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Abstract

There has been an on-going discussion in the Swedish society about
the media’s news reporting regarding the political party the Sweden
democrats (Sverigedemokraterna.) Some claim that the party has been
disfavored by systematically negative reports, others claim either that
this is not the case or argue that the party is an extreme right wing party
with racist tendencies, hence should not be treated like any other party.
The report investigates news articles from four well known Swedish
newspapers (Dagens Nyheter, Aftonbladet, Svenska Dagbladet and Ex-
pressen) during two separate years - 2009 and 2017 (the years before
an election year). In the period between these years the support for
the Sweden Democrats increased fast, they entered the Swedish Parlia-
ment and became one of the biggest partys. A content analysis has been
used to answer the main question of the thesis: "Has the news reports
by swedish newspapers regarding the Sweden Democrats changed be-
tween 2009 and 2017?" The results show a possible slight increase of
negative articles in 2017 as well as an increase of articles that presents
the party as turbulent and violent, while the articles that presents the
party as xenophobic or rasist decrease in comparison.

Keywords: Sverigedemokraterna, the Sweden democrats, Swedish
newspapers
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1 Inledning

Medias rapportering om det öppet invandringskritiska partiet Sverigedemo-
kraterna har varit omdiskuterad.1 2 Partiet och dess medlemmar har själva ofta
ansett sig orättvist behandlade, till exempel framförde SD:s riksdagsledamot
Patrik Jönsson i november 2014 en motion om att Sveriges Television samt
Sveriges Radios förhållningssätt till politiska partier och i synnerhet Sverige-
demokraterna inte är opartiskt och att public service därför bör ses över. I mo-
tionen stod det bland annat: “Många upplever att programledare/journalister
intar ett särskilt, och för Sverigedemokraterna, negativt förhållningssätt när
detta parti avhandlas i SVT och SR. [. . . ] inom public service sympatiserar
över 80 procent med de rödgröna partierna (v+s+mp). [. . . ] Undertecknad
förutsätter att det inte finns acceptans för partisk och osaklig bedömning i
annan offentlig verksamhet, till exempel myndigheter och deras myndighets-
utövning, varför det verkar märkligt att public service ska utgöra undantag.”3

2016 kallade Sverigedemokraternas riksdagsledamot Linus Bylund även en
del av den svenska journalistkåren för “denna nations fiender” i ett twitter-
inlägg. 4 Orsaken till detta var att den svenska journalistkåren enligt Bylund
granskar SD hårdare än övriga riksdagspartier. Bylund skrev att “[. . . ] den
journalist som använder sin plattform i nyhetsrapportering för att osakligt
bedriva partipolitik är demokratins fiende.”5 Jens Nordling, ordförande för
Svenska journalistförbundet, menar att dessa slags utlåtanden visar på ett
journalistförakt, vilket används som en slags politisk strategi, och kan kallas
för antidemokratins främsta vapen. Nordling menar att “Det finns en linje hos
vissa grupper att misskreditera journalistiken rent generellt. [. . . ] då måste
man också på något sätt förklara vilka krafter man egentligen tjänar.”6

Sverigedemokraterna har från vissa håll anklagats, i och med uttalanden och

1SD: Oenighet om public service. Sveriges Radio. 2013-11-25.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5713433 (Hämtad 2017-
11-15)

2Katriou, Fotini. SD: Utestängningen av Expressen ett särskilt fall. Dagens Nyhe-
ter. 2014-09-15. https://www.dn.se/kultur-noje/sd-utestangningen-av-expressen-ett-sarskilt-
fall/ (Hämtad 2017-11-15)

3Sveriges Riksdags hemsida. Dokument och lagar: Översyn av statens roll som ägare till
Sveriges Television (SVT) och Sveriges Radio (SR). http://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/oversyn-av-statens-roll-som-agare-till-sveriges_H2021042 (Hämtad
2017-11-15)

4Kulturnyheterna. SD-politiker kallar journalister för ”nationens fiender”. SVT. 2016-04-
20. https://www.svt.se/kultur/medier/nationens-fiender (Hämtad 2017-11-15)

5ibid
6ibid
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förslag som ovanstående, för att vilja inskränka och styra media.7 Båda dessa
ståndpunkter angående partiets ställning och mediabehandling berör ett upp-
levt demokratiproblem med tanke på medias nyckelroll i en demokrati, som
diskuteras i teori-avsnittet i denna uppsats. Inom diskussioner om mediarap-
portering om invandring och integration förekommer påståenden både om att
det inte talas tillräckligt om frågorna, och att frågorna tycks dominera me-
dia.8 På samma sätt har det i samband med detta diskuterats om Sverigede-
mokraterna, och hur detta parti bör bemötas i media. Frågan upplevs som en
demokratifråga dels med tanke på dess väljarstöd, dels med tanke på bekäm-
pandet av främlingsfientlighet. Debattörer har till exempel framfört åsikten att
en utestängning av SD inte är odemokratiskt utan att partiet självt är odemo-
kratiskt.9 10

Detta är nära kopplat till den polarisering som många menar finns i det svens-
ka samhället angående mediarapportering om invandring.11 En ytterlighetspool
i denna polarisering tar sig uttryck bland annat i främlingsfientliga sajter som
t.ex “Avpixlat”. Förespråkare för denna pool menar att svensk mainstream-
media systematiskt mörklägger och/eller förminskar problem som uppstår i
och med invandring. Dessa problem kan vara brottslighet, kvinnoförtryck,
ekonomiska påfrestningar m.m. Den andra ytterlighetspoolen är idén om att
mediarapporteringen i Sverige beskriver invandring som något överdrivet hot-
fullt och i värsta fall kan bidra till ökad främlingsfientlighet och rasism.12

Skillnaden i storlek mellan poolerna är dock troligtvis stor sett till Sveriges
befolkning i helhet. I en undersökning från Ipsos från 2016 uppgav 75% av de
tillfrågade att de hade stort förtroende för Sveriges Television, medan siffran
för sidan Avpixlat var endast 4%.13

Det har föreslagits att rapporteringen om Sverigedemokraterna blivit mind-
re negativ efter 2010, och att detta kan ha att göra med det ökade stödet för

7Lindberg, Anders. SD vill skrämma den fria pressen. Aftonbladet. 2016-04-
21. http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article22672079.ab (Häm-
tad 2017-11-15)

8Migrationen i media. utveckla
9Gabrielsson, Daniel. En exkludering av SD inte odemokratiskt. Folkbladet. 2015-

10-09. https://www.folkbladet.nu/1521204/en-exkludering-av-sd-inte-odemokratiskt (Häm-
tad 2017-11-16)

10Wallin, Ulf. SD är ett odemokratiskt och kulturfientligt parti. Bohuslänningen.
2015-12-02. http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/sd-
%C3%A4r-ett-odemokratiskt-och-kulturfientligt-parti-1.967034 (Hämtad 2017-11-16)

11Truedson, L., Schwarz, J., & Institutet för mediestudier. (2016). Migrationen i medierna:
Men det får en väl inte prata om? Stockholm: Institutet för mediestudier., s.88

12ibid., s.89
13ibid.
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partiet från och med detta år samt flyktingkrisen 2015.14 Med flyktingkrisen
menas att Sverige år 2015 tog emot fler asylsökanden än någonsin tidigare -
163 000 - nästan dubbelt så många som under 1992, då antalet asylsökanden
ökade kraftigt på grund av kriget på Balkan. Invandringsfrågan bör nämnas
i en studie om Sverigedemokraterna eftersom det är den vikigaste frågan för
deras väljare15, och den fråga som lett till avståndstagandet från övriga parti-
er. Eventuella mönster och förändringar i rapporteringen om SD är viktig att
studera i och med demokratifrågan, som diskuteras vidare i uppsatsen, och
medias roll i en demokrati.

Anledningen till en jämförelse mellan två årtal är Sverigedemokraternas kraf-
tigt ökade stöd mellan de studerade åren, med inträdandet i riksdagen 2010
som en mycket viktig milstolpe. Årtalen har valts ut med detta i åtanke; 2009
är året innan SD kom in i riksdagen, och detta ska jämföras med “idag”, 2017,
som också är året innan valår. Sverigedemokraterna har efter år 2017 suttit i
riksdagen i åtta år. Mellan 2010 och 2014 ökade deras stöd från 5.7% till
12.9%. (Se Figur 1.1)16

Figur 1.1: Sverigedemokraternas valresultat

14https://www.journalisten.se/nyheter/hard-kritik-mot-mediernas-sd-bevakning
15Wingborg, Mats. Förklaringar till Sverigedemokraternas framgång och strategiska slut-

satser för arbetarrörelsen. Sidorapport till Utan segel i vänstervinden. Katalys. No 17. [pdf-
fil.] https://www.katalys.org/wp-content/uploads/2017/03/katalys_no._17.pdf s.11 (Hämtad
2017-11-29)

16Statistiska Centralbyrån. Valresultat över tid / Valresultat 1973-2014.
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/val-och-partier/valresultat-over-tid/ (Häm-
tad 2017-11-29)
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Med den uppgående kurvan i väljarstöd noterad, där man till exempel kan an-
ta att en viss uppgång av mediarapportering är naturlig i och med det ökade
stödet, kan denna studie bidra till en större insikt i eventuella mönster i me-
diarapporteringen om Sverigedemokraterna.

Grundfrågan för uppsatsen är:

Har svenska tidningarnas nyhetsrapportering om SD förändrats mellan 2009
och 2017?

4



2 Teori och bakgrund

Mediabevakning är en viktig demokratisk fråga i och med medias möjlighet
att påverka människors åsikter och samhällssyn både genom vad som tas upp
som nyheter och på vilket sätt. För de allra flesta är medier den viktigaste
källan till politisk kunskap och information.17 Man kan säga att dagens po-
litik är medierad, då den utspelas i och genom media, och de som arbetar
med nyhetsrapportering måste välja ut vad som ska uppmärksammas och inte
samt på vilket sätt händelser ska beskrivas. Detta innebär att media innehar
en maktposition, då politiker är medvetna om dess inflytande och ständigt har
detta i åtanke.18

Angående hur nutidens nyheter formas är medieanalytiker överens om att det
inte finns något simpelt svar, men det finns för tillfället tre populära teorier,
som nämnda av Johnstone:19

1. Kontrollen ligger i första hand hos pressen, alltså i värderingar, bedöm-
ningar och insamlingsrutiner hos frontlinje-journalister när de transfor-
merar utvald information till nyhetsflöden.

2. Kontrollen ligger i första hand i det s.k “gatekeeping”(processen genom
vilken ideér och information filtreras för publicering - det interna be-
slutsfattandet om att utge eller undanhålla information från massorna)-
systemet inom nyhetsorganisationer. Flera skikt av redaktörer och andre-
redaktörer, skribenter och andra anställda bearbetar inkommande infor-
mation för att passa in i organisatoriska standarder och intressen. En va-
riant av denna förklaring betonar maktpositionen som innehas av ägare,
utgivare och VD:ar i att definiera vilka ämnen och personer som ska ges
uppmärksamhet i nyheterna och vilka som ska ignorerar.

3. Kontrollen ligger i första hand utanför media. Fokus i denna teori lig-
ger på juridiska, politiska och ekonomiska restriktioner där de moderna
nyhetsmedierna opererar. I denna teori är det källorna som kontrollerar
nyheterna via både direkt och indirekt tryck. Intressen från maktfulla
politiska och ekonomiska grupper flödar in i media och styr hur mycket
(eller lite) uppmärksamhet de själva får.

Mainstream-media, som SD-förespråkare uttalat sig kritiskt om, kan definie-
ras i förhållande till icke mainstream-media, vilket är medier som presenterar

17Nord, L., & Strömbäck, J. (2012). Medierna och demokratin (2. uppl.. ed.). Lund: Stu-
dentlitteratur., s.12

18ibid, s.13
19Johnstone, J. (1982). Making News: A Study in the Construction of Realityby Gaye

Tuchman). American Journal of Sociology, 87(1), 1174.
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sig själva som ett alternativ till de traditionella mediainstitutionerna.20 En-
ligt en undersökning av Tsfati och Cappella finns en korrelation mellan tilltro
till media och exponering för mainstream-media.21 Det innebär att människor
med en skeptisk inställning till mainstream-media tar del av mindre nyheter
från dessa källor, men det finns också ett samband mellan en skeptisk inställ-
ning och exponering för andra typer av media. Denna studie stödjer hypotesen
att mediaskeptiker till viss del vänder sig till andra nyhetskällor, och ofta tar
del av nyheter från en blandning av flera olika källor, jämfört med de med hög
tilltro till mainstream-media som använder sig av ett mer begränsat utbud.22

Sverigedemokratiska väljare har uppmätts vara de mest mediakritiska bland
svenska väljare.23 Det skulle enligt Tsfati och Capellas resultat innebära att
de tar del av jämförelsevis fler nyheter från alternativa nyhetskällor.

Nord och Strömbäck skriver att de teorier som finns om politikens mediali-
sering stödjer antagandet att medier och politik utgör två skilda system, och
att politisk kommunikation till stor del styrs av ett av dessa systems olika
logiker.24 Om medielogiken råder är det mediernas behov som styr över poli-
tiska aktörer och hur dessa agerar samt hur medborgare tolkar dem. Om den
politiska logiken råder är det det politiska systemet som står i centrum och,
däribland de politiska partierna, och formar hur aktörer agerar och interagerar,
bevakas av medierna samt tolkas av medborgare. Logikerna påverkar medie-
innehållet på olika sätt. När medielogiken styr är det det innehåll som leder
till mest uppmärksamhet, mätt t.ex i antalet “klick” per artikel i dagens web-
baserade tidningar, som får mest plats. Den politiska logiken å andra sidan
väljer att ge plats åt nyheter baserat på vad som anses viktigt för medborgare
att veta. Med denna logik har medier ett slags moraliskt ansvar att bidra till en
välfungerande demokrati genom ökad allmänbildning. Medborgare behöver
information om politiker och politiska partier samt samhällshändelser, medan
politiker behöver information av samhällshändelser såväl som medborgarnas
eventuellt skiftande åsikter.25

Att journalistik och demokrati är beroende av varandra och det faktum att en
fungerande demokrati kräver ett öppet debatt- och informationssystem är en
gammal idé, och tas till exempel upp av Robert A. Dahl i hans verk om demo-

20Tsfati, Yariv, & Cappella, Joseph N. (2003). Do people watch what they do not trust?
Exploring the association between news media skepticism and exposure.(Author Abstract).
Communication Research,30(5), 504-529., s.509

21ibid., s.515
22ibid., s.516
23Truedson, Lars. Misstron mot medier - en inledning. Institutet för mediestudier.

http://mediestudier.se/misstron-mot-medier-en-inledning/ (Hämtad 2017-11-23)
24Nord, L., & Strömbäck, J. (2012)., s.14
25ibid, s.14-17
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krati, däribland i hans kriterier på en demokratisk process. Ett av kriterierna är
“upplyst förståelse”, under vilket Dahl skriver: “[. . . ] för att folket skall veta
vad det vill ha eller vad som är bäst, så måste det vara upplyst, åtminstone
till en viss grad. Demokratins förespråkare har utan undantag erkänt detta
och betonat att vägen till ett upplyst demos går via utbildning och offentlig
diskussion.”26

Även John Stuart Mill menade att vikten av pressfrihet och åsiktsfrihet var så
självklar att den inte behövdes diskuteras närmare. Mill skriver: “If all man-
kind minus one, were of one opinion, and only one person were of the contrary
opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person, then
he, if he had power, would be justified in silencing mankind.”27 Han menade
att nedtystande av åsikter berövar mänskligheten, och inte minst de som har
en annorlunda åsikt än den som nedtystats. De berövas då antingen möjlig-
heten att själva ersätta osanning med sanning, eller att sanningen stärks av en
osann åsikts “kollision” med sin felaktighet. Enkelt uttryckt kan alltså åsikter
baserade på osanning som börjar växa sig starka eventuellt “dö ut” tidigare
om de tas upp i pressen jämfört med att tystas ned. Hur som helst var Mill
av åsikten att det inte finns någon situation där nedtystande av åsikter är be-
rättigat. Han uttrycker detta: “We can never be sure that the opinion we are
endeavouring to stifle is a false opinion; and if we were sure, stifling it would
be an evil still.”28

Det är alltså ansett som avgörande för en välfungerande demokrati att medi-
er strävar efter att vara så öppna, allsidiga och sanningsenliga som möjligt,
då de ska fungera som en spegel av verkligheten där medborgarna själva be-
dömer vad de ser och skapar sina egna åsikter och värderingar. Som Kovach
och Rosenstiel uttrycker det: “Denna journalistikens viktigaste princip - dess
opartiska strävan efter sanningen - är det som slutligen skiljer den från alla
andra former av kommunikation.”29

Strävan, eller ideal, och verklighet är dock olika saker, och det är svårt för me-
dier att alltid leva upp till åtskilliga krav som ställs på dem i ett demokratiskt
samhälle. Hallin och Mancini delar upp mediepolitiska system i västvärlden i
tre kategorier:

1. Den liberala modellen, kännetecknad av marknadsdominans och kom-
26Dahl, R., Ericsson, L., Hemberg, G., & Demokratiakademin. (1999). Demokratin och

dess antagonister. Stockholm: Ordfront i samarbete med Demokratiakad.
27Mill, J. (2011). On Liberty. S.l.: Andrews UK.
28ibid.
29Kovach, Rosenstiel, & Rosenstiel, Tom. (2014). The elements of journalism: What new-

speople should know and the public should expect (Rev. updated 3. ed.). New York: Three
Rivers Press (CA). s.42
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mersiella medier.

2. Den demokratisk-korporativa modellen kännetecknas av samexistensen
mellan kommersiella medier och medier kopplade till sociala och poli-
tiska grupper, samt en förhållandevis aktiv men begränsad statlig roll.

3. Den polariserade pluralismens modell, införlivad i partipolitiken, med
en svagare historisk utveckling av kommersiella medier och en central
statlig roll.

Detta är tre idealtyper, och länder kan vara antingen en relativt tydlig modell
av ovanstående eller en mer svårtolkad blandning av dem. Sverige anses vara
ett exempel på den demokratisk-korporativa modellen.30

Nord och Strömbäck visar även upp en figur över faktorer med betydelser för
mediernas innehåll. Faktorer som kan påverka innehållet är:

• Politiska och juridiska villkor

• Ekonomiska villkor

• Källor

• Kulturella värderingar

• Teknologiska villkor31

De politiska påtryckningarna på medieområdet har stor betydelse. Dels finns
det liberala perspektiv som generellt hyser skepsis gentemot statlig interven-
tion, dels finns den social ansvarsteori som betonar vikten av politiska ingri-
panden för att försäkra mångfald i medieutbudet. Detta kan kopplas till teori-
erna medielogik och den politiska logiken (se föregående sida). Nästa punkt
berör de kommersiella förutsättningarna. Det råder idag enighet om att dessa
är av stor vikt då all medieverksamhet kostar pengar, och utvecklingen gått
mot ökad konkurrens om både publik och annonsörer. Detta medför struktur-
förändringar som exempelvis ett mer koncentrerat ägande. Historiskt sett finns
i Sverige en tradition av mediaägare med uttalade publicistiska värdering-
ar, men med tiden har mediemarknadens styre blivit alltmer företagsekono-
miskt.32 Marknadsstyrningen tillsammans med teknologiutvecklingen (främst
internet) bidrar till ökad konkursens och publikfragmentering, och skapar ett

30Hallin, D., & Mancini, P. (2004). Comparing media systems: Three models of media and
politics (Communication, society, and politics). New York, NY: Cambridge University Press.
s.11

31Nord, L., & Strömbäck, J. (2012). s.25
32ibid., s.26-27
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tryck på medier som kan försvaga deras förmåga och eventuellt publicistiska
ambitioner.33

Även s.k. elitkällor kan ha betydelse för mediehållet. Elitkällor är exempelvis
stora företag, höga politiska ledare samt viktiga opinionsbildare och experter.
Detta beror delvis på själva maktpositionen dessa aktörer innehar, delvis på
de resurser de har tillgång till för att påverka media.34

En annan teori som kan vara användbar vid studiet om mediarapportering är
gestaltningsteori. Denna teori utgår från att media fokuserar på särskilda hän-
delser och sätter dessa inom ett fält där de tilldelas en viss mening.35 Gestalt-
ningsteori föreslår att sättet på vilket något presenteras till publiken påverkar
de val människor gör angående hur de ska hantera denna information. Ge-
staltningar är abstraktioner som finns till för att organisera eller strukturera
mening, och de används främst i termer av den gestaltning (eller de “ramar”)
nyheter och media placerar på informationen de utger. Tanken är att gestalt-
ningarna kan vara en slags andra gradens dagordnings-bestämmare (agenda
setting), då media inte bara berättar för sin publik vad de ska tänka på utan
också hur de ska tänka på saken i fråga. Teorin publicerades först av Groff-
man, som menade att människor tolkar det som händer omkring dem genom
sitt primära ramverk, vilket ses som primärt då det tas för givet av använ-
daren.36 Inom primära ramverk finns två distinktioner: naturliga och sociala.
Båda hjälper individer att tolka data så att deras erfarenheter kan förstås i en
bredare, social kontext. Skillnaden mellan dem är funktionell. Naturliga ram-
verk identifierar händelser som fysiska förekomster som inte attribuerar nå-
gon social grund till händelsernas orsaker. Sociala ramverk ser händelser som
socialt drivna företeelser vilka sker i och med infall, mål och manipulationer
från sociala spelare (människor.) Sociala ramverk är byggda på naturliga ram-
verk. Dessa ramverk och de ramar de skapar i vår kommunikation influerar
till stor del hur data tolkas, och Groffmans underliggande antagande är att in-
divider är kapabla användare av dessa ramverk i daglig basis, oavsett om de
är medvetna om detta eller inte. Gestaltningsteknikerna varierar:

• Metaforer - att inrama en konceptuell idé genom jämförelse med något
annat

• Historier (myter, legender) - att inrama ett ämne genom narrativ på ett
levande, minnesvärt sätt

33ibid., s.30
34ibid., s.29
35Mass Communication Theory [blogg] https://masscommtheory.com/theory-

overviews/framing-theory/ (Hämtad 2017-11-21)
36Goffman, Erving. 1974. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience.

New York, NY et al. : Harper & Row
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• Traditioner (ritualer, ceremonier) - kulturella seder som blir signifikant
i det alldagliga, nära länkat till artefakt

• Slogans, jargong, catchfraser - att inrama ett objekt med en tilldragande
fras för att göra det mer minnesvärt och relaterbart

• Artefakter - objekt med ett inneboende symboliskt värde - ett visuellt
eller kulturellt fenomen som innehar mer mening är själva objektet

• Kontrast - att beskriva ett objekt i termer av vad det inte är

• Snurrning: att presentera ett koncept på ett sådant sätt att det förmed-
lar en värderad bedömning (positiv eller negativ) som kanske inte är
omedelbart uppenbar; för att skapa en naturlig bias per definition

Precis som “agenda setting theory” fokuserar gestaltningsteori på hur media
riktar publikens uppmärksamhet till vissa specifika ämnen och på så sätt sät-
ter dagordningen. Gestaltningsteori tar det dock ett steg längre i och med idén
om inramning som ett medvetet val av journalister. Scheufele har utvecklat
en modell för gestaltningsteori (process model of framing) där viktiga länkar
bryts ned till input, processer och resultat.37 Trots denna modell för opera-
tionaliseringar menar han att gestaltning fortfarande inte är integrerad till en
konsekvent teoretisk modell, men att hans figur är ett ramverk för framtida
forskning.38

Under andra hälften av 1900-talet skedde vissa förändringar för svenska tid-
ningar i linje med en avveckling av partipressen. Ett statligt presstöd infört
1971 minskade tidningars beroende av partisubventioner, ett beroende som
ansågs kopplat till sämre journalistisk kvalitet. Flertalet tidningar har fort-
farande en partipolitisk linje men denna är oftast begränsad till ledarsidan.
Enligt Weibul är det vanskligt att klassificera svensk dagspress politiskt ut-
över att utgå från signaturen på just ledarsidan. Vanligt är att tidningar lagt
till ordet “oberoende” innan partibeteckning.39 Enligt Nationalencyklopedin
klassar sig Aftonbladet som en socialdemokratisk tidning, Dagens Nyheter
som oberoende liberal, Expressen som liberal och Svenska Dagbladet som
obunden moderat.40

37Scheufele, D. (1999). Framing as a theory of media effects. Journal of Communication,
49(1), 103-122., s.114

38ibid., s.118
39Weibul, Lennart. Finns det fortfarande en partipress? [PDF-fil.]

http://som.gu.se/digitalAssets/1294/1294329_185-202.pdf (Hämtad 2017-11-16)
40Nationalencyklopedins hemsida (https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/aftonbladet,

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dagens-nyheter,
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/expressen,
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/svenska-dagbladet)
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2.1 Analysmodell

För att undersöka rapporteringen om Sverigedemokraterna behövs en teore-
tisk precisering om vad i rapporteringen man vill undersöka, det vill säga vad
i nyhetsartiklarna. Analysmodellen för denna uppsats utgår från Asps punkter
om hur aktörer kan gynnas eller missgynnas i media (se avsnitt 4). Den base-
ras på flera av dessa. Dels är två punkter baserade på bilden media ger av SD
som aktörsobjekt:

• Den uppmärksamhet aktören fått (antalet artiklar som handlar om SD i
första hand respektive även eller främst andra partier)

• På vilket sätt aktören framställs (antalet artiklar som bedöms framställa
SD som kontroversiellt eller högerextremt)

Dels är en punkt baserad på bilden media ger av SD som sakfrågeobjekt:

• Uppmärksamheten som ges till diverse frågor eller företeelser (artiklar
om SD eller SD-medlemmar kopplade till kriminalitet, alt. misstanke
om brott)

Analysmodellen leder till ett kodschema som här presenteras i avsnitt 5.2.
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3 Uppsatsens klart avgränsade syfte och preciserade fråge-
ställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka nyhetsrapporteringen om Sverigede-
mokraterna i svensk dagspress. Detta är ett beskrivande syfte, snarare än ett
ställningstagande eller förklarande syfte41, som ska undersökas genom ett an-
tal preciserade frågeställningar. Grundfrågan är huruvida rapporteringen för-
ändrats mellan år 2009 och 2017. De utvecklade frågeställningarna lyder: Hur
ser rapporteringen ut de respektive åren? Hur mycket skrevs det om Sverige-
demokraterna för 2009 respektive 2017 och i vilket omfång? Hur skrivs det
om SD - framstår SD på ett negativt sätt?

41Beckman, L. (2005). Grundbok i idéanalys: Det kritiska studiet av politiska texter och
idéer. Stockholm: Santérus., s.14
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4 Tidigare forskning

En nyutkommen rapport om mediarapportering heter“Invandring i medier-
na – Hur rapporterade svenska tidningar åren 2010-2015?” och publicerades
av Delmi (Delegationen för migrationsstudier) i augusti 2017. Den handlar
om svenska dagstidningarnas rapportering om invandring för just 2010-2015.
Rapporten undersökte hur ett antal svenska dagstidningar skrev om invand-
ring; om de hade en positiv eller negativ betoning, samt vilken typ av in-
vandring de oftast skrev om. Den slog fast att rapporteringen främst tog upp
negativa aspekter, och att det oftast handlade om flyktinginvandring. Rappor-
ten var en kvantitativ innehållsanalys som använde sig av gestaltningsteori.42

Rapporten hade, likt denna studie, fokus på att avgöra medias inställning till
en viss fråga, med bakgrund i den mediakritik som på senaste tiden cirkulerat
i samhället.

En undersökning av Jesper Strömbäck och Lars Nord från april 2017 analy-
serar svensk valrörelsejournalistik mellan 2002 och 2014.43 Rapporten är en
kvantitativ innehållsanalys av den nyhetsjournalistiska bevakningen av val-
rörelserna 2002, 2006, 2010 och 2014 i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Ex-
pressen, Svenska Dagbladet, TV4 Nyheterna och Rapport under de tre sista
veckorna före respektive valdag. Totalt innefattar studien 4000 nyhetsartiklar
och inslag. En del av rapporten handlar om de politiska partierna, hur de beva-
kas i media och till vilken grad. Det vill säga hur nyheter om partier eventuellt
vinklas samt vilka nyheter som dominerar. Denna rapport visade att Socialde-
mokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna var de partier det skrevs
mest om. I förhållande till partiernas storlek var det Sverigedemokraterna som
hade den största medierapporteringen. Enligt rapporten var de flesta nyheter
neutralt vinklade, men de vinklade i sin tur präglade av en stark negativ bias.
Detta gällde för alla partier, men mest uppenbart för Liberalerna 2006 och
Sverigedemokraterna 2014. Negativ bias har att göra med att medierna publi-
cerar negativa nyheter hellre än positiva på grund av nyhetsvärdet, där nega-
tiva nyheter värderas högre.44 Exempelvis tar Strömbäck upp hur Folkpartiet
2006 enligt studier hade en mycket negativ nyhetsbevakning. Detta berodde
på den s.k. dataintrångsskandalen, vilket var en negativ händelse med högt

42Strömbäck, Jesper. Andersson, Felicia. Nedlund, Evelina. 2017. Invandring i medier-
na – Hur rapporterade svenska tidningar åren 2010-2015? Delmi - Delegationen för mi-
grationsstudier. http://www.delmi.se/publikationer-seminarier#!/invandring-i-medierna-hur-
rapporterar-svenska-tidningar-rapport-20176 (Hämtad 2017-11-21)

43Strömbäck, Jesper. Ny rapport om den politiska nyhetsjournalistiken 2017-
05-02. [blogg] https://jesperstromback.org/2017/05/02/ny-rapport-om-den-politiska-
nyhetsjournalistiken/ (Hämtad 2017-11-22)

44Lengauer, Günther, Esser, Frank & Berganza, Rosa (2012). Negativity in Political News:
A Review of Concepts, Operationalizations and Key Findings. Journalism 13(2), 179–202
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nyhetsvärde. Slutsatsen angående mediers eventuella partiskhet enligt denna
rapport är att varken de borgerliga eller de rödgröna partierna konsekvent sär-
behandlats.45

Strömbäck skriver vidare på sin hemsida om debatten kring politisk partisk-
het inom media, i synnerhet anklagelser om vänstervridning. Han menar att
många uttrycker sig, band annat på sociala medier, som om denna vänstervrid-
ning är ett faktum, utan att verka ha någon insikt i den forskning som finns om
ämnet. Strömbäck skriver att faktum är att denna forskning har bedrivits sedan
1979 av Kent Asp, medieforskare och professor i journalistik vid Göteborgs
Universitet. Asp använder sig i sina studier av ett aktörsbehandlingsindex för
att få klarhet i hur olika aktörer uppmärksammas. Detta index anger enkelt
uttryckt förhållandet mellan i vilken utsträckning en aktör omtalas och i vil-
ken utsträckning en aktör blir negativt eller positivt omtalad.46 Genom denna
studie och andra liknande studier som utförts kan man se att svenska tidning-
arnas nyhetsbevakning blivit mer professionaliserad samt mindre partipoliti-
serad, dvs mer balanserad. Asp poängterar dock att valet år 2010 gjorde en
balanserad journalistik relativt lättare i och med att partierna var uppdelade i
två block.47

Studien innefattar valrapportering under 2010 från TV-sända nyheter på SVT
och TV4 samt sex storstadstidningar: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter,
Göteborgs-Posten, Aftonbladet, Expressen och Metro. Frågorna rapporten stäl-
ler är dels om nyhetsmedierna klarade sitt demokratiska uppdrag, dels om de
påverkade opinionsutvecklingen. Kraven på medierna som är utgångspunkt i
rapporten är att nyhetsfördelningen är rättvis, det vill säga inte avsiktligt miss-
gynnar eller gynnar någon aktör, samt att den är informativ, det vill säga förser
medborgarna med den information de behöver för självständigt beslutsfattan-
de.48

Asp tar upp tre sätt på vilka en aktör eller gynnas eller missgynnas i och med
mediers partiskhet:

1. Genom bilden av aktören som aktörsobjekt:

- den uppmärksamhet man får

- på vilket sätt man framställs

45Strömbäck, Jesper. Om mediernas vänster- och högervridning. 2017-05-02. [blogg]
https://jesperstromback.org/2016/01/31/om-mediernas-vanster-och-hogervridning/ (Hämtad
2017-11-20)

46Asp, Kent (2011). Mediernas prestationer och betydelse. Valet 2010. Göteborg: JMG.
47ibid., s.46
48ibid., s.37
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- hur man relateras till övriga aktörer

2. Genom bilden av sakfrågeobjekt:

- uppmärksamheten som ges till diverse frågor eller företeelser

- hur olika frågor och företeelser framställs

- sättet på vilket diverse sakfrågor, företeelser etc relateras till varand-
ra

3. Genom det sätt på vilket aktören själv relateras till diverse sakfrågor,
företeelser och sammanhang:

- att få framträda med den sakfrågeprofil man själv önskar alterna-
tivt att förbindas med sakfrågor som man inte har något intresse
av att förknippas med

Studien utgår även från “ett antal enkla vardagsantaganden om vad som i nor-
malfallet kan tänkas vara gynnsamt eller ogynnsamt för en aktör.”49 Exempel-
vis är det normalt sett gynnsamt att få uppmärksamhet jämfört med att inte få
det, mer positivt med harmoni än konflikt, osv.

De små nyanser som kan utskiljas enligt rapporten är att Aktuellt, Nyheterna
och Aftonbladet var något mer positiva inför de rödgröna partierna samt nega-
tiva till alliansen medan Rapport, Göteborgs-Posten, Dagens Nyheter, Svens-
ka Dagbladet och Ekot tvärtom hade en tendens till det motsatta.50 Strömbäck
sammanfattar resultaten med att något eller några partier alltid gynnas eller
missgynnas i media i olika års valrörelser, men att vilka partier detta är varie-
rar. Han menar att detta är en viktigt poäng, eftersom det innebär att det inte
finns något forskningsstöd för en höger- eller vänstervridning hos media. Om
detta var fallet skulle man se en konsekvent gällande vilka partier som gynnas
eller missgynnas. Dessutom skulle man se att partierna omskrevs på olika sätt
i olika tidningar, med tanke på tidningarnas politiska tillhörighet, men gene-
rellt sett är detta inte fallet, utan behandlingen har blivit mer lika över tid.51

Rörande Sverigedemokraterna under 2010 års valrörelse beskriver Strömbäck
Asps resultat som splittrade. De fick störst uppmärksamhet i förhållande till
partistorlek, men en mer negativ rapportering än andra partier. Den negati-
va rapporteringen behöver dock enligt Strömbäck inte betyda ett medier eller

49ibid., s.40-41
50ibid., s.46
51Strömbäck, Jesper. Om mediernas vänster- och högervridning. 2017-05-02. [blogg]

https://jesperstromback.org/2016/01/31/om-mediernas-vanster-och-hogervridning/ (Hämtad
2017-11-20)
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journalister är mer kritiska till partier, utan kan ha att göra med det faktum att
Sverigedemokraterna oftare får kritik av andra partier. 52

I en annan rapport av Karl Loxbo studeras artiklar som omnämner Sverigde-
mokraterna tillsammans med ord som “rasism”, “fascism” och “främlingsfi-
entligt”. Studien fann att år 2002 innehöll 37% av artiklarna om partiet något
av dessa ord, medan denna andel sjönk till 8% för artiklar publicerade år 2015.
Författarens slutsats är att den negativa rapporteringen om SD inte kan sägas
ha intensifierats.53

52ibid
53Loxbo, Karl. Sverigedemokraterna: Framgångsrikt enfrågefokus. Statsvetenskaplig tid-

skrifts arkiv. Vol 117, Nr 2 (2015)
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5 Material och metod

Metoden som har använts är en kvantitativ innehållsanalys. Detta är den van-
ligaste metoden för undersökningar med en större mängd mediematerial.54

Innehållsanalyser innebär oftast att man i sin undersökning räknar eller mäter
förekomsten av något (t.ex fraser eller åsikter) i texter.55 Analysen kan ge-
nomföras manuellt eller med hjälp av dator. Denna slags metod är användbar
då man vill utreda om det finns ett mönster i ett visst material, och är mer av-
gränsad än till exempel diskursanalys. Man letar efter uttryck av något slag,
antingen uttryckt explicit eller något mer outtalat, underliggande mönster i
texterna. En nackdel med att kvantifiera är det faktum att det kan vara vik-
tigare hur något sägs än hur ofta, vilket inte nödvändigtvis kommer fram i
en kvantitativa analys.56 Det kan även vara svårt att komma åt det outtalade,
om man räknar förekomsten av ord eller fraser, vilket kan leda till en miss-
visande undersökning då det outtalade kan vara av väldigt stor vikt. Något
kan till exempel anses som så självklart att det inte finns något behov av att
uttrycka det explicit. Detta är något man bör ha i åtanke när man utformar sin
undersökning. I denna uppsats har undersökningen inte enbart räknat ord el-
ler fraser utan materialet har genomgåtts manuellt för att tolka och klassificera
artiklarna efter ett kodschema med flertalet punkter.

5.1 Avgränsningar och urval

Studien ska undersöka svenska tidningar, och har för detta syfte avgränsats
till de största fyra svenska nyhetstidningarna: Dagens Nyheter, Svenska Dag-
bladet, Aftonbladet och Expressen. Dessa tidningar utgör den s.k “populatio-
nen”57, som ska representera svensk press. Räckvidden är två årtal, där ett lika
antal artiklar har studerats från bägge år, 2009 respektive 2017. I databasera-
de tidningsarkiv har dessa populationer sökts igenom med hjälp av söktermen
“SD* OR Sverigedemokrat”, vilket gör att man får fram alla artiklar innehål-
landes något av dessa ord, inklusive böjningar som t.ex “SD:are”, för det årtal
och från den tidning man begränsat sökningen till. Eftersom studien handlar
om tidningar som nyhetsinformatörer begränsas även urvalet till nyhetsartik-
lar, medan debattartiklar, ledare, krönikor och liknande uteslutes. En eventu-
ell nackdel med detta urvalssystem är förlusten av de artiklar som handlar om
(eller på något sätt berör) Sverigedemokraterna utan att använda sig av orden

54Strömbäck, Jesper. Andersson, Felicia. Nedlund, Evelina. 2017.
55Bergström, G., & Boréus, K. (2012). Textens mening och makt : Metodbok i samhälls-

vetenskaplig text- och diskursanalys (3., [utök.] uppl.. ed.). Lund: Studentlitteratur., s.50
56ibid., s.80
57Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Towns, A.,& Wängnerud, L. (2017). Me-

todpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad (Femte upplagan. ed.).
Stockholm: Wolters Kluwer., s.174
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“SD” eller “Sverigedemokrat” i någon form. Risken att detta skulle innebära
en förlust av ett stort antal relevanta artiklar bedöms som låg, då artiklar som
nämner partimedlemmar vid namn oftast gör detta tillsammans med partitill-
hörighet, t.ex “Karlsson (SD)”, dock är det viktigt att poängtera att en viss
förlust kan förekomma.

Från dessa artiklar görs ett slumpmässigt urval på varje tidnings sökresultat.
Urvalet för varje år består av 11 st artiklar från Dagens Nyheter, 10 st från
Svenska Dagbladet, 12 st från Aftonbladet och 8 st från Expressen. Slump-
mässigt urval är ett av de bästa formerna av urval när syftet är att generalisera
resultat.58 De resulterar oftast i en bättre representation av hela populationen,
samt innehåller icke systematiska fel, det vill säga fel som kan beräknas. Där-
med undviker man att någon grupp i populationen systematiskt överdrivs eller
saknas.59 Tekniken är fördelaktig för beskrivande frågeställningar då ett icke
slumpmässigt urval kan leda till felaktiga resultat när informationen strävar
efter att vara en exakt information av andelen artiklar som handlar om ett
visst fenomen.60

5.2 Operationalisering

När materialet har insamlats krävs det ett analysinstrument som anger vad
som ska noteras i materialet.61 För kvantitativa innehållsanalyser, däribland
denna uppsats, innebär detta ofta att konstruera ett så kallat kodschema. Kon-
struktionen av kodschemat får forskaren att ta ställning till, och få klarhet i,
vad som ska räknas, genom att återgå till studiens syfte. Då syftet för denna
uppsats är att undersöka tidningarnas rapportering av Sverigedemokraterna
under två skilda årtal har två separata men likadana undersökningar gjorts,
vilkas resultat man sedan jämför för att få svar på forskningsfrågan. Det som
ska noteras i undersökningarna är specifika företeelser som kallas kodnings-
enheter. Dessa kan vara vissa ord, metaforer, teman, en viss typ av argument,
etc.62 De utformas med förhoppningen om att de så effektivt som möjligt ska
kunna ge svar på undersökningens forskningsproblem.

Kodschemat för denna uppsats är följande:

Del 1: Handlar artikeln om:

• Endast SD/SD-medlem/mar (1)
58ibid., s.171
59ibid., s.172
60ibid., s.173
61Bergström, G., & Boréus, K. (2012)., s.54
62ibid., s.54-55
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• SD samt andra partier/övriga händelser (2)

• Andra partier/händelser i första hand, samt SD (3)

Del 2: Framstår SD som:

• Ett kontroversiellt parti (a)

• Ett högerextremt eller främlingsfientligt parti (b)

• Ett turbulent alt. vålds- eller brottsbenäget parti (c)

• Inget av ovanstående (d)

Kodschemat har två delar, där den första delen avgör om artikeln handlar om
Sverigedemokraterna i första hand, Sverigedemokraterna samt andra parti-
er/händelser eller andra partier/händelser i första hand som även nämner SD.
För (1) ska artikelns endast beröra Sverigedemokraterna (inklusive en eller
flera sverigedemokratiska partimedlemmar), och innehålla något av sökorden
i rubriken. För (2) ska artikeln handla lika delar om Sverigedemokraterna som
om ett annat parti eller händelse, t.ex när alla riksdagspartier nämns eller när
artikeln handlar om två partier inklusive SD. För (3) ska artikeln handla i
första hand om andra partier, händelser eller medlemmar än SD men nämna
något av sökorden. Denna del av kodschemat är nödvändig eftersom artiklar
som slumpas fram innehållande givna sökord inte nödvändigtvis handlar om
SD i första hand, och detta är viktigt att klargöra vid en analys. Detta eftersom
det är uppenbart att en artikel som endast nämner SD en gång är mindre trolig
att framställa partiet på ett visst sätt, än en artikel som nämner dem flera gång-
er. Därmed förhindrar man en eventuell felaktig analys där artiklar om endast
SD jämförs med artiklar där SD nämns i en parantes. Artiklar som klassas
som (2) och (3) utesluts inte då de är användbara vid en vidare analys om till-
delat utrymme. Vid en jämförelse mellan årtalen kan man nämligen i och med
denna del studera själva utrymmet SD har fått i tidningarna. Det vill säga om
man kan se någon ned- eller uppgång i hur mycket det skrivits om SD. I kom-
bination med den andra delen kan man även se om det finns något samband
mellan (1, 2 och 3) och (a, b, c och d.) Den andra delen handlar om hur SD
framstår i artiklarna. För att avgöra om artiklar kan klassas som a-d används
idealtyper. Detta är konstruktioner med syfte att fånga in det mest väsentliga
i varje punkt63 (a-c). Artiklarna är indelade i följande idealtyper baserade på
vad som nämns eller tas upp i artiklarna:

63Beckman, L. (2005)., s.28
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• Ett kontroversiellt parti (a):

• andra partiers eller partimedlemmars uttryckta vägran till samar-
bete

• kontroversiella åsikter uttryckta av partiet (åsikter som starkt skil-
jer sig från övriga partiers)

• SD som ett hot mot Sveriges jämställdhet, ekonomi eller demo-
krati

• Ett högerextremt eller främlingsfientligt parti (b):

• uttrycken “högerextremt”, “främlingsfientligt”, “rasistiskt”, “na-
zistiskt”, “invandringsfientligt”

• Ett turbulent alt. vålds- eller brottsbenäget parti (c):

• SD-medlemmar misstänkta för, eller dömda för brott (inklusive
alla typer av kopplingar till våld och brott)

Skillnaden mellan (a) och (b) kan vara t.ex att i (a) uttalar sig politiker eller
politiska experter om SD som ett hot utan närmare beskrivning av varför. (A)
är en kategori som kräver en närmare analys av artikeln, vilket har varit möj-
ligt i denna studie i och med det relativt begränsade antalet artiklar. Det kan
röra sig om artiklar som avslutas med citat från politiska experter som uttryc-
ker sig negativt om partiets framgångar eller agenda. Att dessa artiklar inte
innehåller en specifik förklaring om varför SD:s framgångar är något negativt
gör inte artiklarna per automatik mindre negativa gentemot SD. Snarare kan
de ge bilden av partiet som uppenbart negativ, som något som inte måste för-
klaras. Om artikeln inte kan klassas som en av ovanstående kategorier, klassas
den som “inget av ovanstående (d)”. Det finns inga positiva kategorier. Detta
beror delvis på att media i allmänhet fokuserar på negativa nyheter i större
utsträckning än positiva64, delvis på att man tidigt i analysstadiet kunde se att
det inte fanns något behov av positiva kategorier då dessa artiklar var väldigt
sällsynt förekommande. En nyhetsartikel som klassas som (d) bedöms som
en artikel utan negativ inställning till SD, då de övriga kategorierna (a-c) ut-
formats med syftet att täcka alla typer av negativ rapportering. En artikel som
bedömts som otydlig eller svår att placera har dock kategoriserats som (d). I
korthet kan (a-c) klassas som en negativ framställning och (d) som en neutral
eller oklar framställning.

64Trussler, M. Soroka, S. Consumer Demand for Cynical and Negative News Frames. The
International Journal of Press/Politics. Vol 19, Issue 3, pp. 360 - 379. First Published March
18, 2014. https://doi.org/10.1177/1940161214524832. (Hämtad 2017-11-22)
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6 Resultatredovisning

Undersökningarna gjordes på 41 artiklar från år 2009 respektive 2017. 11 ar-
tiklar togs från Dagens Nyheter, 10 från Svenska Dagbladet, 12 från Aftonbla-
det och 8 från Expressen. Figur 6.2 visar urvalet som gjordes från respektive
år.

Figur 6.2: Artiklar Urval

6.1 Hur ser rapporteringen ut för 2009?

2009 Kodschema del 1 (Artikler innehåll) Antal artiklar (st)
Endast SD/SD-medlem/mar (1) 28
SD samt andra partier/övriga händelser (2) 4
Andra partier/händelser i försthand, samt SD (3) 9

Tabell 6.1: Kodschema 2009 del 1

Enligt tabell 6.1 kan man se att en majoritet på 28 av 41 (ca 68%) av de ut-
valda artiklarna handlade om endast SD eller SD-medlemmar. 13 artiklar (ca
32%) handlade om SD tillsammans med flera partier eller andra händelser.
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För (2) är detta till exempel artiklar som tar upp SD tillsammans med Pirat-
partiet, som 2009 tillsammans med SD var ett litet men växande parti med
chans att komma in i riksdagen. För (3) kan det röra sig om exempelvis artik-
lar som handlar om opinionsstöd för de största partierna, och nämner SD som
ett parti med ökat stöd.

2009 Kodschema del 2 (Framställningen av SD) Antal artiklar (st)
Ett kontroversiellt parti (a) 10
Ett högerextremet eller främlingsfientilgt parti (b) 10
Ett turbulent alt. vålds-eller brottsbenäget parti (c) 3
Inget av ovanstående (d) 18

Tabell 6.2: Kodschema 2009 del 2

Enligt tabell 6.2 kan man se att en majoritet på 23 artiklar (ca 56%) hade en
negativ framställning av SD medan 18 artiklar (ca 44%) hade en neutral eller
svårtolkad framställning.

Även i de 28 artiklar som endast handlade om SD eller SD-medlemmar var
en majoritet på 18 st (ca 64%) negativa. I 6 st artiklar framstod SD som ett
kontroversiellt parti, i 9 st som ett högerextremt eller främlingsfientligt parti,
i 3 st som ett turbulent alt. vålds-eller brottsbenäget parti, och i 10 st.

Figur 6.3: Artiklar om endast SD (1), 2009
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som inget av ovanstående. (Se figur 6.3) Andelen negativa artiklar ökar allt-
så när man endast studerar artiklar som handlar om enbart SD eller SD-
medlemmar.

Under kategorierna (2) och (3), dvs artiklar som handlade om andra partier
eller händelser tillsammans med SD, eller om andra partier eller händelser i
första hand, kan man se att en majoritet hade en neutral eller oklar framställ-
ning av SD. Av de med negativ framställning var SD främst framställt som ett
kontroversiellt parti. (Se figur 6.4)

Figur 6.4: SD tillsammans med andra partier/övriga händelser (2) Andra par-
tier/händelser i första hand, samt SD (3) 2009

6.2 Hur ser rapporteringen ut för 2017?

2017 Kodschema del 1 (Artikler innehåll) Antal artiklar (st)
Endast SD/SD-medlem/mar (1) 21
SD samt andra partier/övriga händelser (2) 13
Andra partier/händelser i försthand, samt SD (3) 7

Tabell 6.3: Kodschema 2017 del 1
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Tabell 6.3 visar att år 2017 handlade en knapp majoritet på 21 av 41 artiklar
(ca 51%) om endast SD eller SD-medlemmar. 20 artiklar (ca 49%) handlade
om SD tillsammans med andra partier eller händelser.

2017 Kodschema del 2 (Artikler innehåll) Antal artiklar (st)
Ett kontroversiellt parti (a) 11
Ett högerextremet eller främlingsfientilgt parti (b) 3
Ett turbulent alt. vålds-eller brottsbenäget parti (c) 12
Inget av ovanstående (d) 15

Tabell 6.4: Kodschema 2017 del 2

En majoritet på 26 artiklar (ca 63%) hade en negativ framställning av SD me-
dan 15 artiklar (ca 37%) hade en neutral eller svårtolkad inställning.(Se tabell
6.4)

I de 21 artiklar som endast handlade om endast SD eller SD-medlemmar (1)
var en övervägande majoritet på 18 st (ca 86%) negativa. I 4 st artiklar fram-
stod SD som ett kontroversiellt parti, i 2 st som ett högerextremt eller främ-
lingsfientligt parti, i 12 st som ett turbulent alt. vålds-eller brottsbenäget parti,
och i 3 st som inget av ovanstående. Andelen negativa artiklar ökar därmed
kraftigt om man endast undersöker artiklar som enbart handlar om SD eller
SD-medlemmar.
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Figur 6.5: Artiklar om endast SD (1), 2017

I figur 6.5 kan man se att majoriteten av de artiklar som handlade om endast
SD eller SD-medlemmar under 2017 klassificerades som (c.) Dessa utgjorde
12 av 21 artiklar, dvs ca 57%. Artiklarna i denna kategori handlade främst
om Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Kent Ekeroth som åtala-
des för misshandel65, samt tidigare sverigedemokratiska riksdagsledamoten
Hanna Wighs uttalanden om att ha blivit sexuellt utnyttjad av en annan SD-
medlem.66

65http://www.salaallehanda.com/inrikes/kent-ekeroth-sd-atalas-efter-krogbrak-i-
stockholm-han-tog-sats-och-slog-till

66https://www.expressen.se/gt/hanna-wigh-jag-utsattes-for-sexovergrepp-av-sd-kollegan/
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Figur 6.6: SD tillsammans med andra partier/övriga händelser (2) Andra par-
tier/händelser i första hand, samt SD (3) 2017

Av de 20 artiklar från 2017 som handlade om SD tillsammans med andra
partier eller om SD i andra hand framställde 8 st (40%) SD på ett negativt
sätt, medan en majoritet på 12 st (60%) var neutrala eller oklara.

6.3 Har rapporteringen förändrats mellan de två åren?

För att avgöra om rapporteringen förändrats jämförs resultaten från de två
åren med betoning på de punkter som tas upp i analysmodellen (avsnitt 2.1).

6.3.1 Del 1 (Artiklarnas innehåll)

Angående artiklarnas innehåll (tabell 1 samt tabell 3) handlade majoriteten
av artiklarna i urvalet i båda fallen om endast SD eller SD-medlemmar. Dock
var majoriteten större år 2009 än 2017 (68% respektive 51%.) Detta kan bero
på att Sverigedemokraterna år 2017 är ett riksdagsparti, och därför nämns
i artiklar tillsammans med övriga riksdagspartier i större utsträckning. För
resultaten från del 2 bör man ta med denna skillnad i beräkningen.
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6.3.2 Del 2 (Framställningen av SD)

Den största variationen mellan kategorierna a-d finns mellan (b) och (c) (se
tabell 6.2 samt 6.4.) Antalet artiklar där SD framstod som ett högerextremt
eller främlingsfientligt parti var högre för år 2009, där 10 artiklar (ca 24%)
klassificerades som (b), och 3 (ca 7%) som (c). Dessa siffror för 2017 var 3
artiklar (ca 7%) på (b) och 12 artiklar (ca 29%) på (c). Antalet artiklar där SD
framställdes som turbulent eller kopplat till brottslighet var högre för 2017,
där 12 artiklar (ca 29%) handlade om SD i koppling till turbulens eller våld,
kategori (c). För 2009 var antalet 3 artiklar (ca 7%). Turbulens i partiet under
2017 kan ha att göra med tappade riksdagsledamöter som blir s.k. politiska
vildar i riksdagen.67 Resultaten kan även ha att göra med ökad granskning av
Sverigedemokraterna, då det anses viktigare att granska ett riksdagsparti och
dess medlemmar än ett parti som är utanför riksdagen. En tredje förklaring
har att göra med det faktum att SD statistiskt sett hade störst andel brottsdöm-
da ledamöter i sin riksdagsgrupp.68

Artiklarna som klassades som (d), det vill säga de som inte framställde SD
på ett negativt sätt var 18 för 2009 och 15 för 2017 (ca 44% respektive 37%).
Därmed kan man se en svag uppgång av negativa artiklar totalt.

Om man ser till de artiklar som handlade om endast SD eller SD-medlemmar
(se figur 3 samt figur 5) syns också skillnader. Andelen neutrala eller oklara
artiklar minskar från 24% till 7%, vilket är en betydande skillnad även om det
totala antalet artiklar här är något färre för 2017 (68% jämfört med 51%) .
Den kategori som ökar för 2017 är (c), dvs artiklar om SD som turbulent eller
vålds- eller brottsbenäget. Som nämnt i avsnitt 10.2 kan detta handla om åtalet
om misshandel mot före detta SD-ledamoten Kent Ekeroth, samt uttalanden
om sexuellt utnyttjande av en partikollega från före detta SD-ledamoten Han-
na Wigh.

Anledningen till att fler artiklar klassades som “inget av ovanstående”, alltså
neutrala, år 2009 än 2017 i kategori (1) kan även bero på utrymmet artik-
larna tog upp i tidningarna. Till exempel kan artiklar som handlar om enbart
SD kan vara mycket korta och placerade långt ner på en sida, vid exempelvis
rapporteringar om ökat opinionsstöd. Detta är ofta fallet för år 2009 då SD:s
stöd ökade kraftigt och var påväg att passera riksdagsspärren. En artikel som
endast är en notis om SD:s stöd jämförs då eventuellt med artiklar som kan ta
upp ett helt uppslag.

67http://expo.se/2011/fem-ganger-fler-avhopp-i-sd_4354.html
68https://www.metro.se/artikel/ministern-sd-har-flest-d%C3%B6mda-i-riksdagen-xt
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Värt att notera är också att andelen artiklar i kategori 1 där SD framställs som
högerextremt eller främlingsfientligt minskar betydligt, från 22% år 2009 till
5% 2017. Då frågor om invandring och främlingsfientlighet är de historiskt
sett oftast kopplade till Sverigedemokraterna, se avsnitt 5, är detta en viktig
del av undersökningen. Den negativa rapporteringen har enligt denna under-
sökning gått från ett fokus på partiets politiska agenda till partiet eller parti-
medlemmarnas kopplingar till brottslighet samt svårighet att få fram en stabil
riksdagsgrupp.
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7 Avslutande slutsatser

Syftet med denna uppsats var att granska svenska nyhetstidningarnas rappor-
tering om SD under två separata år. Grundfrågan löd huruvida rapporteringen
hade förändrats. Resultaten visade en knapp minskning år 2017 jämfört med
2009 av artiklar med fokus på enbart SD, något som skulle kunna förklaras
med SD:s inträde riksdagen och därmed inblandning i fler artiklar med andra
partier. Resultaten visade också en viss ökning av negativa artiklar totalt, men
detta kan ha sin förklaring i typen av artiklar som granskades, främst gällande
platsen de upptog i tidningen. Därefter visade resultaten på en förändring i
typen av negativa artiklar som skrevs, där artiklar där SD framstod som främ-
lingsfientligt eller rasistiskt minskade medan artiklar där partiet framstod som
turbulent eller kopplat till brottslighet istället ökade.

Svårigheter med undersökningen var bland annat att de två studerade åren
sinsemellan drabbades av olika händelser som påverkade nyhetsflödet. Så var
också fallet med Folkpartiet i Strömbäcks och Nords undersökning för valåren
2002-2014 (se avsnitt 4). Dessa förändringar i nyhetsflödet kan direkt kopp-
las till den enskilda händelsen eller händelserna (i Folkpartiets fall var detta
dataintrångsskandalen) snarare än till attityd- eller åsiktsförändringar hos me-
dia. Till exempel kan en negativ händelse som drabbar en enskild partimedlem
styra mediarapporteringen under en lång tid. Som Strömbäck skriver om Asps
undersökning (se avsnitt 4) behöver en sådan negativ rapportering inte nöd-
vändigtvis betyda att medier eller journalister är mer kritiska. Det kan istället
handla om medias dragning till negativa nyheter generellt sett.

En större, utökad studie baserad på undersökningen till denna uppsats hade
med fördel kunnat jämföra rapporteringen om SD tillsammans med flera riks-
dagspartier under flera år, för att se eventuella skillnader mellan dem. Till en
sådan studie hade man, som i Loxbos undersökning, kunnat räkna förekoms-
ten av vissa ord i artiklar för att göra arbetet mer effektivt. Med hjälp av dator
hade man kunnat studera ett större antal artiklar och fått en mer övergripande
bild av nyhetsrapporteringen. Nackdelen är då att man förlorar det innehåll
som kan klassas som negativt men inte innehåller de specifika ord man samlat
i sitt kodschema. En mer utvecklad studie hade även kunnat fokusera på att
granska eventuella skillnader tidningar emellan. Denna studie skulle kunna
fokusera på nyhetstidningarnas partipolitiska kopplingar (se avsnitt 2, s.10.)

En framtida studie hade även kunnat göras med gestaltningsteori (se avsnitt
2, s.9), där mer fokus läggs på medias eventuella vinkling av nyheter. Denna
slags studie kan även klassas som en studie i journalistik i och med dess be-
toning på medias agerande och funktion.
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Teori-avsnittet (se avsnitt 2) tog upp frågan om hur media styrs, det vill säga
vem som bestämmer vad som blir nyheter och inte. Genom att studera resulta-
ten från undersökningen i förhållande till SD:s ökade stöd skulle man i en mer
utvecklad studie kunna dra slutsatser kring dessa teorier. Som nämnt i inled-
ningen innebär ett kraftigt ökat stöd att medierapporteringen rimligtvis borde
öka, men denna uppsats har inte underlag för denna frågeställning då den
jämfört ett bestämt antal artiklar från två år snarare än att undersöka skillnad
i antal skrivna artiklar totalt sett. Uppsatsen studerade istället uppmärksam-
heten SD fått genom en kategorisering (1-3) av de artiklar som nämnde SD.
För framtida forskning vore det givande att även fokusera på det totala antalet
artiklar för åren. Det studien i denna uppsats kom fram till gällande utrymme
var att fler artiklar handlade om enbart SD 2009 jämfört med 2017.

Som nämnt i avsnitt 4 visade Strömbäcks och Nords undersökning på en me-
diarapportering år 2014 med negativ bias för Sverigedemokraterna. Asp kom
fram till att SD under 2010 fått mest uppmärksamhet, samt mer negativ rap-
portering än övriga partier. Loxbos undersökning drog slutsatsen att den ne-
gativa rapporteringen inte hade intensifierats mellan 2002 och 2015. Denna
uppsats kom fram till en eventuell ökning av negativa artiklar samt en föränd-
ring i rapporteringen inom det negativa spektrat, där en viss typ av negativ
framställning hade ökat 2017 samtidigt som en annan typ minskade. Alla de
nämnda undersökningarna kan inte jämföras direkt med varandra då de stude-
rar lite olika saker, samt använder sig av olika frågeställningar och metoder.
Till exempel jämför denna uppsats inte SD med andra partier, vilket har varit
fallet i en del tidigare forskning. En möjlig slutsats man kan dra med alla stu-
dier i beräknande är dock att rapporteringen om Sverigedemokraterna alltid
varit negativ, men att man inte kan se någon tydlig ökning eller minskning av
negativ rapportering.
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