olika partierna nämndes i ungefär 

samma utsträckning oavsett vilket medium det handlade om, det vill säga SD fick till 

exempel lika stor spridning i Aftonbladet som Dagens Nyheter. Asp skriver vidare att i 

2010 års val handlade det för första gången om två på förhand givna regeringsalternativ, 

alliansen och de rödgröna (2011:43). Gällande rapporteringen om dessa så har de olika 

regeringsalternativen aldrig tidigare blivit så lika behandlade av medierna. Så gott som 

alla undersökta medier gav en balanserad bild av de två blocken, med Expressen som 

undantag vars rapportering gynnade alliansen/missgynnade oppositionen.  

 

I studien undersökte Asp även hur väl mediernas dagordning stämmer överens med 

partiernas dagordningar (2011:59). Bland frågor som prioriterades lägre av medierna 
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hör integrations- och invandringsfrågor vilket även stämde överens med alla partier 

utom SD. Dessa frågor hamnade på SD:s dagordning tillsammans med rätts- och 

vårdfrågor. Asp betonar hur SD:s paroll “Ge oss Sverige tillbaka” var genomgående för 

alla deras sakfrågor (2011:64). Asp drar även slutsatsen att SD inte gynnades av 

mediedagordningen i valrörelsen 2010. Han förklarar det med att SD var ett parti som 

stod utanför riksdagen, med för de flesta människor okända kandidater, osäkert ifall de 

skulle komma in riksdagen samt att partiet använde sig av kontroversiella 

kampanjutspel samtidigt som de andra partierna tog ett stort avstånd från dem. En stor 

del av partiets framträdanden handlade inte om sakfrågor men när de väl kom fram så 

var det om sakfrågor som partiet själva önskade. Mediernas rapportering var alltså både 

gynnsam och missgynnsam för SD (Asp 2011:99). Asp nämner i slutet av studien att 

den bild medierna gav av valrörelsen och de två föregående åren påverkade hur 

opinionen utvecklades men att journalisternas inflytande över den bild som påverkade 

väljarna var begränsad (2011:139). Det var i större utsträckning partierna själva och 

deras kamp om rösterna som bestämde bilden.  

 

2.2.2 Sak-, spel- och skandalgestaltning 

I boken Väljarna, partierna och medierna (2009) undersökte Nord och Strömbäck i 

vilken utsträckning flera rikstäckande medier gestaltade politiken i valrörelsen 2006. 

Sakgestaltade artiklar och inslag var den vanligaste gestaltningen på 49 procent följt av 

spelgestaltning på 31 procent och skandalgestaltning på 20 procent (Nord och 

Strömbäck 2009:135ff). Rapport var den mediekanal med störst andel sakgestaltade 

politiska nyheter med 66 procent. Aftonbladet och Expressen var de mediekanaler som i 

störst utsträckning gestaltade politiken utifrån en spelgestaltning med 40 procent 

vardera och TV4 nyheterna var de som gestaltade politiken i störst utsträckning utifrån 

ett skandalperspektiv med 39 procent. Journalistiken var generellt mer spel- och 

skandalgestaltande i kvällstidningarna än i morgontidningarna. Då övriga gestaltningar 

såsom regerings- och konfliktgestaltning undersöktes delades dagspress (Dagens 

nyheter och Svenska dagbladet), kvällspress (Aftonbladet och Expressen), public 

service (Rapport och Aktuellt) samt TV4 Nyheterna upp var för sig. Generellt gestaltade 

TV-nyheterna politiken som konflikt, i större omfattning än morgon- och kvällspress. 

 

I sin doktorsavhandling Gäster hos verkligheten ställer sig Strömbäck frågan hur politik 

gestaltas i journalistiken (2001:239). I avhandlingen undersökte han hur medier 

gestaltade politiken tre veckor före valet 1998 utifrån ett sak-, spel- och 

skandalperspektiv. Strömbäck kommer fram till att kvällstidningarna avviker från 

morgontidningarna då de i större utsträckning gestaltar politik som skandaler. Endast 

Dagens Nyheter var den tidning som i en majoritet av artiklarna gestaltade politik som 

sak, andra undersökta tidningar var Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet. Av 

de 743 nyhetsartiklar som Strömbäck undersökte gestaltade 44 procent politik som sak, 

39 procent som spel, 9 procent som skandal och 3 procent som trivia. Han nämner 

vidare att det är betänkligt att spelgestaltningarna får så pass stort utrymme (2001:259). 

Strömbäck menar på att det är naturligt med spelgestaltande journalistik i en valrörelse 

men att det påfallande sällan belystes vilken politik som kommer styra landet efter valet 

och vilken betydelse detta får för medborgarna.  
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2.2.3 Negativa budskap och politiska skandaler 

I boken Det politiska spelet (Johansson et al. 2014:156ff) sammanfattar författarna 

forskning om hur konflikter och skandaler i reklam och nyheter påverkar medborgarna. 

De menar på att det finns forskning som visar på att konflikter och skandaler bidrar till 

att medborgarna får svårare att orientera sig och delta i den politiska diskussionen samt 

att deras misstro mot politiken ökar. Kritiker enligt det här synsättet anser att 

demokratin försvagas av negativa budskap då väljarna demobiliseras och blir 

ointresserade av politik. Försvararna å andra sidan menar på att kritiken är en väsentlig 

del av både journalistiken och den politiska retoriken. De menar på att när politiken 

framställs som ett spel i media ökar istället det politiska deltagandet. Oavsett effekten så 

går medborgarna miste om politikens sakinnehåll när politiken gestaltas som spel eller 

skandal.  

 

Författarna nämner Strömbäcks och Shehatas studie från 2013 (Johansson et al. 

2014:158) där de menar att politiska skandaler kan leda till att en enskild politiker kan 

tappa förtroende medan opinionsstöd för partier på längre sikt inte påverkas 

anmärkningsvärt. Det kan komma en reaktion i direkt anslutning till skandalen men den 

har ofta en övergående effekt. Författarna nämner att det även finns andra studier som 

visar på att en politisk skandal har begränsad effekt på medborgarna.  
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3 Metod och material 

3.1 Val av metod  

För att undersöka mediernas gestaltning av Sverigedemokraterna har vi valt att använda 

oss av en kvantitativ innehållsanalys. Denna metod lämpar sig väl när man vill göra ett 

större material tillgängligt för analys och då man vill ta sikte på generella förhållanden 

och attityder (Nilsson 2010:119; Eliasson 2013:30). Med hjälp av datorprogram är det 

möjligt att på en relativt kort tidsperiod gå igenom ett stort material och undersöka 

förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier (Esaiasson et al. 2012:197ff). Det 

kan till exempel handla om hur stort utrymme olika kategorier får eller om hur ofta 

olika aktörer får komma till tals.  

 

För den kvantitativa metoden är frekvens och utrymme centralt (Esaiasson et al. 

2012:198). Ett ofta förekommande argument är att en sakfråga eller en händelse som får 

stort utrymme i nyhetsrapporteringen är en viktig händelse eller fråga. Att på så vis vara 

en aktör som ofta förekommer i massmediernas valrörelsebevakning är normalt sett 

positivt, samtidigt som att då en aktör sällan får komma till tals anses ofördelaktigt.  

 

3.2 Urval och material 

Vår empiri utgår från Stockholmstidningarna Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och 

Aftonbladet, Gotlandstidningen Gotlands Tidningar, Västerbottentidningen 

Västerbottens-Kuriren och Skånetidningarna Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan, 

Kvällsposten, Skånska Dagbladet och Ystads Allehanda. Vi har valt dessa tidningar då 

de har störst räckvidd för sina regioner (Orvesto 2014). Vi har valt både morgon- och 

kvällstidningar för att få ett bredare undersökningsmaterial.  

 

Varje artikel fungerar som en analysenhet. Vi utgår endast från tidningarnas tryckta 

versioner då vi anser att de artiklar som publicerats på hemsidorna även återfinns i 

tryckt skrift. Vi har använt oss av ett totalurval när det kommer till vårt material. Med 

det menas att vi har undersökt samtliga enheter i populationen vilket även innebär att 

felmarginalen blir noll (Esaiasson et al. 2012:172). Vi har definierat våra analysenheter 

som 1) nyhetsjournalistiskt bearbetade artiklar med fokus på Sverigedemokraterna 

publicerade i nyhets- eller poltikdelen; 2) artiklar signerade av journalister eller 3) som 

i bild, rubrik eller ingress explicit refererar till Sverigedemokraterna eller 

sverigedemokratiska aktörer. Endast texter med fler än tio rader har vi analyserat. Vi 

har exkluderat krönikor, analyser, insändare, debattartiklar och ledare då de inte fyller 

kriteriet som en nyhetsjournalistiskt bearbetad artikel. Att inkludera dessa delar skulle 

kunna säga något om mediernas bild men vi har som sagt haft för avsikt att undersöka 
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tidningarnas nyhetsjournalistik. Vi har även exkluderat artiklar som är skrivna av TT då 

det är de utvalda tidningarnas gestaltning som vi har avsett att undersöka och inte 

nyhetsbyråns.  

 

I en artikel kan det förekomma underliggande artiklar med egna rubriker. I de fall har vi 

kodat de underliggande artiklarna som egna analysenheter. Det kan till exempel vara ett 

uppslag där “huvudartikeln” handlar om en skandal där det enbart beskrivs vad som har 

hänt. I den underliggande artikeln intervjuas aktören som skandalen handlar om. I ett 

sådant fall skulle vi koda det som två artiklar.  

 

Tidsperioden omfattar som vi tidigare nämnt valrörelsen 2014. Det finns många sätt att 

definiera när en valrörelse egentligen äger rum (Strömbäck och Nord 2013:10). Vi 

syftar på de fyra månaderna innan valet, alltså från och med den 14 maj till valdagen 

den 14 september 2014. Anledningen till att vi har valt den här perioden är för att 

rapporteringen har större betydelse ju närmre valet den sker samt att många väljare inte 

vet vilket parti de ska rösta på förrän nära inpå valdagen. En större tidsperiod skulle ha 

kunnat resultera i att undersökningen blivit för omfattande sett till antalet artiklar och 

hur mycket tid vi har haft på oss för att genomföra uppsatsen.  

 

Vi har samlat in artiklar från respektive tidning med hjälp av verktyget Retriever. 

Genom att genomföra sökningen “Sverigedemokraterna OR SD” har vi fått tillgång till 

relevanta artiklar i aktuella tidningar. Vår empiriska insamling resulterade i totalt 464 

artiklar.  

 

3.3 Metodtillämpning  

Gällande mediernas gestaltning av Sverigedemokraterna har vi utgått från det 

kodschema samt de kodinstruktioner som Jesper Strömbäck använder sig av för att 

bland annat studera valet 2014 (Strömbäck 2014). Då detta schema är väldigt 

omfattande valde vi ut de variabler vi ansåg relevanta för vår undersökning. I vår 

undersökning utgör varje artikel en analysenhet som sedan kodats utefter dess 

egenskaper (Esaiasson et al. 2012:45). För en mer utförlig beskrivning gällande 

variablerna och variabelvärdena har vi bifogat kodschema och kodningsmanual som 

bilaga 1 och 2. I kodschemat framgår vilka variabler och variabelvärden som vi har 

använt oss av och kodningsmanualen innefattar instruktioner för kodningen. 

 

När vi studerat gestaltningen av Sverigedemokraterna har vi undersökt vilken som är 

den dominerande journalistiska gestaltningen. När det har funnits oklarheter kring 

vilken dominerande gestaltning en analysenhet tillhör har vi utgått från 

huvudandelsprincipen (Esaiasson et al. 2012:207). Denna innebär att man klassificerar 

aktuell text utifrån den gestaltning som är den dominerande. För att få en mer nyanserad 

bild har vi även undersökt huruvida det förekommer olika former av spel- och 

skandalgestaltningar. Dessa kan även styrka de dominerande spel- eller 

skandalgestaltningarna.  
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Då vi studerat rapporteringen av Sverigedemokraterna har vi utgått från variablerna: 

● Artikelstorlek. 

● Huvudsakligt tema. 

● Förstasida - om det hänvisas till artikeln på tidningens förstasida. 

● Om SD kommer till tals. 

● Det journalistiska förhållningssättet. 

 

Variablerna vi har använt oss av för att undersöka gestaltningen är följande: 

● Dominerande gestaltning - där vi kategoriserat artiklarna som sak, spel, skandal, 

trivia. 

● För artiklar som har kategoriserats som spel har vi undersökt om det i artikeln 

förekommer vinnare och förlorare, strategier och kamapanjtekniker, sport- eller 

krigsreferens, hur en aktör framträder, mediernas betydelse samt om det 

förekommer konflikt. 

● För artiklar som har kategoriserats som skandal har vi undersökt vilken typ av 

skandal det gäller. De olika formerna av skandaler är felsägningar och 

uttalanden som bryter mot någon norm, omoraliska och tveksamma beteenden 

av en aktör med hänsyn till dess politiska position och omoraliska eller 

tveksamma beteenden av en aktör som berör dess privatliv. 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

I Metodpraktikan (Esaiasson et al. 2012:57) framkommer hur validitet normalt sett 

brukar definieras på något av följande sätt. Dessa brukar ofta användas synonymt.  

● Överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator. 

● Frånvaro av systematiska fel. 

● Att man mäter det man avser att mäta. 

 

Vidare framkommer hur frågorna eller analysredskapet bör betraktas som empiriska 

indikatorer på det generella fenomen man är intresserad av att undersöka (Esaiasson et 

al. 2012:216). Alltså är de frågor vi ställer på aktuellt material rimliga indikatorer på det 

fenomen vi vill undersöka? När vi undersökt mediernas gestaltning och rapportering av 

Sverigedemokraterna har vi i stort använt oss av variabler och varibelvärden tagna från 

Jesper Strömbäcks tidigare forskningsprojekt vilka vi anser påvisa en hög validitet för 

vårt ändamål. De definitioner för variablerna och varibelvärdena som fanns i 

kodschemat gav oss en tydlig fingervisning hur aktuellt material skulle kodas.  

 

Då vi genomfört ett totalurval, alltså att vi har analyserat alla för vår undersökning 

relevanta artiklar kan vi säga mycket om de tidningar vi undersökt. Frågan är om vår 

empiri tillåter oss att generalisera vårt resultat till fler liknande tidningar. Vi har 

sammanlagt analyserat 464 artiklar från 10 tidningar vilket vi anser till en viss del 

tillåter oss göra detta. Det skulle vara önskvärt att analysera artiklar från fler tidningar 

men på grund av tidsbrist har vi inte kunnat genomföra detta.  
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Slump- och slarvfel under datainsamling och databearbetningen påverkar studiens 

reliabilitet, alltså studiens tillförlitlighet (Esaiasson et al. 2012:63). Det räcker därmed 

inte med ett bra mätinstrument utan det krävs även noggrannhet vid användandet av 

detta. För att undvika dessa fel började vi kodningsprocessen med att diskutera ett 

flertal artiklar för att sedan hela tiden sitta tillsammans och koda. Vid oklarheter gav 

detta oss möjlighet till diskussion för att komma fram till bästa möjliga alternativ. Då vi 

fann att variabel 18, det journalistiska förhållningssättet, var svår att urskilja ansåg vi att 

dessa kodningar blev godtyckliga varpå vi uteslöt vidare analys av denna variabel. 

Genom detta tillvägagånssätt anser vi att vår undersökning håller en hög reliabilitet.  
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4 Resultat 

I det här kapitlet presenterar vi resultaten av vårt insamlade material. Vår empiri utgörs 

av totalt 464 artiklar, 280 artiklar från de Skånska tidningarna och 184 artiklar från 

Stockholm, Västerbotten och Gotland. Vidare kommer vi att kalla de senare tidningarna 

“övriga tidningar” för att underlätta läsningen. Vi har avrundat procenttalen till 

närmaste heltal. Resultatet har vi delat in i två delar - rapportering och gestaltning i linje 

med våra två huvudfrågeställningar. Nedan redovisas hur många artiklar som vi har 

analyserat från respektive tidning. 

 

4.1 Rapportering 

 

4.1.1 Antal artiklar 

 

Skånska tidningar 

Sydsvenskan 67 

Helsingborgs Dagblad 48 

Kvällsposten 76 

Skånska Dagbladet 53 

Ystads Allehanda 36 

Totalt 280 

 

Tabell 1. 

 

Som sagt så resulterade vår empiri i totalt 464 artiklar med 280 i Skånetidningarna och 

184 i de övriga tidningarna. I tabellen ovan ser vi hur antalet artiklar fördelades över de 

olika tidningarna. Värt att notera då vi använt oss av totalurval är skillnaden mellan 

regionerna.  

 

  

Övriga tidningar 

Dagens Nyheter 50 

Svenska Dagbladet 38 

Aftonbladet 49 

Västerbottens-Kuriren 27 

Gotlands Tidningar 20 

Totalt  184 
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4.1.2 Storlek på artiklarna (procent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. 

 

I diagrammet ovan redovisas de undersökta artiklarnas storlek för Skånetidningarna och 

övriga tidningar. 18 procent av artiklarna i Skånetidningarna var större än en helsida 

jämfört med 12 procent av artiklarna i de övriga tidningarna. Av Skånetidningarnas 

artiklar var 16 procent en helsida medan motsvarande siffra för övriga tidningar var 13 

procent. 25 procent av de skånska tidningarnas artiklar var en halvsida jämfört med 28 

procent hos övriga tidningar. 30 procent av Skånetidningarnas artiklar täckte en 

kvartssida jämfört med 24 procent av artiklarna hos övriga tidningar. 12 procent av de 

skånska artiklarna var mindre än en kvartssida jämfört med 23 procent av artiklarna hos 

övriga tidningar.  

 

Rent procentuellt var majoriteten av artiklarna en halvsida eller en kvartssida. Värt att 

notera gällande helsides- och flersidesartiklarna så hade Sverigedemokraterna en större 

exponering i de skånska tidningarna jämfört med de övriga.  

 

 

  

 Antal artiklar 

Urval 464 

Skåne 280 

Övriga 184 
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4.1.3 Förstasidan (procent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. 

 

I diagrammet ovan kan vi se hur stor del av artiklarna som förekom på 

Skånetidningarnas och de övriga tidningarnas förstasidor. 

 

Den klart största delen av artiklarna förekom inte på tidningarnas förstasidor, detta 

gällde både Skånetidningarna med 75 procent samt de övriga tidningarna med 73 

procent.  

 

Att artiklarna förekom som en notis på förstasidan förekom i samma utsträckning både i 

Skånetidningarnas artiklar och de övriga tidningarnas artiklar med 16 procent. 

 

Artiklar förekom som toppnyhet på förstasidan i 9 procent av artiklarna för 

Skånetidningarnas artiklar samt 11 procent av de övriga tidningarnas artiklar.  

 

 Antal artiklar 

Urval 464 

Skåne 280 

Övriga 184 
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Värt att notera här är att vi presenterar resultat i form av procent. När det kommer till 

antalet artiklar så förekom 26 artiklar som toppnyhet och 45 som notis på förstasidan i 

Skånetidningarna jämfört med 20 artiklar som toppnyhet respektive 30 som notis på 

förstasidan i övriga tidningar. Sett till antalet var det alltså fler toppnyheter och notiser 

på förstasidan i Skånetidningarna. 

 

4.1.4 Huvudsakligt tema (procent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3. 

 

I diagrammet ovan kan vi se vilka teman som var de dominerande i Skånetidningarnas 

och i de övriga tidningarnas artiklar. I diagrammet redovisar vi de mest frekvent 

förekommande teman. Vi har använt oss av totalt 31 olika teman där majoriteten 

förekommer i under 5 procent av artiklarna varpå vi fann det mindre relevant att 

redovisa dessa då det handlar om så få artiklar. 

 

I både Skånetidningarnas samt de övriga tidningarnas artiklar var valrörelsen och 

skandaler de teman som var de vanligast förekommande. Valrörelsen var det 

huvudsakliga temat i 24 procent av Skånetidningarnas artiklar och 21 procent i de 

 Antal artiklar 

Urval 464 

Skåne 280 

Övriga 184 
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övriga tidningarnas. Skandaler var det huvudsakliga temat i 23 procent av 

Skånetidningarnas artiklar och 20 procent av de övriga tidningarnas.  

 

I 13 procent av Skånetidningarnas artiklar och i 16 procent av de övriga tidningarnas 

artiklar har det inte varit möjligt att avgöra vilket som är det dominerande temat och har 

därför kodats som “Annat”. Efter “Annat” kommer EU och Europafrågor som var det 

dominerande temat i 10 procent av Skånetidningarnas artiklar och 12 procent av de 

övriga tidningarnas artiklar. 

 

Temana integration/invandring och flyktingpolitik, landsbygdsfrågor och regionalpolitik 

samt opinionsmätningar var de teman som förekommer i cirka 5 procent både för 

Skånetidningarnas och de övriga tidningarnas artiklar. Regionalpolitik och 

landsbygdsfrågor förekommer dock oftare i Skånetidningarnas artiklar med 8 procent 

jämfört med 4 procent för övriga tidningarnas artiklar.  

 

Värt att notera är att av Sverigedemokraternas tre viktigaste profilfrågor- 

invandringspolitik, äldrevård samt brott och straff var det endast temat 

integration/invandring och flyktingpolitik som var det dominerande temat i över 5 

procent av Skånetidningarnas artiklar och de övriga tidningarnas artiklar varpå de andra 

två temana inte finns med i diagrammet.  
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4.1.5 Kommer SD till tals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4. 

 

I diagrammen ovan kan vi se i vilken utsträckning Sverigedemokraterna fick komma till 

tals för de olika undersökta regionerna. I Skånetidningarna kom SD till tals i 73 procent 

av artiklarna. I de övriga tidningarna kom de till tals i 60 procent av artiklarna.  

 

 

 

  

 Antal artiklar 

Urval 464 

Skåne 280 

Övriga 184 
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4.2 Gestaltning 

 

 Dagens Nyheter Svenska Dagbl. Västerbottens-K Gotlands Tidn. Aftonbladet 

Sak 
Spel 
Skandal 
Trivia 
Ej möjlig. 

11 
25 
13 
1 
0 

14 
15 
9 
0 
0 

5 
17 
2 
3 
0 

3 
10 
3 
4 
0 

10 
9 

24 
6 
0 

Total 50 38 27 20 49 

 

 Sydsvenskan Helsingborgs D. Skånska Dagbl. Ystads Alleh. Kvällsposten 

Sak 
Spel 
Skandal 
Trivia 
Ej möjlig. 

19 
30 
11 
6 
1 

16 
21 
7 
1 
3 

16 
24 
5 
7 
1 

15 
12 
3 
6 
0 

4 
26 
41 
4 
1 

Total 67 48 53 36 76 

 

Tabell 2. 

 

I tabellerna ovan redovisar vi antalet artiklar som domineras av de olika gestaltningarna 

för respektive tidning. Anmärkningsvärt här är att det endast är kvällstidningarna 

Aftonbladet och Kvällsposten där antalet skandalgestaltade artiklar överstiger sak- och 

spelgestaltade.  
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4.2.1 Dominerande gestaltning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5. 

 

I figurerna ovan redovisas de dominerande gestaltningarna i artiklarna från 

Skånetidningarna respektive övriga tidningar. I Skånetidningarna var spelgestaltningen 

den dominerande i flest artiklar med 40 procent. Sakgestaltningen var den dominerande 

i 25 procent av artiklarna följt av skandalgestaltningen på 24 procent, trivia på 9 procent 

och ej möjligt att avgöra på 2 procent. 

 

I de övriga tidningarna ser vi små skillnader mot Skånetidningarna där spelgestaltningen 

var den dominerande med 41 procent. Skandalgestaltningen var den dominerande i 28 

procent av artiklarna följt av sakgestaltningen på 23 procent och till sist trivia på 8 

procent. 

 

  

 Antal artiklar 

Urval 464 

Skåne 280 

Övriga 184 
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4.2.2 Förekomst av spelgestaltningar (procent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6. 

 

I stapeldiagrammet ovan redovisas huruvida olika spelgestaltningar förekom i artiklarna 

där spelgestaltningen var den dominerande. Det bör även tillägas att flera typer av 

spelgestaltningar kan förekomma i samma artikel. Av våra totalt 464 artiklar var 

spelgestaltningen den dominerande i totalt 189 artiklar, 113 i Skånetidningarna och 76 i 

de övriga.  

 

I Skånetidningarnas artiklar förekom konflikt i 54 procent av artiklarna där 

spelgestaltningen var den dominerande. Förekomst av vinnare och förlorare i fråga om 

röster, debatter etc förekom i 42 procent av artiklarna där spelgestaltningen var den 

dominerande. Referenser till Sverigedemokraternas politiska strategier förekom i 30 

procent av artiklarna där spelgestaltningen var den dominerande. Därefter förekom 

språkliga referenser till sport och/eller krig i 11 procent av artiklarna där 

spelgestaltningen var den dominerande, referenser till hur politiker sköter sitt politiska 

uppdrag i 7 procent, förekomst av mediernas betydelse i politiken i 4 procent samt 3 

procent där inget av gestaltningarna förekom.    

 

 Antal artiklar 

Urval 189 

Skåne 113 

Övriga 76 
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I de övriga tidningarnas artiklar förekom referenser till Sverigedemokraternas politiska 

strategier i 48 procent av artiklarna där spelgestaltningen var den dominerande följt av 

förekomst av konflikt med 44 procent. I 34 procent av artiklarna där spelgestaltningen 

var den dominerande förekom referenser till vinnare och förlorare. Därefter i 21 procent 

av artiklarna där spelgestaltningen var den dominerande förekom språkliga referenser 

till sport och/eller krig samt referenser till hur SD politikerna skötte sitt politiska 

uppdrag. Mediernas betydelse i politiken förekom i 6 procent av artiklarna där 

spelgestaltningen var den dominerande följt av 3 procent av artiklarna där inget av 

gestaltningarna förekom.  

 

Vi kan se att konflikt var relativt vanligt förekommande i både Skåne- och de övriga 

tidningarnas spelgestaltningar. Gällande referenser till politiska strategier, 

språkreferenser till sport och/eller krig samt referenser till hur politiker sköter sitt 

politiska uppdrag förekom detta oftare i övriga tidningars artiklar än i 

Skånetidningarnas.  

 

4.2.3 Förekomst av skandalgestaltningar (procent) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7. 

 

 Antal artiklar 

Urval 117 

Skåne 67 

Övriga 50 
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I diagrammet på föregående sida redovisas huruvida olika skandalgestaltningar förekom 

i artiklarna där skandalgestaltningen var den dominerande. Av totalt 464 artiklar var 

skandalgestaltningen den dominerande i 117 artiklar, 67 i Skånetidningarna och 50 i 

övriga tidningar. Det bör även tilläggas att i en och samma artikel kan det förekomma 

flera typer av skandalgestaltningar. 

 

I diagrammet kan vi se att skandalgestaltningar där felsägningar eller uttalanden som 

bryter mot någon norm, är förolämpande eller skandalösa var vanligare i 

Skånetidningarnas skandalgestaltade artiklar än i övriga tidningarnas, 73 procent 

respektive 38 procent av artiklarna.  

 

Förekomsten av omoraliska beteenden av politiska aktörer sett till deras politiska 

position var vanligare i övriga tidningars skandalgestaltade artiklar jämfört med 

Skånetidningarnas. Den här typen av skandalgestaltning förekom i 58 procent av övriga 

tidningarnas skandalgestaltade artiklar respektive 36 procent av Skånetidningarnas.  

 

När det gäller förekomsten av omoraliskt beteende sett till en politisk aktörs privatliv så 

var det 36 procent av de skandalgestaltade artiklarna i Skånetidningarna där den här 

typen av gestaltning förekom och motsvarande siffra för övriga tidningarna var 34 

procent. 

 

I diagrammet framgår det även att alla skandalgestaltade artiklarna i båda regionerna 

innehåller någon av de typerna av skandalgestaltning vi har presenterat, därav 0 procent 

på typ av gestaltning förekommer ej för Skåne och övriga tidningar.  
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4.3 Kom SD tills tals under konflikter samt skandaler? (procent) 

 

Konflikt Antal artiklar 

Urval 95 

Skåne 61 

Övriga 34 

 

 
 

Figur 8. 

 

I diagrammet ovan ser vi i vilken utsträckning SD kom till tals när det förekom konflikt  

eller när det skedde en skandalgestaltning. Urvalet för konflikt är totalt 95 artiklar, 61 

från Skånetidningarnas och 34 från övriga tidningarnas. Urvalet för skandalgestaltningar 

är totalt 117, 67 från Skånetidningarnas och 50 från övriga tidningarnas. När det 

förekom konflikt kom SD till tals i 67 procent av artiklarna i Skånetidningarna jämfört 

med 47 procent i de övriga tidningarna. När det skedde en skandalgestaltning kom SD 

till tals i 88 procent av Skånetidningarnas artiklar jämfört med 78 procent av i de övriga 

tidningarnas.  

 

  

Skandal Antal artiklar 

Urval 117 

Skåne 67 

Övriga 50 
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4.4 Dominerande gestaltning toppnyhet 

 

 Antal artiklar 

Urval 46 

Skåne 26 

Övriga 20 

 

 
 

Figur 9. 

 

I diagrammen ovan ser vi vilken form av gestaltning som dominerade artikeln när denna 

förekom på förstasidan som toppnyhet. Urvalet består av totalt 46 artiklar, 26 artiklar 

från Skånetidningarna och 20 från övriga tidningar. I Skånetidningarna var 54 procent 

av toppnyheterna spelgestaltade och 46 procent skandalgestaltade. I de övriga 

tidningarna var 60 procent av toppnyheterna spelgestaltade, 35 procent 

skandalgestaltade och 5 procent sakgestaltade. Värt att notera här är att det endast är 1 

artikel där SD förekommer på förstasidan som toppnyhet där det sker en sakgestaltning. 

Som vi ser var det spel- och skandalgestaltning som dominerade och att skillnaderna är 

relativt små mellan regionerna.  
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5 Analys 

I det här kapitlet kopplar vi samman resultatet från vår undersökning med tidigare 

nämnda teorier och tidigare forskning. Vi har delat upp analysen efter våra två teman - 

rapportering och gestaltning. 

 

5.1 Rapportering 

I resultatet presenterade vi att vår empiri utgörs av totalt 464 artiklar, 280 artiklar från 

tidningarna i Skåne och 184 artiklar från övriga tidningar. Då vi har gjort ett totalurval 

för vårt underlag visar detta på att det rapporterades mer om Sverigedemokraterna i 

Skånetidningarna jämfört med de övriga tidningarna när det kommer till antalet 

nyhetsjournalistiskt bearbetade artiklar där fokus ligger på Sverigedemokraterna. Det är 

inte bara sett till antalet artiklar som det rapporterades mer om SD i Skånetidningarna. 

De fick även mer exponering när det kommer till artiklarnas storlek. Det var fler av 

artiklarna från Skånetidningarna som täckte flera sidor eller en helsida jämfört med de 

övriga tidningarna. Det skilde sig gällande förstasidorna då det procentuellt var fler av 

artiklarna i de övriga tidningarna som förekom på förstasidorna som toppnyheter. 

Däremot var det fler artiklar till antalet i Skånetidningarna som förekom på förstasidan 

som toppnyhet eller notis jämfört med övriga tidningar. Alltså fick SD även i det här 

fallet mer exponering i Skånetidningarna. Att som aktör ofta förekomma i mediernas 

bevakning av en valrörelse anses i normalfall vara positivt (Esaiasson et al. 2012:198). 

  

Vi nämnde i teorikapitlet att mediernas dagordningsmakt handlar om vilket inflytande 

medierna har över vilka frågor som människor anser vara viktiga. Eftersom människor 

inte har möjligheten att själva undersöka hur verkligheten ser ut är vi hänvisade till 

medierna för att få ledtrådar om vilka frågor som anses vara viktiga (Strömbäck 

2009:102ff). När vissa nyheter och händelser får mer uppmärksamhet än andra av 

medierna ger det en fingervisning om vad som anses vara viktigt. Kopplat till 

dagordningsteorin visar den mer omfattande rapporteringen av Sverigedemokraterna i 

Skånetidningarna än i övriga tidningar på att Sverigedemokraterna anses vara viktigare i 

den här regionen.  

 

Resultatet gällande rapporteringen skulle även kunna kopplas till Hallins modell. Att 

journalister från Skåneregionen i större utsträckning än övriga tidningarna rapporterade 

om Sverigedemokraterna och släppte in dem i den offentliga debatten kan ses som att 

partiet och dess åsikter i större utsträckning rört sig mot sfären av legitima konflikter. 

Enligt Jesper Strömbäck innebär en förskjutning från sfären av avvikelser till sfären av 

legitima konflikter ett ställningstagande för journalister och mediebyråer då åsikter ska 
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komma att accepteras eller motarbetas (Strömbäck och Nord 2013:170). En fråga eller 

en företeelse inom sfären av avvikelser har svårare att komma upp på dagordningen och 

kan komma att uteslutas av journalisterna. Varken Skånetidningarna eller de övriga 

tidningarna har helt valt att exkludera eller tysta ner Sverigedemokraterna men som vi 

har visat på fick partiet mer exponering i Skånetidningarna.  

 

Inte helt förvånande är “Valrörelsen” det vanligaste förekommande temat både för 

Skånetidningarnas artiklar och de övriga tidningarnas artiklar. Att den största delen av 

de undersökta artiklarna handlar om “Valrörelsen” påvisar att valet är en viktig händelse 

som även bör komma upp på medborgarnas dagordning. Att “Skandaler” var det näst 

vanligaste temat för både Skånetidningarnas artiklar samt övriga tidningarnas artiklar 

och förekom i nästintill lika stor utsträckning som “Valrörelsen” kan vi koppla samman 

med att skandaler på senare tid kommit att få ett allt större medialt utrymme (Strömbäck 

2001:240ff). Anmärkningsvärt är att temat “Invandring/integration och flyktingpolitik” 

har fått förhållandevis lite uppmärksamhet i vårt resultat då frågan är en av SD:s 

viktigaste profilfrågor. Mellan regionerna fanns det dock ingen större skillnad gällande 

rapporteringen om detta tema. En förklaring till att så få artiklar handlade om 

invandring/integration och flyktingpolitik kan vara att sakgestaltningen inte var särskilt 

utbredd i de undersökta tidningarna.  

 

I resultatet visade vi på att Sverigedemokraterna oftare kommit till tals i 

Skånetidningarnas artiklar jämfört med övriga tidningarnas artiklar. Vi har tidigare 

nämnt att det oftast anses vara fördelaktigt att komma till tals för en politisk aktör 

jämfört med att inte komma till tals. Det är även eftersträvansvärt för journalister att låta 

båda sidorna komma till tals för en mer objektiv rapportering. I vårt underlag kan vi 

alltså se att Sverigedemokraterna gynnats mer i Skånetidningarna än övriga tidningar då 

de oftare fått komma till tals.  

 

Vi ansåg även att det var relevant att undersöka i vilken utsträckning SD kommit till tals 

när det förekommit konflikt eller när det skett en skandalgestaltning i Skånetidningarnas 

artiklar samt övriga tidningarnas artiklar. Då partiet eller politiker figurerat i media i 

samband med en skandal eller konflikt kan det vara särskilt betydelsefullt att komma till 

tals för att ge sin bild av händelsen och för att kunna försvara sig. Det vi kan se är att 

Sverigedemokraterna sett till procentenheter oftare fått komma till tals i 

Skånetidningarnas artiklar än i övriga tidningarnas både då artiklarna innefattade 

konflikt samt då det skett en skandalgestaltning. Med detta resultat kan vi säga att 

Sverigedemokraterna gynnats i större utsträckning i Skånetidningarna än övriga 

tidningarna då de fått komma till tals oftare.  

 

5.2 Gestaltning 

Någonting som är anmärkningsvärt i resultatdelen gällande tidningarnas dominerande 

gestaltningar är de små skillnader som fanns för Skånetidningarnas artiklar och de 

övriga tidningarnas artiklar. Resultatet visar på en likartad press sett till den 

dominerande gestaltningen för våra regioners tidningar. Det som vi finner intressant här 
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är att Sverigedemokraterna i en stor del av artiklarna för regionerna gestaltats ur ett 

spel- eller skandalperspektiv på bekostnad av sakgestaltningen. Gestaltning av politik 

som spel och skandal sker på bekostnad av politik som sak eftersom tidningsformaten är 

begränsade, vilket även tidningarnas utrymme är just för den politiska journalistiken. 

Den spel- och skandalgestaltade journalistiken kan förvisso vara underhållande eller 

spännande men när det gäller att vägleda medborgarna efter information och saklighet 

brister tidningarna vi har undersökt i sin funktion. Cappella och Jamieson (1997:34) 

nämner att meningen med valrörelser för de politiska partierna är att vinna valet. Trots 

att en valrörelse till stor del handlar om vinst eller förlust bör en journalistik vars 

uppdrag är att informera medborgarna och granska politikens sakliga innehåll i större 

utsträckning rapportera om partiernas åsikter och hur det kan komma att se ut efter 

valdagen och mindre åt vem som leder eller ligger efter (Strömbäck 2001:268).  

 

Den vanligaste dominerande gestaltningen var spelgestaltningen i både de skånska och 

de övriga tidningarna. När det kommer till den näst vanligaste gestaltningen skiljer det 

sig mellan regionerna om än marginellt. I de skånska tidningarna var sakgestaltningen 

näst vanligast följt av skandalgestaltningen. I de övriga tidningarna var 

skandalgestaltningen näst vanligast följt av spelgestaltningen. Trivia var den minst 

förekommande gestaltningen i båda regionerna. Skillnaderna är som sagt små och 

regionerna är i stort sett väldigt lika varandra när det kommer till dominerande 

gestaltning. En spelgestaltad journalistik kan leda till att människors misstro mot politik 

och politiker aktiveras och förstärks om politiken framstår som ett cyniskt maktspel om 

väljarnas röster. Cappella och Jamieson (1997:36) nämner att när spelgestaltningen 

dominerar de politiska nyheterna går rapporteringen miste om viktiga politiska 

sakfrågor. 

 

Som vi nämnde i teoridelen bidrar en sakgestaltad journalistik till att öka kunskaper om 

partiers ställningstagande i frågor samt för att medborgarna ska kunna bedöma vilket 

parti som ligger närmast de egna åsikterna. En sakgestaltad journalistik lever upp till det 

informationskrav som medborgarna, politikerna och journalisterna anser att medierna 

har (Strömbäck 2001:241). I vårt resultat påvisade vi att i endast cirka en fjärdedel av 

regionernas artiklar har gestaltningen av Sverigedemokraterna skett ur ett sakperspektiv. 

Utifrån dessa teoretiska antaganden kan vi dra slutsatsen att de undersökta tidningarna 

inte i särskilt stor utsträckning har bidragit till att öka medborgarnas kunskaper om 

Sverigedemokraternas sakpolitiska innehåll utan snarare bidragit till att öka människors 

misstro mot politiken. I en påfallande liten del av de undersökta artiklarna har fokus 

legat på Sverigedemokraternas politik. En följd av detta är att de undersökta tidningarna 

inte i särskilt stor utsträckning har presenterat vad partiet vill åstadkomma vilket 

försvårar det för medborgare att ta ställning för eller emot partiets åsikter.  

 

Medierna har även en granskande funktion, vilket förutom att granska politikens sakliga 

innehåll även innefattar att granska de politiska aktörerna, vilket kan förklara varför 

skandalgestaltningarna förekommer i relativt stor utsträckning i regionerna. I kapitlet 

om tidigare forskning presenterade vi att kvällstidningar är mer benägna att gestalta 

politik som spel eller skandal. Detta bekräftades i vårt resultat då det framförallt var 
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kvällstidningarna Aftonbladet och Kvällsposten som till större del än 

morgontidningarna gestaltade Sverigedemokraterna ur ett skandalperspektiv. Att vid 

flertalet tillfällen figurera i samband med en skandal kan enligt primingteorin innebära 

att människor kan komma att associera Sverigedemokraterna med dessa skandaler vilket 

bör ses som ofördelaktigt. Dock är det osäkert hur starka primingeffekterna är 

(Strömbäck 2009:117). 

 

Förutom att undersöka de dominerande gestaltningarna i artiklarna valde vi även att se 

närmare på i vilken utsträckning tidningarna använde sig av övriga spel- och 

skandalgestaltningar för att få en mer nyanserad bild. I Skånetidningarnas artiklar där 

spelgestaltningen var dominerande var förekomsten av “Konflikt” den vanligaste följt 

av referenser till “Vinnare och förlorare” samt referenser till hur partiet eller en politiker 

använder sig av strategier för att vinna valet. Även för de övriga tidningarna var dessa 

tre typer de vanligaste spelgestaltningarna.  

 

Vi undersökte även förekomsten av olika skandalgestaltningar. Vad vi kan se är att det 

finns en betydande skillnad gällande Skånetidningarnas och de övriga tidningarnas 

artiklar sett till uttalanden och felsägningar som är skandalösa eller bryter mot någon 

norm, då detta förekommer oftare i Skånetidningarna. Detta samtidigt som det oftare 

förekommer referenser till omoraliska eller tveksamma beteenden av politiska aktörer 

som är relevanta med hänsyn till den politiska position de innehar i de övriga 

tidningarna. Skillnaderna var dock mindre mellan regionerna när skandalen handlade 

om en politisk aktörs privatliv.  

  

Vi tyckte även att det var av intresse att undersöka vilka som var de huvudsakliga 

gestaltningar i de artiklar som förekom som toppnyheter då det ligger ett extra fokus på 

dessa artiklar. Vad vi anser vara intressant angående detta är att toppnyheterna 

gestaltades ur ett sakperspektiv i endast en artikel, som tillhörde de övriga tidningarna. 

Detta kan vi koppla samman med tidigare förda diskussion gällande den ringa 

rapportering av Sverigedemokraternas politik. Även att sakgestaltningen utgör en så 

marginell del av tidningarnas toppnyheter påvisar det ringa fokus som läggs på 

Sverigedemokraternas politik.  

 

 

 

  



  
 

37 

6 Slutdiskussion 

I det här kapitlet besvarar vi våra frågeställningar som den här undersökningen har 

baserats på. Vi för även en diskussion kring vårt resultat samt ger förslag till vidare 

forskning.  

 

Resultatet av vår studie visar på att det fanns skillnader för hur tidningarna rapporterade 

om Sverigedemokraterna i samband med valrörelsen 2014. I de skånska tidningarna 

rapporterades det mer om partiet sett till antalet artiklar och storleken på artiklarna. 

Partiet förekom även i större utsträckning på förstasidorna i Skånetidningarna jämfört 

med de övriga sett till antalet toppnyheter och notiser.  

 

Sett till exponeringen så rapporterades det alltså mer om SD i Skåne än i Stockholm, 

Västerbotten och Gotland. Utifrån detta kan vi se att Sverigedemokraterna får mer 

utrymme i tidningarna i regionen där de har högst väljarstöd jämfört med regionerna där 

partiet har lägst väljarstöd. I normalfallet anses det vara positivt för en aktör att få 

uppmärksamhet i media men utifrån vår undersökning kan vi inte uttala oss om vad som 

har skrivits gällande partiet och därmed om SD gynnats mer av den större exponeringen 

i Skåneregionen.  

 

Vårt resultat visade även på att Sverigedemokraterna oftare kom till tals i de skånska 

tidningarna jämfört med de övriga. I det här fallet tror vi att partiet har gynnats mer i 

Skåne då det i normalfallet anses vara mer gynnsamt att som aktör få komma till tals än 

att inte göra det.  

 

Gällande de huvudsakliga temana fanns det marginella skillnader mellan regionerna. 

“Valrörelsen” var det vanligaste temat för både Skånetidningarnas artiklar samt de 

övriga tidningarnas artiklar följt av “Skandaler”, “Annat” och “EU och Europafrågor”. 

Att vår tidsperiod utöver valrörelsen till riksdagsvalet även innefattade EU-valet kan 

vara bidragande orsak till att EU var ett vanligt förekommande tema. Det anses i 

normalfallet vara gynnsamt för ett parti att figurera i samband med sina profilfrågor. 

Detta eftersom partiet då kan komma att kopplas samman med sina hjärtefrågor och få 

presentera sina åsikter. Av Sverigedemokraternas tre viktigaste profilfrågor invandring, 

äldrevård samt brott och straff kan vi i vårt resultat påvisa att dessa teman förekom i 

relativt liten utsträckning i både Skånetidningarna och övriga tidningar. Utifrån detta 

synsätt menar vi att rapporteringen inte var särskilt gynnsam för SD då partiet inte i 

någon större utsträckning figurerade i samband med sina profilfrågor.  
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Gällande gestaltningen visar resultatet av vår studie på att det fanns små skillnader i hur 

de skånska och övriga tidningarna gestaltade Sverigedemokraterna. Tidningarna i 

regionerna gestaltade partiet till största del ur ett spelperspektiv. I cirka en fjärdedel 

vardera gestaltades artiklarna utifrån ett sak- och skandalperspektiv. Att det fanns så 

stora likheter för tidningarna i de olika regionerna visar på en enad press sett till de 

dominerande gestaltningarna av partiet. Vi fann dock skillnader gällande gestaltningen 

mellan kvällstidningarna och morgontidningarna då kvällstidningarna i större 

utsträckning gestaltade partiet ur ett skandalperspektiv. Vi tror att det kan hänföras till 

att graden av kommersialisering är en betydande faktor när det kommer till politiska 

skandaler som vi har nämnt tidigare i uppsatsen. Att kvällstidningarna i större 

utsträckning gestaltade partiet ur ett skandalperspektiv än morgontidningarna går i linje 

med vad tidigare forskning har pekat på.  

 

Gällande förekomsten av olika spelgestaltningar fann vi att “Konflikt”, referenser till 

“Vinnare och förlorare” samt referenser till hur partiet eller en politiker använder sig av 

strategier för att vinna valet var de vanligast förekommande för regionerna. Gällande 

referenser till övriga skandalgestaltningar fann vi att uttalanden och felsägningar som är 

skandalösa eller bryter mot någon norm förekom oftare i Skånetidningarna samtidigt 

som det oftare förekom referenser till omoraliska eller tveksamma beteenden av 

politiska aktörer som är relevanta med hänsyn till den politiska position de innehar i de 

övriga tidningarna. Skillnaderna var dock marginella mellan regionerna när skandalen 

handlade om en politisk aktörs privatliv.  

 

Vi kan inte dra några slutsatser om vad vårt resultat skulle innebära för effekter på 

medborgarnas uppfattningar då det inte går att uttala sig om effekter utifrån en 

innehållsanalys. Resultatet indikerar dock att tidningarna och journalistiken bidrar till 

människornas negativa uppfattningar om politik och politiker ökar då spelgestaltningen 

är den dominerande för både Skånetidningarnas och de övriga tidningarnas artiklar. Ur 

ett demokratiskt perspektiv har journalisterna i uppgift att informera medborgarna så att 

de i sin tur ska kunna ta självständiga beslut. Utifrån vårt resultat kan vi peka på att en 

mindre del av artiklarna fokuserade på Sverigedemokraternas sakpolitiska innehåll. 

Detta kan göra det svårare för medborgarna att skapa sig en uppfattning om 

Sverigedemokraternas politik. På så sätt har de undersökta tidningarna till viss del inte 

levt upp till dessa ideal. Sett ur en demokratisk synvinkel hade det varit bättre om 

tidningarna i större utsträckning beskrev vad partiet ville genomföra så att medborgarna 

i sin tur själva kunde ta ställning för eller emot.  

 

Under insamlingen av vårt material var det en stor mängd artiklar som inte stämde in på 

våra urvalskriterier. Som förslag på vidare forskning anser vi att det skulle vara 

intressant att undersöka tidningarnas ledarsidor och hur Sverigedemokraterna framställs 

i dessa då tidningens politiska ställningstagande tydligare framträder här.  
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Bilaga 1 Kodschema 

 

Urval tidningar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Helsingborgs 

Dagblad. 

Tidsperiod: Från och med 14 augusti till 14 september 2014. 

Urval innehållsmässigt tidningar: Nyhetsjournalistiskt bearbetade artiklar med ett 

fokus handlar om Sverigedemokraterna publicerade i nyhets- eller poltikdelen; 2) 

artiklar signerade av journalister, eller 3) som i bild, rubrik eller ingress explicit 

refererar till Sverigedemokraterna eller sverigedemokratiska aktörer. Endast texter med 

fler än tio rader ingår.  

 

1. Tidning 

1. Dagens Nyheter 

2. Svenska Dagbladet 

3. Sydsvenskan 

4. Helsingborgs Dagblad 

5. Aftonbladet 

6. Kvällposten 

7. Skånska Dagbladet 

8. Västerbottens-Kuriren 

9. Ystads Allehanda 

10. Gotlands Tidningar 

 

2. Kod _________ 

 

3. Datum _________ 

 

Gestaltning 

4. Dominerande journalistisk gestaltning 

1. Sakgestaltning 

2. Spelgestaltning 

3. Skandalgestaltning  

4. Trivia 

5. Ej möjlig att avgöra 

 

Spel 

5. Förekommer referens till vinnare och förlorare bland politiska partier eller 

politiker när det gäller kampen om röster, debatter i politiska församlingar, 

förhandlingar mellan politiska partier, eller i politiken mer generellt? 

1. Ja  

2. Nej 
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6. Förekommer referens till politikers eller partiers strategier för att vinna val, 

förhandlingar eller debatter, det vill säga kampanjtekniker, förhandlingstaktiker 

eller hur de bedriver politik? 

1. Ja  

2. Nej 

 

7. Förekommer språklig referens till sport eller krig?  

1. Ja 

2. Nej 

 

8. Förekommer referens till hur en politisk aktör framträder, arbetar eller sköter 

sitt uppdrag?  

1. Ja 

2. Nej 

    

9. Förekommer referens till mediernas betydelse i politiken eller i politiska 

kampanjer och/eller relationen mellan politiska aktörer och medier?  

1. Ja 

2. Nej 

 

10. Förekommer konflikt? 

1. Ja 

2. Nej 

 

Skandal 

11. Förekommer referens till felsägningar och uttalanden som behandlas som om 

de bryter mot någon norm, är förolämpande eller skandalösa?  

  

1. Ja  

2. Nej 

      

12. Förekommer referens till omoraliska eller tveksamma beteenden av politiska 

aktörer som är relevanta med hänsyn till den politiska position de innehar, 

exempelvis skattefusk?  

1. Ja  

2. Nej 

      

13. Förekommer referens till omoraliska eller tveksamma beteenden av politiska 

aktörer som huvudsakligen berör deras privata liv, exempelvis otrohet, 

fortkörningar eller alkoholmissbruk? 

1. Ja  

2. Nej  
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Rapportering 

14. Artikelstorlek 

1. Flersidorsartikel 

2. Helsidesartikel 

3. Halvsidesartikel 

4. Kvartssidesartikel 

5. Mindre än kvartssidesartikel  

 

15. Förstasida 

1. Nej 

2. Ja, som toppnyhet 

3. Ja, som notis 

 

16. Huvudsakligt tema 

1. Jobben/ Arbetslösheten/ Arbetsmarknad 

2. Sjukvården      

3. Äldrevården  

4. Brott och straff  

5. Integration/Invandring  

6. Skatterna  

7. Boendet    

8. Jämställdheten 

9. Skola/utbildning  

10. EU och Europafrågor (som organisation) 

11. Försvar och säkerhet 

12. Energifrågan/Kärnkraften 

13. Näringslivsfrågor 

14 Miljön/Klimatfrågor 

15. Infrastruktur/Kommunikationer  

16. Social- och sjukförsäkringar  

17. Kulturen     

18. Biståndet 

19. Utrikespolitiken 

20. Landsbygdsfrågor/Regionalpolitik 

21. Barnomsorg/familjepolitik 

22. Annat 

23. Fastighetsskatt 

24. Handikappfrågor 

25. Pensioner 

26. Sveriges ekonomi 

27. Opinionsmätningar 

28. Debatter/utfrågningar (även opinionsmätningar om ”vem som vann”)  

29. Regeringsfrågan (lokalt eller nationellt) 

30. Valrörelsen 
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31. Skandaler  

 

20. Kommer Sverigedemokraterna till tals? 

1. Ja 

2. Nej 

 

21. Journalistiskt förhållningssätt 

1. Beskrivande 

2. Tolkande 

3. Ej möjlig att besvara 
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Bilaga 2 Kodningsmanual 

 

1. Tidning 

Varje tidning tilldelas ett eget nummer, enligt följande system: 

1. Dagens Nyheter 

2. Svenska Dagbladet 

3. Sydsvenskan 

4. Helsingborgs Dagblad 

5. Aftonbladet 

6. Kvällsposten 

7. Skånska Dagbladet 

8. Västerbottens-Kuriren 

9. Ystads Allehanda 

10. Gotlands Tidningar 

 

2. Kod 

Varje artikel ges ett eget kodnummer, löpande efter den systematik som framgår nedan:  

100-- Dagens Nyheter  

200-- Svenska Dagbladet  

300-- Sydsvenskan 

400-- Helsingborgs Dagblad 

500-- Aftonbladet 

600-- Kvällsposten 

700-- Skånska Dagbladet 

800-- Västerbottens-Kuriren 

900-- Ystads Allehanda 

1000-- Gotlands Tidningar 

 

3. Datum 

Datum då artikel publicerades, skrivet med fyra siffror: 0814 o.s.v.  

 

4. Dominerande journalistisk gestaltning 

Frågan kan besvaras med Sakgestaltning, Spelgestaltning, Skandalgestaltning, Trivia 

eller Ej möjlig att avgöra. Det sistnämnda ska användas endast i undantagsfall. 

 

Med Spelgestaltning avses att artikeln fokuserar på politik som spel, strategi, relationer 

mellan politiska aktörer och HUR politik bedrivs. Viktiga indikatorer är ord som 

”vinnare”, ”förlorare”, spel-, sport- och krigsmetaforer. Artiklar som avser 

partisympatiundersökningar ska kodas som Spelgestaltning. Handlar det om politiker 

som personer snarare än som företrädare för en viss politik, ska det ses som en 

spelgestaltning. Detsamma gäller inslag som handlar om valdeltagande, om det relateras 

till eventuella framgångar eller motgångar för partierna. 
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Med Sakgestaltning avses att artikeln fokuserar på VAD som har hänt, VAD någon har 

föreslagit, eller VAD någon har sagt i den mån det syftar på politikens innehåll. För att 

en artikel ska kodas som Sakgestaltning krävs att den handlar om politikens sakliga 

innehåll eller sakliga förhållanden i verkligheten med relevans för politikens innehåll. 

Det betyder att artiklar som handlar om valdeltagande ska kodas som Sakgestaltning om 

de inte relaterar till valdeltagandets betydelse för något eller några av de politiska 

partierna. Artiklar som handlar om opinionsundersökningar som sådana ska kodas som 

sakgestaltning. 

 

Kodningen avser vilken gestaltning som dominerar artikeln, där särskild vikt i 

tveksamma fall ska läggas vid rubrik/löp, ingress och vilken ”röd tråd” som leder 

artikeln eller inslaget framåt.  

     

Med skandalgestaltad journalistik avses artiklar som fokuserar på skandaler, moraliskt 

eller juridiskt klandervärda beteenden av politiker, samt (i vissa fall) felsägningar som 

behandlas som om det som har sagts är en skandal. Värdeladdade ord och en mer 

känslodaddad ton på artikeln är betydande då artikeln skandalgestaltas. 

 

Med trivia avses artiklar och inslag som inte handlar om politik eller politiskt relevanta 

händelser eller företeelser, samtidigt som det på ett eller annat sätt inbegriper politiker. 

 

Exempel på sakgestaltning: 

– ”Ny statistik visar att arbetslösheten har ökat de senaste tre månaderna. I en 

kommentar säger moderaterna att de är oroade över bristen på nya jobb” – detta är en 

sakgestaltning eftersom det fokuserar på verkliga förhållanden i verkligheten med 

relevans för sakfrågorna. 

– ”Socialdemokraterna vill höja pensionerna, enligt ett uttalande idag, med 

motiveringen att ”våra äldre förtjänar ökad ekonomiskt trygghet än vad de har idag”: 

detta är en sakgestaltning eftersom den fokuserar på vad partierna tycker. 

 

Exempel på spelgestaltning: 

– ”Enligt den senaste opinionsmätningen går socialdemokraterna framåt medan 

folkpartiet backar”: detta är en spelgestaltning eftersom den fokuserar på vinnare och 

förlorare i kampen om röster. 

– ”Statsminister Göran Persson sade i gårdagens tal att de vill höja barnbidragen, i ett 

försök att vinna nya röster hos barnfamiljerna”: detta är en spelgestaltning, eftersom 

fokus ligger på vilka strategiska motiv partiet har eller kan ha för sitt utspel. 

– ”Miljöpartiet försvarade idag socialdemokraternas politik under den gångna 

mandatperioden, och stärkte därmed sin trovärdighet som samarbetspartner och kanske 

koalitionspartner i en ny socialdemokratisk regering”: detta är en spelgestaltning 

eftersom motivet till partiets utspel handlar om makt och regeringsfrågan och inte om 

sakpolitiken som sådan.  
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Spelgestaltning 

5. Förekommer referens till vinnare och förlorare bland politiska partier eller 

politiker när det gäller kampen om röster, debatter i politiska församlingar, 

förhandlingar mellan politiska partier, eller i politiken mer generellt? 

Frågan kan besvaras med Ja eller Nej. Frågan ska besvaras med ja om det förekommer 

någon referens som framställer något eller några partier eller någon eller några politiker 

som vinnare eller förlorare när det gäller kampen om röster, debatter i politiska 

församlingar, förhandlingar mellan politiska partier, eller i politiken mer generellt. Det 

kan exempelvis handla om att någon tappar eller vinner opinionsstöd, lyckas eller inte 

lyckas få stöd i riksdagen, eller lyckas eller misslyckas i regeringsförhandlingar. 

      

6. Förekommer referens till politikers eller partiers strategier för att vinna val, 

förhandlingar eller debatter, det vill säga kampanjtekniker, förhandlingstaktiker 

eller hur de bedriver politik? 

Frågan kan besvaras med Ja eller Nej. Frågan ska besvaras med ja om det förekommer 

någon referens till politikers eller partiers strategier eller taktiker för att vinna val, 

förhandlingar eller debatter, inklusive referenser till olika kampanjtekniker, 

förhandlingstaktiker, eller hur de bedriver politik. Det kan exempelvis handla om att 

man använder tv-reklam på ett smart sätt, hur man använder en kris för att driva sin 

politik, att man undviker att ge klara besked, eller hur man skapar allianser med andra 

organisationer för att öka sitt stöd. 

      

7. Förekommer språklig referens till sport eller krig? 

Frågan kan besvaras med Ja eller Nej. Frågan ska besvaras med ja om det förekommer 

någon referens med koppling till eller ursprung från sportens eller krigföringens värld. 

Exempel är ”slag”, ”match”, ”duell”, ”leder”, vinner”, ”förlorar” och liknande. 

Undantag görs dock för ordet ”kampanj”. 

 

8. Förekommer referens till hur en politisk aktör framträder, arbetar eller sköter 

sitt uppdrag?  

Frågan kan besvaras med Ja eller Nej. Frågan ska besvaras med ja om det förekommer 

någon referens till någon politisk aktörs framträdande, uppträdande eller hur uppdraget 

sköts, vad som i den engelska litteraturen kallas för ”performance”. Det kan handla om 

den politiska aktörens framträdande eller uppträdande generellt, men också i enskilda 

sammanhang som exempelvis debatter. Såväl individer som organisationer eller 

kampanjer kan räknas som aktörer. Exempel skulle kunna vara att någon partiledare 

leder sitt parti på ett bra/dåligt sätt, att någon håller/bryter sina löften, någon 

lyckas/misslyckas i en debatt eller att ett parti går bakåt eller framåt i opininen. Om det 

handlar om hur verkligheten förändrats, exempelvis om arbetslösheten gått upp, ska det 

kodas som ja endast om det explicit kopplas till att någon politisk aktör – exempelvis 

regeringen eller statsministern – inte har lyckats få ned arbetslösheten. 

      

9. Förekommer referens till mediernas betydelse i politiken eller i politiska 

kampanjer och/eller relationen mellan politiska aktörer och medier? 
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Frågan kan besvaras med Ja eller Nej. Frågan ska besvaras med ja om det förekommer 

någon referens till mediernas roll och betydelse i politiken eller i politiska kampanjer, 

eller om det förekommer någon referens till relationen mellan politiska aktörer och 

medier. Det kan exempelvis handla om att det sägs att medierna är ”viktiga”, att någon 

tv-debatt är ”avgörande”, att många journalister bevakade en händelse, eller att 

journalister inte får svar på frågor. Med medier avses både traditionella medier och 

digitala och sociala medier. 

 

10. Förekommer konflikt? 

Med konflikt menas en uttalad oenighet mellan två eller fler parter då konflikten är av 

politisk art eller har politisk relevans. Att olika parter har olika uppfattningar som 

redovisas är i sig inte tillräckligt för att en konflikt ska anses föreligga, utan dessa måste 

i så fall också ställas mot varandra med ett visst mått av intensitet och konfrontation. 

 

Skandalgestaltning 

11. Förekommer referens till felsägningar och uttalanden som behandlas som om 

de bryter mot någon norm, är förolämpande eller skandalösa? 

Frågan kan besvaras med Ja eller Nej. Frågan ska besvaras med ja om det förekommer 

någon referens till något som någon har sagt OCH som framställs som om uttalandet är 

klumpigt, felaktigt, förolämpande, bryter mot någon norm eller utgör en skandal i sig. 

      

12. Förekommer referens till omoraliska eller tveksamma beteenden av politiska 

aktörer som är relevanta med hänsyn till den politiska position de innehar, 

exempelvis skattefusk? 

Frågan kan besvaras med Ja eller Nej. Frågan ska besvaras med ja om det förekommer 

någon referens till beteenden av någon politisk aktör som framställs som omoraliskt 

eller tveksamt – och som är relevant med hänsyn till den position de innehar. 

Utgångspunkten är att det kan ställas höga krav på politiska aktörer att de ska följa olika 

lagar och regler, och handlar nyheten om att aktören på något sätt agerat tveksamt ur det 

perspektivet ska frågan besvaras Ja. Det kan exempelvis handla om skattefusk, 

fortkörningar, svart arbetskraft eller att man inte betalat sin tv-licens. 

      

13. Förekommer referens till omoraliska eller tveksamma beteenden av politiska 

aktörer som huvudsakligen berör deras privata liv, exempelvis otrohet och 

alkoholmissbruk? 

Frågan kan besvaras med Ja eller Nej. Frågan ska besvaras med ja om det förekommer 

någon referens till beteenden av någon politisk aktör som framställs som omoraliskt 

eller tveksamt – men som i första hand handlar om personens privatliv och som saknar 

relevans i förhållande till den position de innehar. Det kan exempelvis handla om 

otrohet eller alkoholmissbruk.  

     

14. Artikelstorlek 

Variabeln avser artikelstorlek inklusive bilder. Med ”flersidorsartikel” avses artiklar 

som löper över mer än en sida. Med ”helsidesartikel” avses artiklar som i princip täcker 

en hel sida. Om en artikel exempelvis täcker nästan en hel sida, men det finns någon 
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notis, så ska den kodas som ”helsidesartikel”. Med ”halvsidesartikel” avses artiklar som 

täcker i princip en halv sida. Med ”kvartsidesartikel” avses artiklar som princip täcker 

en fjärdedels sida. Med ”mindre än en kvartssida” avses artiklar som är mindre än en 

fjärdedels sida. Kodningen ska utgå från vilket av dessa alternativ som artikelstorleken 

ligger närmast. Om en artikel exempelvis täcker nästan en hel sida, men det finns någon 

notis, så ska den kodas som ”helsidesartikel”.  

 

15. Förstasida 

Variabeln avser huruvida det refereras till artikeln på tidningens förstasida. Detta 

antingen som tidningens “toppnyhet” eller som en mindre “notis”.  

 

16. Huvudsakligt tema 

Artikelns tema kodas utifrån vilket politiskt ämnesområde som dominerar artikeln. 

Variabeln kan även kodas som “Ej möjligt att avgöra”. Som tema kategoriseras hela 

artikeln med rubrik, ingress och brödtext.  

 

17. Kommer Sverigedemokraterna till tals? 

Här kodas ifall Sverigedemokraterna kommer till tals i den undersökta artikeln.  

 

18. Journalistiskt förhållningssätt 

Kan besvaras antingen med Beskrivande eller Tolkande. Bedömningen utgår från 

artikelns/inslagets helhet, där en sammanvägd bedömning görs av huruvida journalisten 

huvudsakligen beskriver eller tolkar det som har eller kommer att hända. 

 

Kraven för att det journalistiska förhållningssättet ska beskrivas som tolkande ska dock 

vara lägre än för beskrivande. Det handlar inte om att räkna ord som antingen 

”beskrivande” eller ”tolkande”, utan om det journalistiska förhållningssättet. För att 

frågan ska besvaras med tolkande räcker det med att journalisten i viktiga avseenden 

gör sina egna tolkningar. Med viktiga avseenden menas att det är de journalistiska 

tolkningarna som är styrande för den dominerande tolkningen av artikeln. Om 

exempelvis en journalist skriver ”Idag lade moderaterna fram ett förslag om fler poliser 

för att försöka locka till sig fler röster”, då räknas det som ett viktigt avseende därför att 

tolkningen skapar en tolkningsram som sedan är styrande. 

      

Vid sidan av dessa alternativ finns alternativet Ej möjlig att besvara, om en tillförlitlig 

bedömning av frågans svar ej kan göras.  
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Bilaga 3  
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