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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att se hur Sverigedemokraterna behandlas av tre 

svenska lokaltidningar under valrörelsen, under tre val. Det är journalistens uppgift att 

granska och skriva om de politiska partierna, oavsett vad journalisten har för 

uppfattning om de olika partierna. Utgår man från journalistiska ideal om en 

balanserad och opartisk valbevakning bör Sverigedemokraterna få plats i medierna, 

eftersom det är viktigt för väljarnas åsiktsbildning att få information om partiernas 

politiska sakfrågor. 

En kvantitativ innehållsanalys ska ge svar på om det har skrivits om 

Sverigedemokraterna, vad det är som har skrivits och om det föreligger någon 

skillnad mellan de tre tidningarna och valen. Teorier jag anknyter till är 

gestaltningsteorin och tidigare forskning av främst Asp och Strömbäck.  

Materialet består av Sydsvenska Dagbladet, Skånska Dagbladet och Västerbottens-

Kuriren från 1 september till och med valdagen under valen 2002, 2006 och 2010. Det 

totala textmaterialet uppgår till 403 artiklar, notiser, faktarutor, fråga/svartexter, 

ledare, krönikor och analyser.  

Resultatet visar att tidningarna bevakar Sverigedemokraterna, men i olika omfattning, 

att huvudsakliga ämnen är opinionsundersökningar och demokrati/mötesfrihet och att 

Sverigedemokraterna i drygt en tredjedel av texterna behandlas negativt. Politiker från 

Sverigedemokraterna får uttala sig färre gånger eller lika ofta om sin egen politik än 

vad politiker från andra partier uttalar sig om Sverigedemokraterna och deras politik. 

 

 

 

 

Nyckelbegrepp: Sverigedemokraterna, politiska sakfrågor, gynnas, missgynnas, 

gestaltning, utrymme 
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1. Inledning 

Den 19 september 2010 skrevs svensk politisk historia. Sverigedemokraterna kom in i 

Sveriges riksdag. Ett parti med invandrarpolitiken som största politiska fråga. Ett parti 

som vill bedriva en ”ansvarsfull invandringspolitik” 1. En kalldusch för många i 

Sverige som trodde att Sverige var annorlunda än resten av Europa, där flertalet 

länder har fått in partier med invandringspolitiken som främsta fråga, i sina styrande 

organ. Inte oväntat, enligt exempelvis Expo’s chefredaktör Daniel Poohl, som är 

förvånad över att det har tagit så lång tid. 2 

Sverigedemokraterna har funnits sedan 1988. De ställde upp i valet första gången 

1988 och 1991 fick de sina första kommunala mandat3. Sedan dess har det sakta stigit, 

till i år då de tog steget in i riksdagen, med 5,7 procent av de totala rösterna4.  

Hur kommer det sig att ett parti som i mångt och mycket är ett enfrågeparti, har fått så 

många anhängare? Hur kommer det sig att så många av Sveriges väljarkår tycker att 

ett parti med rasistiska rötter bör få plats i riksdagen? Frågan har ställts huruvida 

Sverigedemokraterna har fått för stor eller för liten plats i medierna. Den viktigaste 

frågan torde vara huruvida medierna har bevakat partiet och dess valprogram. Har 

deras politiska sakfrågor fått plats i medierna?  

Genom att granska valbevakningen av Sverigedemokraterna under perioden 1 

september till och med valdagen år 2002, 2006 och 2010, i Skånska Dagbladet, 

Sydsvenska Dagbladet och Västerbottens-Kuriren, vill jag se om det finns någon 

skillnad i rapporteringen mellan valen. Finns det någon skillnad i hur de tre 

tidningarna har rapporterat? Och vad är det egentligen som rapporterats? 

 

 

                                                        
1 Sverigedemokraterna (2010), s 4 
2 Passanisi (2010), s 42 
3 Sverigedemokraterna (2009) 
4 Valmyndigheten (2010)          
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2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur medierna har granskat 

Sverigedemokraterna under tre val och om den har förändrats med partiets stigande 

siffror.  Har det skrivits om Sverigedemokraterna över huvud taget? Om det har 

skrivits, är det då Sverigedemokraternas samtliga politiska sakfrågor som granskas 

eller har medierna inriktat sig på Sverigedemokraterna som ett enfrågeparti? Som ett 

politiskt parti har Sverigedemokraterna samma rättigheter som andra partier att få ut 

sitt politiska budskap, och för presumtiva väljares skull är det viktigt att de får 

information och kunskap om vad de har möjlighet att rösta på.  

Mediernas uppgift kan utifrån en normativ nivå ses som de som ska informera om 

sakfrågor och att de rättvist granskar de olika partierna. Inget parti ska på grund av 

åsiktsriktning missgynnas eller gynnas av medierna5.  
”Massmedierna fyller tre uppgifter som är särskilt angelägna för den fria åsiktsbildningen: nämligen 

uppgiften att förse medborgarna med sådan information att de fritt och självständigt kan ta ställning i 

samhällsfrågor, uppgiften att granska de inflytelserika i samhället och uppgiften att låta olika åsikter 

komma till tals.”6  
Medierna har makten att visa medborgarna partiernas politiska program. Har så skett 

med Sverigedemokraterna?  

 

 2.1 Frågeställningar 

1. Har omfånget av valbevakningen av Sverigedemokraterna förändrats under 

valen 2002, 2006 och 2010, i Sydsvenska Dagbladet, Skånska Dagbladet och 

Västerbottens-Kuriren?  

2. Är det partiets politiska sakfrågor som kommer fram i den eventuella 

valbevakningen? Och vilka politiska sakfrågor är det som får mest plats i 

tidningarna? Om det inte skrivs om politiska sakfrågor, vad är det då det skrivs 

om? 

3. Finns det någon skillnad i hur man bevakar Sverigedemokraterna i ett område 

där de får många röster7 och har mandat i kommunerna gentemot ett område 

där de inte har mandat och de inte får många röster8?  

                                                        
5 Asp (2006), s 86 
6 SOU-rapport 1995:37, s 159 
7 I Skåne län, antal röster totalt: 78 253, antal mandat: 167 i alla Skåne läns kommuner. 
Källa:Valmyndigheten (2010) 
8 Västerbottens län, antal röster totalt: 4651, mandat: 0. Källa: Valmyndigheten (2010)   
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2.2 Material 

Jag har valt ut tre dagstidningar i Sverige. Först, de två största dagstidningarna i 

Skåne, Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet, eftersom Sverigedemokraterna 

historiskt sett har varit stora där, och i dag är, i många kommuner, det tredje största 

partiet. Jag vill undersöka om det går att se en skillnad i hur Sverigedemokraterna 

bevakas under valen i dessa två tidningar, eftersom de i stort sett har samma 

upptagningsområde. Är det någon av de två tidningarna som ger Sverigedemokraterna 

större plats? 

 Den tredje dagstidningen är Västerbottens-Kuriren, Västerbottens förstatidning. 

Västerbotten är det län i Sverige som i valet 2010 hade minst röster på 

Sverigedemokraterna. 2,73 procent röstade på Sverigedemokraterna i Västerbotten i 

riksdagsvalet, jämfört med 10,27 procent i Skåne9. Jag vill undersöka om skillnad 

föreligger hur man rapporterar i Västerbottens-Kuriren, jämfört med de två skånska 

tidningarna, med tanke på att Sverigedemokraterna inte är stora i Västerbotten. 

Skriver Västerbottens-Kuriren om Sverigedemokraterna? 

 

2.3 Avgränsningar 

Jag har valt att gå igenom hela tidningar, alla editioner från den 1 september till och 

med valdagen för de tre valen. Jag har valt bort insändarsidorna och debattsidorna, då 

det inte är tidningens och journalistens röst. Dessutom har jag valt bort familjesidorna, 

då jag antagit att det inte skrivs om Sverigedemokraterna där. För att vara säker på det 

har jag gått igenom familjesidorna i 5 dagar i varje tidning, varje val, för att upptäcka 

att jag har rätt i mitt antagande. Av samma anledning har jag valt bort tv-tablåer. 

Annonssidorna och reklam har jag valt bort, då det inte är ett journalistiskt hantverk.  

 

 

 

 

 

                                                        
9 Valmyndigheten (2010)           
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3. Sverigedemokraterna  

3.1 Historik 

I Sverigedemokraternas partiprogram från 1989, står att läsa att partiet bildades den 6 

februari 1988. Syftet med det nybildade partiet var att ändra på ”den ansvarslösa 

politik som alltför länge förts av socialdemokratiska och borgerliga regeringar” 10. 

Lösningen var en nationellt orienterad politik. Enligt Sverigedemokraternas hemsida 

bildades partiet under ett möte i en lägenhet i Stockholm11.  

Jonny Berg, före detta Sverigedemokrat och talesman samt styrelseledamot i partiets 

första styrelse, berättar i boken Ut ur skuggan, av Mikael Ekman och Daniel Poohl12, 

att mötet aldrig skett. I stället bildades partiet i och med att organisationen Bevara 

Sverige Svenskt (BSS)13 och Framstegspartiet gick samman och bildade 

Sverigepartiet i november 1986. Efter interna strider uteslöts BSS-falangen 1988. 

Resultatet av uteslutningen blev, enligt Jonny Berg, ett nytt parti. Det partiet fick 

namnet Sverigedemokraterna14.  

 

Sverigedemokraterna hade problem med att bli tagna på allvar och partiets 

manifestationer och demonstrationer flankerades av våld, rastiska slagord och fylla. 

1995 bytte partiet partiledare, Mikael Jansson, och en upprensning påbörjades. Ett 

rumsrenare parti, där man tog avstånd från rasism, skulle locka fler väljare.  

1995 var också året partiets nuvarande partiledare, Jimmie Åkesson, gick med i 

partiet. 1998 valdes han in i Sölvesborgs kommunfullmäktige och år 2000 blev han 

ordförande för partiets ungdomsförbund, SDU. 2005 blev han partiordförande15.  

 

                                                        
10 Sverigedemokraterna (1989), s 3 
11 Sverigedemokraterna (2009) 
12 Ekman, Poohl (2010), s 74 
13 I några av punkterna ur BSS officiella program från 1983, står att läsa att ”endast etniskt besläktade 
människor från kulturellt närstående länder ska principiellt kunna accepteras som invandrare i Sverige, 
inga utlänningar – utom främmande staters representanter, anställda i utländska dotterbolag, forskare, 
specialister och gäststuderande – ska kunna sammanhängande vistas i riket i längre än tre år.”Källa: 
BSS program (1983), se Ekman, Poohl (2010), s 29. 
14 Ekman, Poohl (2010), s 52-63 
15 Sverigedemokraterna (2007)         
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3.2 Sverigedemokraternas partipolitik 2010 

Sverigedemokraterna har i valmanifestet från 2010 listat 13 punkter över sina 

politiska ståndpunkter.16 17 

 

Sverigedemokraterna vill att Sverige ska ha en positiv syn på tillväxt och 

företagande. De vill bland annat ha kvar RUT- och ROT-avdragen, skärpa reglerna 

för arbetskraftsinvandringen, behålla jobbskatteavdragen och införa en ny 

anställningsform för lärlingar. 

På ålderns höst ska pensionärerna få möjlighet att leva ett tryggt liv. 

Sverigedemokraterna vill bland annat avskaffa pensionärskatten, förbättra 

matkvaliteten inom äldreomsorgen, utöka stödet till anhörigvårdare och starta ett 

trygghetsprogram för att bekämpa brott och övergrepp. 

I Sverigedemokraternas Sverige ska medborgarna känna en kulturell 

samhörighet till rättsväsendet. Det innebär bland annat att livstidsstraffen inte ska vara 

tidsbestämda eller att det ska finnas möjlighet för benådning för de grövsta 

brottslingarna. Utländska medborgare som begår grövre brott ska utvisas, offentliga 

register över dömda pedofiler och våldtäktsmän som dömts flertalet gånger ska 

uppföras. Straffmyndighetsålderns ska sänkas till 12 år, polisens anslag ska höjas och 

en straffskärpning för grova och upprepade brott ska införas.  

Sverigedemokraterna vill föra en ansvarsfull invandrarpolitik där Sveriges 

intressen kommer först. För att det ska kunna ske vill Sverigedemokraterna införa en 

assimileringspolitik där invandrare ska anpassa sig till det svenska samhället. 

Heltäckande slöjor ska förbjudas på allmänna platser och islamiseringen av det 

svenska samhället ska stoppas. Kraven för medborgarskap och uppehållstillstånd ska 

skärpas. De vill också öka stödet för nödlidande flyktingar genom att öka anslaget till 

FN:s flyktingorgan UNHCR. 

Vården i Sverige ska vara värdig för alla, enligt Sverigedemokraterna. Det 

innebär att antalet platser på läkarlinjer ska utökas, påföljderna för landsting som 

                                                        
16 Sverigedemokraterna (2010), s 2-7       
17För att förstå mina variabelvärden i kodboken, under variabel V6, och var de kommer ifrån, har jag 
valt att ta med Sverigedemokraternas valmanifest, då de innehållsliga egenskaperna är hämtade från 
valmanifestet.  
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bryter mot vårdgarantin ska vara påtagliga, taket för sjukpenningen ska höjas. 

Dessutom vill de införa en obligatorisk hälsokontroll för nyanlända invandrare och 

avskaffa den kostnadsfria sjuk- och tandvården för illegala invandrare. 

Skolan ska genomsyras av demokrati och respekt för andras åsikter. För att 

detta ska bli verklighet vill Sverigedemokraterna bland annat avskaffa den 

skattefinansierade modersmålsundervisningen, förbättra svenskkunskaperna genom 

att enbart tillåta det svenska språket som enda tillåtna samtalsspråk i skolorna, med 

undantag för på språklektioner. Sverigedemokraterna vill också införa ett 

stimulansbidrag för läromedel och göra skolorna statliga igen.  

  Det svenska försvaret ska ha sin tyngdpunkt i Sverige och i dess närområden 

genom att avveckla den militära insatsen i Afghanistan, stärka det nordiska försvars- 

och säkerhetssamarbetet, upprusta försvaret och återinföra värnplikten.  

Sverige ska ha starka och självständiga familjer. Sverigedemokraterna vill 

bland annat höga nivån på föräldrapenningen till 90 procent av inkomsten, starta fler 

nattöppna förskolor, fördubbla vårdnadsbidraget och ge kostnadsfri 

familjerådgivning.  

Sverigedemokraterna vill ta miljöproblemen på allvar. De vill satsa på 

biobränsle, förnya och utveckla kärnkraften och bevara den biologiska mångfalden.  

Sverigedemokraterna vill att Sverige ska vara en självständig, demokratisk 

nationalstat. De säger nej till EMU och nej till att Turkiet ska få gå med i EU. De vill 

ha förändringar i ingångna avtal, bland annat i det svenska EU-medlemsskapet och 

Schengenavtalet. Sverigedemokraterna vill förhandla om det svenska medlemskapet 

och återinföra gränsskydd och öka resurserna till tull och kustbevakning. 

I Sverige finns det ingen plats för kvinnofientliga religioner och ideologier. 

Sverigedemokraterna vill bland annat införa nolltolerans mot kvinnofientliga attityder 

och invektiv i skolan och annan offentlig verksamhet och införa en 

”kvinnofridsmiljard” för att aktivt öka tryggheten för kvinnor och arbeta mot våld mot 

kvinnor. De vill dessutom slopa det skattefinansierade stödet till genuspedagogiken. 

  Sverigedemokraterna vill att Sverige ska präglas av svensk kultur. För att det 

ska ske vill de satsa på kulturarvsturism, införa en kulturell kanon, stödja 

verksamheter som värnar och ger liv åt det svenska kulturarvet och avveckla det 

skattefinansiella stödet till kulturyttringar vars syfte är att provocera och förarga.  

Sverige ska ha en levande och öppen landsbygd. Sverigedemokraterna vill 
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bland annat sänka bensinskatten, utöka stödet till länsstyrelsens djurskyddskontroller 

och införa ett importförbud mot produkter som produceras genom att utsätta djur för 

lidande. Sverigedemokraterna vill ha kvar förbudet mot ritualslakt av djur.  

          

3.3 Riksdagsval och kommunala mandat 
 
Sverigedemokraterna deltog i riksdagsval första gången 1988. Resultatet av det blev 

att 1118 personer lade sina röster på partiet. I valet 1991 fick Sverigedemokraterna 

mandat i Dals-Ed och i Höör. 1994 ökade de till fem mandat, i Dals-Ed, Höör och 

Ekerö. Åtta mandat blev det 1998, i Höör, Trollhättan, Haninge, Dals-Ed och i 

Sölvesborg. 2002 kandiderade Sverigedemokraterna i 80 kommuner i Sverige. I 

riksdagsvalet fick de 1,4 procent och blev därmed det största partiet utanför riksdagen. 

De fick 50 mandat i 30 kommuner. 2006 var ett framgångsår för 

Sverigedemokraterna. 2,9 procent i riksdagsvalet, med 280 mandat i 144 kommuner. 

Samtidigt kom de in i tre svenska landsting.18  

Vid valet i år, 2010, har opinionsundersökningar visat att Sverigedemokraterna var på 

väg in i riksdagen. I en opinionsundersökning gjord av Sentio Research i juli, fick 

Sverigedemokraterna 5,0 procent.19 På valdagen var blev det tydligt att 

Sverigedemokraterna skrev politisk historia. 5,7 procent och 612 mandat i Sveriges 

kommuner. I riksdagen fick de 20 mandat och sitter nu på en vågmästarroll.20 

År Procent Antal röster Mandat i 

kommuner

/riksdag 

1988 0,02 1118 0 

1991 0,09 4557 2 

1994 0,25 13954 5 

1998 0,37 19624 8 

2002 1,4  76300 50 

2006 2,93  162463 280 

2010 5,7  339610 612/20 

Tabell 1. Antal procent, röster och mandat för Sverigedemokraterna i riksdagsval.21  

                                                        
18 Sverigedemokraterna (2009) 
19 Aftonbladet (2010) 
20 Valmyndigheten (2010) 
21 Mejlkorrespondens, Joakim Larsson, info@sverigedemokraterna.se (2010-12-15 11:13:40) 
Sverigedemokraterna; Valmyndigheten (2002, 2006, 2010) 
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3.4 Sverigedemokraternas väljare 

Sverigedemokraternas väljare var under 1990-talet för få för att det skulle kunna göras 

ordentliga undersökningar över vilka de var22. Rapporten Regeringsskifte – väljarna 

och valet 200623 ger svar på vad som är viktigast för Sverigedemokraternas väljare. 

100 procent tyckte att förslaget att ta emot färre flyktingar är bra. Svenska väljarkåren 

har en siffra på 46 procent. Att minska u-hjälpen 24, lämna EU25 , lågt förtroende för 

politiker26 och en känsla av att demokratin i Sverige fungerar undermåligt27 är andra 

utmärkande frågor som skiljer Sverigedemokraterna mot den övriga svenska 

väljarkåren28. 

Det är mest män som röstar på Sverigedemokraterna. Hela 66 procent av väljarna är 

män. Moderaterna ligger på 54 procent och Miljöpartiet på 35 procent. 

Genomsnittsåldern är yngre än hos andra partier och väljarna definierar sig själva som 

arbetare, med låga inkomster. Ett annat utmärkande drag är en kort utbildning. 8 

procent av Sverigedemokraternas väljare har en universitetsexamen, mot 21 procent 

för resten av väljarkåren . Även att Sverigedemokraternas väljare bor på landsbygden 

är utmärkande. 63 procent säger att de är uppväxta på landsbygden29.  

Under november månad 2010 hade Sverigedemokraterna cirka 5600 betalande 

medlemmar, enligt informationsavdelningen för Sverigedemokraterna.30 

 

 

 

                                                        
22 Ekman, Poohl (2010), s 365 
23 Holmberg (2007), s 159 
24 SD-anhängare: 63%, svenska folket: 22% 
25 SD-anhängare: 61%, svenska folket: 27% 
26 stort förtroende för politiker – SD-anhängare: 10%, svenska folket: 39% 
27 nöjd med demokratin – SD-anhängare: 39%, svenska folket: 78% 
28 Holmberg (2007), för noterna 22-25, s 164-1655 
29 Ekman & Poohl (2010), s 367-369  
30 mejlkorrespondens, informationsavdelningen, info@sverigedemokraterna.se (2010-12-15 18:53:15), 
Sverigedemokraterna 
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4. Teori och tidigare forskning 

Politik i dag utspelar sig till stor del i och genom medierna. Det är via journalistiken 

och medierna som politiker når ut med sina budskap31. I 2 kap. 2 § i 

Regeringsformen32 står att läsa om grundläggande fri- och rättigheter. Paragraf 2 i 

andra kapitlet: 

”informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga 

del av andras yttranden”  

 

Det är journalister och mediers uppgift att granska makthavare, göra plats åt olika 

åsikter och ge medborgarna en chans att självständigt inhämta information och bilda 

åsikter i samhällsfrågor.33  

Informationen som medierna förser medborgarna med lägger grunden för 

medborgarnas åsikter34.  

 

Medierna har makt att påverka åt vilket håll medborgarnas uppmärksamhet går. 

Genom att välja ut vilka frågor som ska få plats i mediet riktar medierna publikens 

uppmärksamhet mot en prioriterad fråga. Publiken påverkas genom att lättare uppfatta 

och förstå den prioriterade frågan och det kan leda till en påverkan vad gäller 

attityder, åsikter och beteenden. Att sätta en specifik nyhet på dagordningen kallas 

nyhetsmediernas dagordningsfunktion. 35 

 

Journalister kan påverka hur medborgarna kommer att rösta genom att prioritera 

specifika sakfrågor36. Om pressen prioriterar arbetslöshetsfrågor har medborgaren en 

tendens att beakta partiernas syn på arbetslösheten när tiden kommer att ta politisk 

ställning. Om pressen istället prioriterar vårdgarantin är det det som gör att väljaren 

tar ställning för ett visst parti.  

                                                        
31 Strömbäck (2003), s 8 
32 SFS-nummer 1974:152 
33 Strömbäck, (2007), 271 
34 Strömbäck (2007), 268 
35 McCombs (2006), 23 
36 Esaiasson, Håkansson (2002), s 213 
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4.1 Gestaltningsteorin 

Gestaltningsteorin är en teori om mediernas makt över medborgarens tankar, men är 

också en teori om vad journalistikens innehåll representerar. Det innebär att inom 

gestaltningsteorin ser man ett samband mellan innehållet och hur människan uppfattar 

innehållet37. Fokus ligger i hur journalistiken gestaltar ”olika aspekter av verkligheten 

och hur dessa gestaltningar påverkar medborgarna i deras gestaltningar”38. Det är via 

dessa gestaltningar som journalister skapar sammanhang och mening åt nyheter. Det 

ger i sin tur medborgarna möjlighet att förstå nyheten. Medborgarna får ledtrådar om 

hur de ska förstå en nyhet39. Beskrivningar av verkligheten är begränsade eftersom 

vissa utmärkande egenskaper väljs bort och andra framhävs. Därför kan beskrivningar 

ses som ”en gestaltning av det beskrivningen handlar om”40, vilket innebär att 

samtliga gestaltningar är just tolkningar.41 

 

Upprepade gestaltningar över tid i medier gör att medborgaren kan samla och spara på 

dem. Enligt Robert M. Entman42, Jörg Matthes43 och Lynn Pellicano44 kan en 

sakfråga gestaltas med samma karaktärsdrag upprepade gånger i medierna och till slut 

kan denna gestaltning sparas i medborgarnas minnen. När en gestaltning vid 

upprepade gånger använts behöver den inte förklaras vidare eller användas igen45. 

Som exempel kan nämnas hur Socialdemokrater har skildrats i medierna över tid. Om 

medier upprepar att Socialdemokraternas fokus ligger på arbete och sjukvård, får 

medborgarna ett inramat minne av att så är fallet. Om Socialdemokraterna byter 

skepnad är det fortfarande många som kommer att ha i sitt minne att deras främsta 

sakfrågor är arbete och sjukvård.  

 
                                                        
37 Strömbäck (2001), s 178 
38 Nilsson (2007), 354 
3939 Strömbäck (2001), s 178 
40 Strömbäck (2000), s 216 
41 Strömbäck (2000), s 217 
42 Robert M. Entman är professor i Media and Public and International Affairs vid George Washington 
University, i Washington DC, USA. Medförfattare till kapitel ”Nature, Sources and Effects of News 
Framing i boken The Handbook of Journalism Studies. Källa: Wahl-Jorgensen, Hanitzsch (2009),s  xiv 
43 Jörg Matthes är post-doktorand på Institute of Mass Communication and Media Research vid Zurich 
Universitet. Medförfattare till kapitel ”Nature, Sources and Effects of News Framing, i boken The 
Handbook of Journalism Studies. Källa: Wahl-Jorgensen, Hanitzsch (2009), s xv 
44 Lynn Pellicano är kvantitativ och kvalitativ researcher, på APCO Worldwide, en oberoende 
kommunikationskonsultationsbyrå. Medförfattare till kapitel ”Nature, Sources and Effects of News 
Framing, i boken The Handbook of Journalism Studies. Källa: Wahl-Jorgensen, Hanitzsch (2009), s xvi 
45 Entman, Matthes, Pellicano (2009), s 177 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4.2 Tidigare forskning: Gynnas eller missgynnas 

Medier kan gynna eller missgynna partier genom urvalet och bearbetningen av 

sakfrågor. Det kan ske genom det sätt partiet får uppmärksamhet, hur partiet 

framställs och på vilket sätt relationen med andra partier beskrivs. Det kan gälla 

partiets sakfrågor, partiets paradigm och relationen mellan olika sakfrågor. Ett parti 

kan också gynnas eller missgynnas genom hur medier relaterar partiet till en viss 

sakfråga. Om ett parti förbinds med en viss sakfråga, som de själva vill vara synlig 

med, gynnas partiet. Om de istället, mot sin vilja, förbinds med flera olika sakfrågor 

kan partiet missgynnas. Det är gynnsamt om de sakfrågor som framställs stämmer 

överens med hur partiet vill att sakfrågan ska framställas46. Partiet gynnas om de 

tillåts komma fram med sakfrågor i ett positivt sammanhang och om det är partiets 

”favoritargument och favoritfrågor”47 som framställs. Om det däremot är argument 

och frågor som kan upplevas som negativa, missgynnas partiet48.  

 

I normalfallet är det bra för ett parti att få medial uppmärksamhet, men det är 

journalisternas bedömning av partiets betydelse och politiska tyngd som avgör 

huruvida partiet får medial plats eller inte. Viktigt för att få utrymme i medierna är 

partiets ställning i opinionen. Är de ett marginaliserat parti får det ingen eller liten 

plats49. 

 

Om ett parti framställs som oense med andra partier, ses det mer gynnsamt än 

ogynnsamt, samtidigt som det ses som mer gynnsamt att framställas som ense med 

andra partier eller enig i en sakfråga. I allmänhet är det mer gynnsamt att få 

uppmärksamhet i medierna, än att inte få det50. 

 

Inte bara uppmärksamhet i medierna kan missgynna eller gynna partier, utan även 

mediernas partiskhet. Då handlar det om den faktiska partiskheten versus den 

upplevda partiskheten. Det är mycket möjligt att de väljare som har röstat på ett 

förlorande parti anser att mediernas partiskhet har varit större, än de som har röstat på 

det vinnande partiet.  Enligt en undersökning som Kent Asp har gjort om 
                                                        
46 Asp (1993), s 8 
47 Asp (2004), s 87 
48 Asp (2004), s 87 
49 Asp (1993), s 8 
50 Asp (1993), s 9-20 
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”förändringar i partiernas mediebehandling och partiernas valresultat över tid för 

valen 1979, 1982 och 1985”51, visar att ställningen för ett parti i 

opinionsundersökningar och partiets ställning i tidigare val, åskådliggör hur 

uppmärksamheten för partiet kommer att se ut i nästa val. En slutsats som Asp gör är 

att det finns en samverkan mellan behandlingen som partiet får i medierna och hur 

deras ställning ser ut i opinionen. Behandlingen är troligtvis viktigare för partiet än 

deras ställning i opinionsundersökningar52. 

 

En journalists bedömning av ett partis betydelse i valrörelsen är vad som bestämmer 

om de får stor eller liten plast i nyhetsrapporteringen. Utöver det kan nyhetsprincipen 

drama vara avgörande för om partiet får plats eller inte. Om det sker något 

sensationellt, avvikande eller spännande kan det få större uppmärksamhet än en 

vanlig, odramatisk händelse53.  

 

 

 

                                                        
51 Asp (1993), s 39 
52 ibid, sv34-41  
53 ibid, s 11 
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5. Metod 

I min studie har jag valt att använda mig av en kvantitativ innehållsanalys, eftersom 

jag på det sättet kan få en uppfattning om mängden material som har skrivits om 

Sverigedemokraterna i de tre tidningar jag har valt, Sydsvenska Dagbladet, Skånska 

Dagbladet och Västerbottens-Kuriren, och för att få en uppfattning vad texterna 

innehåller. Mina analysenheter är den skrivna texten där Sverigedemokraterna 

förekommer. Det handlar om artiklar, notiser, ledare, krönikor, analyser, faktarutor 

och fråga/svartexter. För varje text utgår jag från olika variabler och ser vad texten har 

för innehåll. Exempelvis undersöker jag vad det är för slags text, vad det är för 

innehåll i texten, om texten innehåller intervjuer och uttalanden om 

Sverigedemokraterna eller av Sverigedemokrater.  

 
Totala 
antalet 
texter 

Artiklar  Notiser  Ledare  Krönikor  Analyser  Faktarutor  Fråga/svar 

403  184  72  27  12  7  30  71 

  Tabell 2. Antal texter där Sverigedemokraterna förekommer i de tre tidningarna. 

 

Alla tre tidningar är hämtade från mikrofilm, förutom de sista tio dagarna 2010 i 

Västerbottens-Kuriren, där tidningar i pappersformat har använts.  

För att undersöka hur mycket utrymme textmaterialet om Sverigedemokraterna har 

fått i tidningarna, har en kvadratcentimetermätning använts. Jag har mätt hela texten, 

rubrik, eventuell ingress och foto, och brödtext. Jag har sammanställt antal 

kvadratcentimeter så att det kan jämföras med en helsida i en tabloidtidning. För år 

2002, då de tre tidningarna var i broadsheet, har deras storlek omvandlats till 

tabloidformatets kvadratcentimeter, för att det ska bli jämförbart.   

För att få en uppfattning om vad det är texterna innehåller har jag formulerat en 

kodbok med variabler och underliggande variabelvärden, som jag har utgått från vid 

varje textgenomgång. Jag har utgått från Sverigedemokraternas valmanifest för 2010, 

och tagit deras politiska sakfrågor som utgångspunkt för mina innehållsliga 

egenskaper. 12 variabler med underliggande variabelvärden/innehållsliga egenskaper, 

har bildat kodboken. Kodboken finns som Bilaga 1. Förklaringar av variabelvärden 

står att finna i kodboken.  
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Jag har valt att använda mig av Harvardsystemet, med noter i texten och fotnoter 

längs ned på sidan. I källförteckningen återfinns hela adresser, om det gäller 

internetadresser, och komplett litteraturredovisning. 

 

För att mäta mängden material där Sverigedemokraterna förekommer har jag gått 

igenom tre tidningar, för åren 2002, 2006 och 2010, från den 1 september varje år och 

till och med valdagen. Att det är just den 1 september fram till valdagen som har valts 

ut i min undersökning, är på grund av tidsbrist och svårigheter att avgöra när 

valrörelsen faktiskt drar igång.  

Artikel är texter där rubrik, ingress och brödtext återfinns. Notiser är kortfattad text 

utan ingress, men med rubrik. Ledare är från ledarsidorna och där tidningens 

ledarredaktion skriver, ofta tidningens politiska ståndpunkter. Analyser är texter där 

en journalist på tidningen analyserar valrörelsen och partiernas ståndpunkter och sifo-

undersökningar. Krönikor är texter där journalister för tidningen återberättar och 

kommenterar aktuella händelser i valrörelsen. Fråga/svartexterna är texter där de olika 

partierna har fått svara på frågor om kommunens politik. Faktarutor är kortfattad fakta 

om de olika partierna, tagna ur deras valprogram eller fakta om vad som har hänt 

tidigare vid exempelvis en misshandel av en Sverigedemokrat.  

Jag har valt att undersöka hela tidningarna, med alla de olika editionerna för att vara 

säker på att inte gå miste om texter där Sverigedemokraterna förekommer. Med 

editioner avser jag de tidningar som utges i de olika kommunerna, där innehållet kan 

variera med underlag för vilken kommun som är huvudort för just den editionen.  

Insändare, debattartiklar, tv-bilagor, annonssidor och familjesidor har jag valt bort då 

de områdena inte är relevanta för undersökningen.  

 

Skånska Dagbladets söndagstidning har en avskild mätning. Skånska Dagbladet 

utkommer sex dagar i veckan i eget format. På söndagar är det Sydsvenska Dagbladet 

som distrubueras. Framsidan för Skånska Dagbladet, söndagar, är märkt med Skånska 

Dagbladet, men innehållet är från Sydsvenska Dagbladet. Trots att det blir en 

dubblering av textmaterialet för söndagarna, har jag valt att ta med det eftersom det är 

just de texterna som står att läsa för de prenumeranter och lösnummerköpare som har 

valt Skånska Dagbladet. Jag vill mäta hur mycket texter om Sverigedemokraterna 
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läsarna får ta del av, och då anser jag att det är relevant att ta med även Skånska 

Dagbladet, söndagar.  Skånska Dagbladet, söndagar, har genomgående i tabellerna 

fått en egen spalt. Läsaren kan därmed välja att ta med söndagarna, eller bortse från 

dem. 

 

5.1 Definitioner 

För att förstå kodboken återfinns definitioner av de olika innehållsliga egenskaperna i 

kodboken (Bilaga 1). För att underlätta läsningen följer nedan förklaringar av 

begreppen för de mest förekommande egenskaperna.  

De mest förekommande innehållsliga egenskaperna är Invandringspolitik/Integration, 

Sifo/Mandat/Röstning, Rasistiska uttalanden/Möten där rasism/nazism 

förekommer/Rasism i partiet, Mötesfrihet/Valmöten där Sverigedemokrater blir 

avbrutna eller angripna/Demokrati, Samarbete, där andra politiker andra partier är 

negativt inställda till samarbete med Sverigedemokraterna.  

 

För egenskapen Mötesfrihet/Valmöten där Sverigedemokrater blir avbrutna eller 

angripna/Demokrati gäller följande: texter som behandlar Sverigedemokrater som blir 

avbrutna/angripna när de har valmöten eller när de delar ut röstsedlar, när deras 

valaffischer blir vandaliserade. Även texter där demokrati behandlas, där 

Sverigedemokraterna uttalar sig att de inte är en del i det demokratiska samhället 

eftersom de inte får lika stor politisk plats som andra partier, exempelvis att deras 

valfilm 2010 blir censurerad av tv4. 

 

För egenskapen Rasistiska uttalanden/Möten där rasism54/nazism55 

förekommer/Rasism i partiet gäller följande: texter som behandlar Sverigedemokrater 

som har uttalat sig rasistiskt, där det har förekommit möten/manifestationer med 

rasistiska/nazistiska förtecken, där Sverigedemokrater blir uteslutna ur partiet på 

grund av rasistiska uttalanden, eller där en Sverigedemokrat har dömts för hets mot 

folkgrupp. 

                                                        
54 ”rasism- åskådning som hävdar att olika människoraser har olika värde o. bör ha olika ställning i 
samhället” Källa: Svenska Akademiens ordlista (2006) 
55 nazism-”nationalsocialism-nationalistisk o. antisemitisk politisk rörelse som härskade i Tyskland 
1933-45” (SAOL). ”Dess huvudbeståndsdelar var rasism, antisemitism, nationalism och antibolsjevism 
samt en uppfattning av historien som en kamp mellan raserna och livet som den starkares rätt och 
överlevnad” Källa: Lammers (2010)  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För egenskapen Sifo/Mandat/Röstning gäller följande: texter där 

opinionsundersökningar behandlas, där mandatuträkning för Sverigedemokraterna 

förekommer och där antal röster på Sverigedemokraterna behandlas. 

 

För egenskapen Uttalande i text/Sverigedemokrater får bemöta, gäller följande: 

Neutralt - Texter där Sverigedemokraterna får komma med bemötande till ämnen som 

berör dem eller deras politik, där texten är neutralt formulerad utan ord som 

främlingsfientliga56, invandrarfientliga57, rasistiska, rasism. Positivt - Texter där 

Sverigedemokraterna får komma med bemötande till ämnen som berör dem eller 

deras politik. Negativt - Texter där Sverigedemokraterna inte får komma med 

bemötande till ämnen som berör dem eller deras politik, där texter har formuleringar 

som främlingsfientlig, invandrarfientlig, rasistisk, rasism.  

 

5.2 Tidningarna 

Sydsvenska Dagbladet är största dagstidning i Skåne, med en helårsupplaga på 121 

200 för 2009 (6-dagars). När även söndagar är inbegripna ligger upplagan för 2009 på 

129 400. Räckvidden i A-region, det huvudsakliga spridningsområdet, 2009 var 54,1 

procent58. Sydsvenska Dagbladet ägs av Bonnier AB, och är oberoende liberal.59 

Skånska Dagbladet är Skånes andratidning, med en helårsupplaga 32 900 för 2009. 

Skånska Dagbladet har sexdagarsutgivning. På söndagar får prenumeranter och 

lösnummerköpare Sydsvenska Dagbladets söndagstidning. Räckvidden för A-region 

2009 var 9,6 procent60. Skånska Dagbladet ägs av den lokala centerrörelsen och är en 

centerpartisk tidning. Tidningen startade år 1888.61 

 

Västerbottens-Kuriren är Västerbottens förstatidning med en helårsupplaga på 35 800 

för 2009. Räckvidden i A-region för 2009 var 59,3 procent. Västerbottens-Kuriren har 

                                                        
56 ”främlingsfientlig-avståndstagande från eller fientlighet mot främlingar”…”oftast grundat på 
kulturella skäl” Källa: Nationalencyklopedin (2010), främlingsfientlighet 
57 avståndstagande från eller fientlighet mot invandrare, egen definition 
58 Tidningsstatistik AB (2010), Sydsvenska Dagbladet 
59 Vallinder (2010) 
60 Tidningsstatistik AB (2010), Skånska Dagbladet 
61 Nationalencyklopedin (2010), Skånska Dagbladet 
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sexdagarsutgivning62. Västerbottens-Kuriren ägs av oberoende Västerbottens-Kuriren 

Press och är liberal. Tidningen startade år 190063.  

 

                                                        
62 Tidningsstatistik AB (2010), Västerbottens-Kuriren 
63 Nationalencyklopedin (2010), Västerbottens-Kuriren 
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6. Resultat 

6.1 Antal artiklar och totala antal texter 

Sydsvenska Dagbladet är den tidning som har skrivit mest om Sverigedemokraterna 

under de tre valen, följt av Skånska Dagbladet. Västerbottens-Kuriren har i jämförelse 

med de två skånska tidningarna skrivit relativt lite om Sverigedemokraterna. En 

kraftig ökning för 2010 jämfört med de tidigare åren, kan ses i alla tre tidningar. 

Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet skriver mer om Sverigedemokraterna 

för varje år som går, medan Västerbottens-Kuriren skrev mindre om 

Sverigedemokraterna 2006, än vad de gjorde 2002 och 2010.  

 

Diagram 1. Totalt textmaterial i Sydsvenska Dagbladet, Skånska Dagbladet (söndagar inräknat) och 

Västerbottens-Kuriren den 1 september till och med valdagen åren 2002, 2006 och 2010.64 

 

6.2 Utrymme 

För att ta reda på hur mycket utrymme Sverigedemokraterna får i tidningarna jag 

undersökt, har jag valt att göra en kvadratcentimetermätning på varje text som har 

handlat om Sverigedemokraterna. De siffror jag fått fram har jag omvandlat till hur 

många antal sidor textmaterialet skulle få per år och tidning. För år 2002 alla tidningar 

                                                        

64 Tidningarnas namn förkortas i diagram och tabeller. SDS (Sydsvenska Dagbladet), SkD (Skånska 
Dagbladet) och V-K (Västerbottens-Kuriren). 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var formen i broadsheet. Från 2006 är alla tre tidningar i tabloidformat. I Tabell 2 ser 

du hur stort utrymme Sverigedemokraterna fick i tidningarna för varje år, omräknat 

till antal sidor. Tidningarna för 2002 är omräknade till tabloidformat för att utrymmet 

ska vara jämförbart. I Bilaga 2 finns exakta siffror för varje tidning, för varje år. 

 
 2002  2006 2010 

SDS drygt 2 ¼ cirka 6 cirka 30 

SkD  cirka 0,5 cirka 3,5  cirka 18 

SkD, Sön. cirka 1 cirka 4,5 drygt 19,5 

V-K cirka ¼ cirka 1/5 cirka 3,5 

Tabell 3. Utrymme omräknat till antal sidor 

 

 

För varje tidning, varje år, finns ett bortfall av textmaterial som är för litet att mätas. 

Det handlar om texter där Sverigedemokraterna omnämns, men där de omnämns på 

en yta som är mindre än 2 kvadratcentimeter och där Sverigedemokraterna inte 

återkommer i texten.  

 
 

 

 

 

 
Tabell 4. Procent av det totala textmaterialet som ej är mätbart 

 

 

 

6.3 Innehåll 

För att se om de tre tidningarna skiljer sig åt vad gäller det faktiska innehållet i det 

textmaterialet, har jag genom 24 innehållsliga egenskaper, registrerat vad det är som 

skrivs om Sverigedemokraterna (se Bilaga 1 ’kodbok’). 

 2002 2006 2010 

SDS 30 18,5 15 

SkD 0 4 16 

SkD, sön. 0 0 6 

V-K 20 0 17 
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6.3.1 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Egenskapernas andel i procent av det totala textmaterialet, 2002. 

De båda skånska tidningarna skrev flest gånger om Demokrati/Mötesfrihet. 

Västerbottens-Kuriren skrev inte alls om det. Sifo/Mandat fick stor plats i alla tre 

tidningar, men procentuellt störst plats i Västerbottens-Kuriren. Västerbottens-

Kuriren skrev 2002 så få artiklar att det inte är jämförbart med de två skånska 

tidningarna. Rasistiska uttalanden fick också stor plats i de båda skånska tidningarna, 

men inte i Västerbottens-Kuriren. Bland de politiska sakfrågorna var det skola som 

det skrevs om i de båda skånska tidningarna. Västerbottens-Kuriren skrev inte om 

skolfrågan alls.  

                                                        

65 Vid uträkning av procent i tabellerna används avrundning, enligt avrundningsreglerna, vilket gör att 
totala procenten inte alltid uppgår till 100. Siffror mellan 99 och 101 förekommer.  

2002 SDS SkD SkD, 

sön. 

V-K 

Invandring/Integration 9  0  0 20  

Sifo/Mandat/Röstning 21  11 0 40 

Rasistiska uttalande inom partiet eller på 

demonstrationer/manifestationer 

15  22 0 0 

Skola 6 22 0 0 

Mer än ett ämnesområde 6 0 0 20 

Samarbete, där andra partiers politiker 

ställer sig negativa till samarbete till 

samarbete med Sverigedemokraterna 

12 0  0 0  

Demokrati/Mötesfrihet/Valmöten, där 

Sverigedemokraterna blir avbrutna, 

störda eller angripna av motståndare 

18 22 100 0  

Merparten 6 0  20  

Kultur/Fritid/Sport 3 0 0 0 

Våld mot Sverigedemokraterna 3 0 0 0 

Ekonomi 0 11 0 0 

Övrigt 0 11 0 20 

Total procent 9965 99 100 100 

Antal texter  33 9 2 5 
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6.3.2 2006 

 

Tabell 4. Egenskapernas andel i procent, av det totala textmaterialet, 2006. 

 

2006 SDS SkD SkD, 

sön. 

V-K 

Invandring/Integration 1,9 24 0  50  

Sifo/Mandat/Röstning 31  4 50 0  

Landsbygd/Byggnation/Boende 1,9 16 0  0  

Demokrati/Mötesfrihet/Valmöten, 

där Sverigedemokraterna blir 

avbrutna, störda eller angripna av 

motståndare 

11 16 38 50  

Samarbete, där andra partiers 

politiker ställer sig negativa till 

samarbete till med 

Sverigedemokraterna 

9 4 0 0 

Samarbete, där andra partiers 

politiker ställer sig positiva till 

samarbete med 

Sverigedemokraterna 

1,9 0 0 0 

Samarbete, där andra partiers 

politiker ställer sig neutrala till 

samarbete med 

Sverigedemokraterna 

7 4 0 0 

Sjukvård 0 4 0 0 

Äldrevård 1,9 4 0 0 

Skola 0 8 0 0 

Ekonomi 1,9 4 0 0 

Våld mot Sverigedemokrater 1,9 0 0 0 

Merparten invandringspolitik 4 0 13 0 

Kultur/Fritid/Sport 1,9 4 0 0 

Mer än en politisk sakfråga 15 0 0 0 

Arbete 0 4 0 0 

Övrigt 9 4 0 0 

Total procent 99,3 100 101 100 

Antal texter  54 25 8 2 
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Det skrev flest gånger om demokrati/mötesfrihet i de tre tidningarna för den 

undersökta perioden 2006. Därefter kommer sifo/mandat som det skrevs om i de två 

skånska tidningarna, men inte i Västerbottens-Kuriren. Invandring/integration skrev 

Skånska Dagbladet om flertalet gånger, medan Sydsvenska Dagbladet skrev om det 

någon enstaka gång. Procentuellt ser det ut som om Västerbottens-Kuriren skrev om 

invandring/integration flertalet gånger, men eftersom de bara hade två texter om 

Sverigedemokraterna 2006, är det inte jämförbart med de två skånska tidningarna. 

Andra partiers eventuella samarbete med Sverigedemokraterna skrevs det om i de 

båda skånska tidningarna, men inte i Västerbottens-Kuriren. Skånska Dagbladet skrev 

om Landsbygd/Byggnation/Boende, medan de andra två tidningarna inte skrev om 

det.  
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6.3.3 2010 

2010 SDS SkD SkD, 

sön.  

V-K 

Invandring/Integration 8 11 19 4,4 

Sifo/Mandat/Röstning 24,5  22 31 30 

Kultur/Fritid/Sport 7  7 0 0  

Demokrati/Mötesfrihet/Valmöten, där 

Sverigedemokraterna blir avbrutna, 

störda eller angripna av motståndare 

15  7 0 22 

Samarbete, där andra partiers politiker 

ställer sig negativa till samarbete med 

Sverigedemokraterna 

11 10 6 13  

Samarbete, där andra partiers politiker 

ställer sig positiva till samarbete med 

Sverigedemokraterna 

0 1,8 0 0 

Samarbete, där andra partiers politiker 

ställer sig neutrala till samarbete med 

Sverigedemokraterna 

0,9 1,8 0 4,4 

Skola 2,6 3,6 6 0 

Landsbygd 0,9 3,6 0 0 

Miljö/Energi 0,9 3,6 0 4,4 

Mer än ett ämnesområde 2,6 3,6 0 4,4 

Merparten invandringspolitik 2,6 1,8 0 0 

Våld mot Sverigedemokrater 4 0 25 0 

Äldrevård 2,6 1,8 0 0 

Ekonomi 0 2,7 0 0 

Sjukvård 1,8 0 0 0 

Trafik  0 3,6 0 0 

Rasistiska uttalanden.. 0 0,9 0 4,4 

Brottslighet/Trygghet 1,8 0,9 0 0 

Turism 0 0.9 0 0 

Jämställdhet 0 1,8 0 0 

Övrigt 13 11 13 13 

Total procent 99,2 100,4 100 100 

Antal texter 114 112 16 23 

Tabell 5. Egenskapernas andelar i procent av det totala textmaterialet, 2010. 
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Sifo/mandat var det område som fick mest plats i de tre tidningarna, följt av 

demokrati/mötesfrihet. Skånska Dagbladet skrev mest om de politiska sakfrågorna, 

dock inte i någon större mängd. Västerbottens-Kuriren tog inte upp mer än tre 

politiska sakfrågor, medan Sydsvenska Dagbladet rapporterade om politiska 

sakfrågor, men till en mindre mängd än Skånska Dagbladet. Partiers eventuella 

samarbete med Sverigedemokraterna, där partiernas ställer sig negativa till 

samarbetet, fick relativt stor plats i alla tre tidningar. 

 

Västerbottens-Kuriren skrev i stort sett inte alls om Sverigedemokraternas politiska 

sakfrågor, medan Skånska Dagbladet var den tidning av de två skånska tidningarna, 

som skrev flest gånger om de politiska sakfrågorna. Dessutom tog Skånska Dagbladet 

upp flest av de politiska sakfrågorna, jämfört mot Sydsvenska Dagbladet och 

Västerbottens-Kuriren.  
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6.4 Antal uttalanden om och av Sverigedemokraterna 
 
Vem är det som uttalar sig om Sverigedemokraterna? Är det Sverigedemokrater själva 

som får prata om sin politik, eller är det andra politiker som pratar om 

Sverigedemokraterna? I tidningarna kan det röra sig om att Sverigedemokrater blir 

intervjuade, eller att andra politiker andra partier blir intervjuade om 

Sverigedemokraterna, eller att de uttalar sig om Sverigedemokraterna.  

 

2002 2006 2010 

  
Antal 
texter 

SD-
politiker 

Politiker 
andra 
partier 

Antal 
texter 

SD-
politiker 

Politiker 
andra 
partier 

Antal 
texter 

SD-
politiker 

Politiker 
andra 
partier 

SDS 33 30 % 18 % 54 15 % 33 % 114 27 % 35 % 

SkD 9 44 % 33 % 25 32 % 4 % 112 23 % 34 % 

SkD, 
sön. 2 50 % 0 8 12,5 % 12,5 % 16 25 % 19 % 

V-K 5 20 % 20 % 2 50 % 50 % 23 22 % 30 % 

Tabell 6. Andel intervjuer, i procent, med politiker från Sverigedemokraterna respektive politiker från 

andra partier.  

 

2002 var det en klar övervikt för politiker från Sverigedemokraterna som fick uttala 

sig om sin egen politik, i de två skånska tidningarna. I Västerbottens-Kuriren var det 

jämt mellan politiker från Sverigedemokraterna och politiker från andra partier. Under 

2006 var det åter igen jämt mellan politiker från Sverigedemokraterna och politiker 

från andra partier i Västerbottens-Kuriren. Under 2002 och 2006 skrev Västerbottens-

Kuriren dock om Sverigedemokraterna enbart ett fåtal gånger. I Sydsvenska 

Dagbladet var det flest politiker från andra partier som fick uttala sig om 

Sverigedemokraternas politik. För Skånska Dagbladet var det tvärtom, där var det i 

stort sett enbart politiker från Sverigedemokraterna som fick uttala sig om 

Sverigedemokraternas politik. För 2010 var det relativt jämt mellan uttalanden från 

politiker från andra partier och politiker från Sverigedemokraterna. I de två skånska 

tidningarna är det en lätt övervikt för politiker från andra partier, medan det i 

Västerbottens-Kuriren är övervikt för politiker från Sverigedemokraterna.  
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6.4.1 Neutral, positiv eller negativ ton 
 
På vilket sätt skrivs det om Sverigedemokraterna i de tre tidningarna? Tonen i texten 

är viktig för hur läsaren uppfattar innehållet.  

2002 SDS SkD SkD, sön. V-K 

Neutral ton 67 % 71 % 50 % 80 % 

Positiv ton 3 % 0 0 0 

Negativ ton 30 % 29 % 50 % 20 % 

Positiv och 

negativ ton 

0 0 0 0 

Total 

procent 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Antal texter

  

33 9 2 5 

Tabell 7. Andel texter, i procent, i neutral, positiv, negativ respektive positiv och negativ ton för 2002. 

Under 2002 skrev de tre tidningarna om Sverigedemokraterna i en ton som var 

negativ i cirka var tredje fall. Bara Sydsvenska Dagbladet har skrivit om 

Sverigedemokraterna i en positiv ton, men enbart någon enstaka gång.  

 

2006 SDS SkD SkD, sön. V-K 

Neutral ton 61 % 72 % 63 % 50 % 

Positiv ton 0 12 % 0 0 

Negativ ton 39 % 16 % 37 % 50 % 

Positiv och 

negativ ton 

0 0 0 0 

Total 

procent 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Antal texter 54 25 8 2 

Tabell 8. Andel texter, i procent, i neutral, positiv, negativ respektive positiv och negativ ton för 2006. 
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Under 2006 har andelen texter med en negativ ton stigit i alla tre tidningarna. I 

Västerbottens-Kuriren skrevs det om Sverigedemokraterna i en negativ ton i hälften 

av texterna. Notera att Västerbottens-Kuriren enbart hade två texter om 

Sverigedemokraterna 2006. Sydsvenska Dagbladet var negativ fler gånger än Skånska 

Dagbladet. Skånska Dagbladet skrev om Sverigedemokraterna i en positiv ton i cirka 

var tionde gång.  

 

2010 SDS SkD SkD, sön. V-K 

Neutral ton 51 % 62 % 69 % 70 % 

Positiv ton 3 % 4,5 % 0 0  

Negativ ton 46 % 33 % 31 % 30 % 

Positiv och 

negativ ton 

0 0.5 % 0 0 

Total procent 100 % 100 % 100 % 100 % 

Antal texter 114 112 16 23 

Tabell 9. Andel texter, i procent, i neutral, positiv, negativ respektive positiv och negativ ton för 2010 

 

2010 skrev Skånska Dagbladet och Västerbottens-Kuriren om Sverigedemokraterna 

om Sverigedemokraterna i en negativ ton i cirka var tredje text. Sydsvenska 

Dagbladet skrev om Sverigedemokraterna i en negativ ton i nästan hälften av texterna. 

Både Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet skrev om Sverigedemokraterna i 

en positiv ton, men enbart i något enstaka fall. 

 

6.5 Placering  

Beroende var texten är placerad i tidningen kan man se vilken betydelse tidningen 

anser att nyheten har. Om nyheten är placerad på förstasidan (ettan) eller inne i 

tidningen i vänsterkrysset, har nyheten större betydelse än om nyheten är placerad till 

exempel ned till höger på sidan.  
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 2002 2006 2010 

Antal texter 49 89  265 

Ettan 18 % 1 % 8 % 

Vänsterkryss 36 % 21 % 50 % 

Tabell 10. Andel vänsterkryss respektive ettor av texterna, i procent, i de tre tidningarna. 

 

2002 fick Sverigedemokraterna plats på tidningarnas förstasidor ungefär var femte 

gång. 2006 och 2010 gick den siffran ner kraftigt.  

2002 och 2010 satte de tre tidningarna texter om Sverigedemokraterna i 

vänsterkrysset i mer än en tredjedel av gångerna. 2006 sattes texterna om 

Sverigedemokraterna i vänsterkrysset var femte gång. 

 

6.6 Invandringspolitiken 

 

Invandrings/integrationspolitiken är Sverigedemokraternas största och viktigaste 

politiska sakfråga. Är det först och främst om det tidningarna skriver? 

 

 2002 2006 2010 

Antal texter 49 89 265 

Invandringspolitik 8 % 9 % 9 % 

Merparten 

invandringspolitik 

0 1 % 2 % 

Invandringspolitik 

omnämns trots annat 

ämnesområde 

8 % 13,5 % 4,5 % 

De tre kategorierna 

tillsammans 

16 % 24 % 16 % 

Tabell 11. Andel texter, i procent, som handlar om invandrings/integrationspolitik i de tre tidningarna, 

2002, 2006 och 2010. 

 

2002 och 2010 skrevs det om invandrings/integrationspolitik färre än var femte gång 

av texterna, medan det under 2006 skrevs om invandrings/integrationspolitik var 

fjärde gång. I texter där andra ämnesområden behandlas men där 

invandrings/integrationspolitiken kommer in ändå, var det jämt under de tre åren, 

cirka var tionde gång av texterna. 
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7. Analys och svar på frågeställningar 
 

1. Har omfånget av valbevakningen av Sverigedemokraterna förändrats under valen 

2002, 2006 och 2010 i Sydsvenska Dagbladet, Skånska Dagbladet och Västerbottens-

Kuriren? 

 

Det går att se en kraftig ökning av antalet texter om Sverigedemokraterna mellan de 

tre åren. Det är bara Västerbottens-Kuriren som går tillbaka i sin rapportering 2006. 

2010 mer än fyrdubblades antal texter jämfört med 2002 i Västerbottens-Kuriren. 

Texternas utrymme följer samma linje som för antalet texter om 

Sverigedemokraterna. Det går att se en ökning i de två skånska tidningarna mellan de 

tre åren. Västerbottens-Kuriren går tillbaka 2006, men stiger 2010. För de två skånska 

tidningarna syns en rejäl ökning i antal sidor 2010, jämfört med tidigare år. 

 

Ett partis plats i medierna kommer an på deras ställning i opinionsundersökningar. 

Om de under tidigare val har varit svaga får de liten eller ingen plats i medierna. För 

Sverigedemokraterna går det att se att när de var inte var starka i 

opinionsundersökningar, eller när de fanns under rubriken Övriga partier, fick de inte 

stort utrymme, jämfört mot 2010 då de fick stå under eget partinamn i 

opinionsundersökningar. Att de i valet 2006 blev det största partiet utanför riksdagen, 

kan vara skillnaden för att de fick större utrymme vid jämförelse mellan valen 2006 

och 2010. I valet 2014 torde de få lika stort utrymme som de andra partier i samma 

storlek, vilket i sin tur ska, enligt Asp, gynna partiet. Det är mer gynnsamt för ett parti 

att få uppmärksamhet i medierna, än att inte få uppmärksamhet. 

 

2. Är det partiets politiska sakfrågor som kommer fram i den eventuella 

valbevakningen? Och vilka politiska sakfrågor är det som får mest plats i 

tidningarna? Om det inte skrivs om politiska sakfrågor, vad är det då det skrivs om? 

 

I rapporteringen för 2002 är Sverigedemokraternas politiska sakfrågor inte det som 

det skrevs flest gånger om i någon av de tre tidningarna. Skolfrågan är den politiska 

sakfråga som det skrevs flest gånger om. Ekonomi, invandring och kultur fick också 

utrymme. Områden som inte rör de politiska sakfrågorna och som det skrevs om flest 

antal gånger var sifo/mandat, rasistiska uttalanden och demokrati/mötesfrihet. 
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2006 började de politiska sakfrågorna få plats, med det skrevs relativt sällan om dem. 

Det som fick plats var invandring/integration, landsbygd/byggnation/boende, 

sjukvård, äldrevård, skola, ekonomi, arbete och kultur/fritid/boende. Det skrevs flest 

gånger om invandring/integration. Sifo/mandat och demokrati/mötesfrihet var 

ämnesområden som inte tillhör de politiska sakfrågorna, som det skrevs flest gånger 

om. 2010 behandlades fler politiska sakfrågor än de föregående åren, men det skrevs 

relativt lite om dem. Skånska Dagbladet var den tidning som skrev om flest politiska 

sakfrågor. De tre tidningarna skrev flest gånger om invandring/integration. De två 

skånska tidningarna skrev även om kultur/fritid/sport. Skola, landsbygd/byggnation/ 

boende, miljö/energi, äldrevård, ekonomi, sjukvård, trafik, brottslighet/trygghet, 

turism och jämställdhet behandlades ett fåtal gånger. Sifo/mandat var det 

ämnesområde det skrevs flest gånger om, följt av demokrati/mötesfrihet och 

samarbete, där andra partier ställer sig negativa till samarbete med 

Sverigedemokraterna.  

 

Ett parti kan, enligt Asp, missgynnas om det förbinds med flera olika sakfrågor. Inför 

valet 2010 behandlades flest sakfrågor, men Sverigedemokraterna gick trots det upp 

till den högsta siffra partiet haft sen partiets start 1988. Om sakfrågorna framställs på 

ett sådant sätt som partiet vill att de ska framställas, gynnas partiet. Huruvida 

Sverigedemokraternas sakfrågor framställdes som partiet vill, har jag inte undersökt, 

men partiet kämpar för att framstå som ett parti som inte bara är ett enfrågeparti.  

Om det inte är de politiska sakfrågorna som det skrivs om, utan istället om dramatiska 

händelser, ligger Sverigedemokraterna i framkant i valet 2010. Vid valmöten avbröts 

de av motdemonstranter, deras valaffischer blev förstörda, deras valfilm blev stoppad 

och politiker misshandlades, eller tillfogade sig eventuellt själv skada. Medial 

uppmärksamhet är gynnsamt för ett parti. Om ett parti byter skepnad mitt under ett 

val, och vill att andra politiska sakfrågor än de som har varit avgörande för partiets 

politik ska vara synliga, är risken stor för att det inramade minnet av en sakfråga 

består. Om Sverigedemokraterna vill gå från att vara ett enfrågeparti till ett parti med 

en bred politisk agenda, är därmed chansen liten att väljarna uppfattar dem som något 

annat än ett enfrågeparti, enligt Entman, Matthes och Pellicano. Det kommer också an 

på tonen i en text, hur ett parti upplevs. Om den är negativ, med ord som 

invandringsfientlig, främlingsfientlig, rasism eller om partiet inte får komma till tals, 
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kan väljarna uppleva att journalisterna är partiska. Det kan i sin tur gynna partiet. 

Väljarna kan uppleva det som om att partiet har missgynnats, vilket i ett senare val 

kan gynna partiet. Det kan också missgynna partiet då det kommer fram i ett 

sammanhang som för dem kan antas vara negativt. Om det antas vara positivt för ett 

parti att dessa ord används i en text, gynnas partiet.  

 Om ett parti framstår som oense med andra partier kan det gynna dem, men 

det kan också missgynna dem. När andra politiker från andra partier uttalar sig om 

Sverigedemokraterna är det vanligast att de uttalar sig negativt vad gäller samarbete 

med Sverigedemokraterna, vilket kan ses som om Sverigedemokraterna är oense med 

andra partier. Det kan också marginalisera ett parti och på så sätt få dem att uppfattas 

som ett attraktivt parti. Att ett partis politiker inte får uttala sig lika mycket om sin 

politik eller om sitt parti som andra politiker får uttala sig, kan ses som om att 

tidningar är partiska och inte ger partiet lika stor plats som andra partier. Om det 

dessutom är andra politiker från andra partier som får uttala sig om 

Sverigedemokraternas politik ger det en ännu tydligare bild av att 

Sverigedemokraterna inte får bemöta vad som sägs om dem. Sverigedemokraterna 

kan ha gynnats av journalisters partiskhet gentemot partiet och dess politik.  

 

3. Finns det någon skillnad i hur man bevakar Sverigedemokraterna i ett område där 

de får många röster och mandat i kommunerna gentemot ett område där de inte har 

mandat och de inte får många röster? 

 

Det syns tydligt att det rapporteras flest gånger om Sverigedemokraterna i de två 

skånska tidningarna jämfört med Västerbottens-Kuriren. Ju större 

Sverigedemokraterna blir i Skåne, ju mer rapporteras det. Västerbottens-Kuriren 

rapporterar under 2002 och 2006 ett fåtal gånger om Sverigedemokraterna och även 

2010 rapporteras det lite om Sverigedemokraterna i förhållande till de två skånska 

tidningarna, som har en liknande ökning vad gäller rapporteringen om 

Sverigedemokraterna.  

Det är mer gynnsamt för ett parti att få uppmärksamhet i medierna, än att inte få 

uppmärksamhet. I Västerbottens-Kuriren fick Sverigedemokraterna liten plats under 

de tre valen och Sverigedemokraterna är heller inte stora i Västerbottens län. De har 

inga kommunala mandat och fick den lägsta siffran i Sverige i riksdagsvalet 2010. I 
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Skåne har å andra sidan Sverigedemokraterna mandat i alla kommuner, och de fick 

den högsta siffran i riksdagsvalet 2010 i Sverige. Det ligger an på den journalistiska 

bedömningen om partier har betydelse eller politisk vikt. Utifrån den bedömningen får 

partiet stor medial plats, liten eller ingen alls. Om medial uppmärksamhet gör att ett 

parti gynnas är det därmed inte konstigt att Sverigedemokraterna är större i Skåne och 

än i Västerbotten.  
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8. Diskussion och slutsats 

I och med valet 2010 stod det klart att Sverigedemokraterna är ett parti som har gjort 

stora framsteg i valrörelsen. De har under valen 2002 och 2006 varit ett parti som inte 

har fått någon större plats i medierna, och därför har de smygande kunnat bli större 

utan att svenska folket har märkt det. Det var min uppfattning innan jag på började 

den här undersökningen. Det visade sig vara fel. I alla fall om man läser Sydsvenska 

Dagbladet och Skånska Dagbladet. 2002 fick Sverigedemokraterna inte stor plats i de 

tre tidningarna, men från och med 2006 har utrymmet blivit större, förutom för 

Västerbottens-Kuriren som minskade sin rapportering under min valda 

undersökningsperiod 2006. Det har diskuterats huruvida Sverigedemokraterna bör få 

plats i medierna eller inte, och om det gynnar dem som parti att synas eller att inte 

synas. Om man utgår från Kent Asps undersökningar har Sverigedemokraterna 

gynnats i Skåne i och med att de fått plats i medierna där. Min fundering efter 

undersökningen är om de har fått tillräcklig plats. Har det skrivits tillräckligt om deras 

politiska ståndpunkter? Enligt min mening har det inte det. Det är inte det man som 

journalist har fokuserat på, utan snarare har man utifrån nyhetsvärderingsprincipen 

dramatik/sensation tagit fasta på det som har hänt runt omkring Sverigedemokraterna. 

Svenska medier måste börja behandla Sverigedemokraterna som vilket annat parti 

som helst, jämföra dem med de andra partierna och granska deras politiska sakfrågor.  

 

Om ett parti framställs i ett sammanhang som är positivt för dem, gynnas partiet. Den 

innehållsliga egenskapen demokrati/mötesfrihet är den egenskap det har skrivit flest 

gånger om, delat med egenskapen sifo/mandat. Om jag utgår från att ett parti gynnas 

när det skrivs om det i ett positivt sammanhang, vill jag påstå att Sverigedemokraterna 

har gynnats av att det har varit skriverier om att deras valmöten har avbrutits, att deras 

valaffischer har blivit förstörda, att de som delat ut partiets valsedlar har blivit 

attackerade och att deras valfilm för 2010 blev stoppad av TV4. Potentiella väljare 

kan se det som att Sverigedemokraterna inte får vara delaktig i det demokratiska 

samhället. Partiet hamnar i ett ”offerfack” och det blir synd om partiet. Under 2002 

skrev Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet om Sverigedemokraterna under 

egenskapen Rasistiska uttalanden. Om det är det negativt för Sverigedemokraterna att 

bli omskriven i texter som handlar om bland annat rasistiska uttalanden kan det 

missgynna partiet, enligt Asp. Ses det däremot som positivt för Sverigedemokraterna 
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att granskas i texter där rasistiska uttalanden förekommer kan det gynna partiet. I valet 

2002 fick Sverigedemokraterna 1,4 procent. I det utrymme de fick i 

mediebevakningen behandlades merparten områden som inte var politiska sakfrågor. 

Det kan ha inneburit att Sverigedemokraterna har missgynnats av mediebevakningen. 

Trots det blev Sverigedemokraterna det tredje största partiet utanför riksdagen. 2006 

skrevs det mer om deras politiska sakfrågor, något som kan tolkas som att det skrevs 

om Sverigedemokraterna i positiva sammanhang. Trots att Sverigedemokraternas 

politiska sakfrågor fick större plats 2006, var det fortfarande de områden som inte 

behandlar sakfrågor som fick störst plats.  

 

Tonen i ett material är viktigt för texten. Jag kan inte jämföra med hur tonen är i texter 

om andra partier, men kan dra slutsatsen att Sverigedemokraterna har under de tre 

valen i de tre tidningarna behandlats i stort sett på samma sätt i texterna. I drygt 30 

procent av det totala textmaterialet, i alla tidningar under de tre valen, fanns en 

negativ ton. Det borde ha missgynnat Sverigedemokraterna, men möjligheten finns att 

”offerrollen” kommer in även här. Sverigedemokraterna, som de som inte får plats, 

som det skrivs negativt om och som inte får samma plats i det demokratiska 

samhället.  

 

Att Sverigedemokraternas politiker inte får uttala sig om sin politik eller sitt parti lika 

ofta som andra politiker från andra partier uttalar sig om Sverigedemokraterna och 

deras politik, väcker frågor huruvida partierna får en likvärdig bevakning av 

medierna. 2010 finns en tydlig skillnad i de tre tidningarna i hur ofta politiker från 

andra partier får uttala sig gentemot hur politiker från Sverigedemokraterna får uttala 

sig. Utifrån en normativ nivå ska partier inte missgynnas på grund av sina politiska 

åsikter. 

Om det i fall efter fall uttalas att andra partier inte vill samarbeta med 

Sverigedemokraterna, borde det vara rimligt att medierna frågar Sverigedemokraterna 

hur de ställer sig till samarbete med andra partier, hur de ställer sig till att förnekas 

samarbete, hur det känns att bli ”utstötta” i kommunfullmäktige i de kommuner där de 

har mandat.  
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Invandringspolitiken var något som jag trodde skulle få stor plats i medierna, då 

Sverigedemokraterna har, i mångt och mycket, epitetet enfrågeparti. Om ett parti 

gestaltas med ett karaktärsdrag upprepade gånger i medierna kan det till slut sparas i 

läsarens minne. I mitt minne är Sverigedemokraterna ett parti som enbart behandlar 

invandringspolitiken. Att det sen visar sig att det inte skrivs, i just de här tre 

tidningarna, spaltmeter om invandringspolitiken är något jag valt att bortse från i mitt 

minne. Jag har läst om deras invandringspolitik och det är det som är mitt minne. Det 

behöver varken förklaras eller skrivas om det igen. Jag har blivit färgad och lägger 

inte märke till att det skrivs om deras andra politiska frågeställningar. Huruvida 

Sverigedemokraternas väljare ser dem som ett parti med största tyngdpunkt på 

invandringspolitiken kan jag inte svära på, men utifrån SOM-undersökningen från 

2006, tyckte 100 procent av Sverigedemokraternas väljare att det är bra att Sverige tar 

emot färre flyktingar (se avsnitt 3.4, s 12). Väljer Sverigedemokraterna att bli ett parti 

där andra politiska sakfrågor blir mer synliga än invandringspolitiken, kan väljarna 

komma att försvinna. Väljarna kan också ha ett skapat minne, som gör att det 

fortfarande är invandringspolitiken som de i minnet har som Sverigedemokraterna 

förstafråga.  

 

Sverigedemokraterna har blivit ett parti som har tagit sig in i Sveriges regering. 

Huruvida de är där för att stanna eller inte kan jag inte avgöra, men blickar man ut 

mot Europas politiska klimat ser det ut som att det pekar åt ett visst håll. Jag kan efter 

min undersökning se att det faktiskt skrivs om Sverigedemokraterna. Jag hittade fler 

texter som behandlar Sverigedemokraterna än jag trodde att jag skulle göra. Att det 

inte skrivs om partiet i Västerbottens-Kuriren finner jag inte förvånande. 

Sverigedemokraterna har inte ett stort väljarstöd i Västerbotten. Däremot anser jag att 

det bör skrivas mer om Sverigedemokraterna, oavsett hur stödet ser ut för dem. Jag 

tror inte att Sverigedemokraterna blir större av att få medialt utrymme. Jag tror och 

hoppas att väljarna vill kunna bilda sig en uppfattning om vad de har möjlighet att 

rösta på, utifrån mediernas politiska bevakning. Det är inte de politiska sakfrågorna 

som får störst plats i bevakningen. Förhoppningsvis blir det så i framtiden.  
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9. Framtida forskning 
 
För att göra den här studien mer talande hade det varit intressant att jämföra hur 

mycket plats Sverigedemokraterna får gentemot hur mycket plats andra partier får, 

samt att se hur många intervjuer som görs med politiker från andra partier jämfört 

med politiker från Sverigedemokraterna. Utöver det skulle det vara intressant att 

jämföra hur mycket det skrivs om andra partiers politiska sakfrågor gentemot hur 

mycket det skrivs om Sverigedemokraternas politiska sakfrågor. Att gå på djupet i de 

artiklar som skrivs, genom att genomföra en kvalitativ textanalys av de artiklar där 

Sverigedemokraternas politik behandlas, hade kunnat ge en mer rättvis bild av hur 

journalister behandlar Sverigedemokraterna som parti. Får Sverigedemokraterna 

samma typ av frågor som andra partier? Finns samma värdeladdade ord med i artiklar 

om andra partier? 
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Bilaga 1. Kodboken och förklaringar 

V1. Tidning     V2. Valår 

1. Sydsvenska Dagbladet   002. 2002 

2. Skånska Dagbladet    006. 2006 

3. Västerbottens-Kuriren   010. 2010 

4. Skånska Dagbladet, söndagar 

 

V3. Kommun/Ort 

1. Malmö   22. Holmsund/Obbola 

2. Lund   23. Hörnefors  

3. Burlöv   24. Vilhelmina 

4. Lomma   25. Dorotea 

5. Kävlinge   26. Lycksele 

6. Eslöv   27. Åsele 

7. Höör   28. Storuman/Tärnaby 

8. Hörby   29. Sorsele 

9. Sjöbo   30. Robertsfors 

10. Skurup   31. Nordmaling 

11. Staffanstorp  32. Bjurholm 

12. Landskrona/Svalöv 33. Vindeln 

13. Svedala   34. Vännäs 

14. Trelleborg   35. Västerbotten 

15. Vellinge 

16. Ystad 

17. Skåne 

18. Omkretsen 

19. Sverige 

20. Umeå 

21. Sävar 
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V4. Placering på sida  V5. Textens form 

1. Vänsterkryss   1. Artikel 

2. Ettan    2. Notis 

0. Övrigt    3. Faktaruta 

     4. Fråga/svar 

     5. Ledare 

     6. Analys 

     7. Krönika 

V6. Ämnesområde 

1. Invandringspolitik/Integration 

2. Skola 

3. Sjukvård 

4. Äldrevård/Pensionärer (ej skatt) 

5. Skatt/Ekonomi/Företagande 

6. Familj 

7. Jämställdhet 

8. Miljö/Energi 

9. EU 

10. Bistånd 

11. Landsbygd/Byggnation/Boende 

12. Kultur/Fritid/Sport 

13. Svenska försvaret 

14. Brottslighet/Trygghet (ej pensionärer) 

15. Rasistiska uttalanden/Möten där rasism/nazism förekommer/Rasism i partiet 

16. Övrigt 

17. Mötesfrihet/Valmöten där Sverigedemokrater blir avbrutna eller 
angripna/Demokrati 

18. Sifo/Mandat/Röster 

19a. Samarbete, där andra politiker andra partier är negativt inställda till samarbete 
med Sverigedemokraterna 
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19b. Samarbete, där andra politiker andra partier är positivt inställda till samarbete 
med Sverigedemokraterna 

19c. Samarbete, där andra politiker andra partier är neutralt inställda till samarbete 
med Sverigedemokraterna 

20. Merparten av texten handlar om invandringspolitik 

21. Arbete/Arbetslöshet 

22. Texten handlar om mer än en fråga 

23. Våld mot Sverigedemokrater, där politiker blir utsatt för våld 

24. Turism 

 

 

V7. Misstänkta brott/brott begångna 

1. Mot Sverigedemokraterna 

2. Av Sverigedemokraterna 

3. Både mot och av Sverigedemokraterna 

0. Inte alls 

 

V8. Uttalanden om Sverigedemokraterna/ om Sverigedemokraternas politik 

0. Inga uttalanden 

1. Sverigedemokrater 

2. Andra politiker, andra partier 

3. Sverigedemokrater och andra politiker 

 
V9. Antal Sverigedemokrater som uttalar sig 
0. Inga 

1. En person 

2. Två personer 

3. Tre personer 
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V10. Antal politiker andra partier som uttalar sig om 
Sverigedemokraterna/deras politik 

0. inga 

1. En person 

2. Två personer 

3. Tre personer 

4. Fler än tre personer 

 

V11. Invandringspolitik kommer in i texten trots att den handlar om ett annat 
område. 

1. Ja 

2. Nej 

 

V12. Uttalande i text/Sverigedemokraterna får bemöta 

1 Neutralt 

2. Positivt 

3. Negativt 

 

Förklaringar. 

V5.3. Faktaruta. Kortfattad fakta om de om Sverigedemokraterna, deras politik eller 

en nyhetshändelse som det har blivit en fortsättning på, till exempel misshandelsfall 

av politiker från Sverigedemokraterna.  

V5.4. Fråga/svar. Texter där de olika partierna har fått svara på frågor om hur deras 

parti ser på särskilda politiska frågor. 

V6.1. Invandringspolitik/Integration. När Sverigedemokraternas invandringspolitik 

behandlas, eller när något annat parti påtalar Sverigedemokraternas invandringspolitik 

V6.4. Äldrevård/Pensionärer (ej skatt). Om äldrevård eller om pensionärer. Om ordet 

trygghet har förekommit i sammanhanget pensionärer har det hamnat här och inte i 

V6.14. Att skatten inte har hamnat här, när det handlar om pensionärsskatten, är ett 
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valt jag gjort. Då har det istället hamnat under värdet V6.5 

Skatt/Ekonomi/Företagande 

V6.6. Familj behandlar familjepolitiken såsom förskoleplatser, VAB, lekplatser i 

kommunen, mammaledighet/pappaledighet.  

V6.7. Jämställdhet avser jämställdhet mellan man och kvinna 

V6.10. Bistånd. Texter som behandlar bistånd till andra länder än Sverige. 

V6.11. Landsbygd/Byggnation/Boende. Anledningen att dessa två har hamnat under 

samma värde är att de behandlades samtidigt i artiklar. Texterna behandlade 

byggnation för en levande landsbygd, i kombination att kommunens invånare skulle 

ha någonstans att bo. 

V6.12. Kultur/Fritid/Sport. Kultur handlar om kulturbyggnader, kulturevenemang, 

konst, musik, dans. Fritid handlar om ungdomshus och fritidssysselsättningar för 

ungdomar. Att dessa tre kategorier har hamnat under samma variabelvärde beror på 

att jag upptäckte att dessa tre ämnen behandlades i samma artiklar frekvent, 

genomgående i de tre tidningarna. 

V6.15. Rasistiska uttalanden/Möten där rasism/nazism förekommer/Rasism i partiet. 

Texter som behandlar Sverigedemokrater som har uttalat sig rasistiskt, där det har 

förekommit möten/manifestationer med rasistiska/nazistiska förtecken, där 

Sverigedemokrater blir uteslutna ur partiet på grund av rasistiska uttalanden, eller där 

en Sverigedemokrat har dömts för hets mot folkgrupp. 

V6.16. Övrigt. Där texter behandlar ämnesområden som inte finns med i de 24 

variabelvärdena under V6.  

V6.17. Mötesfrihet/Valmöten där Sverigedemokrater blir avbrutna eller 

angripna/Demokrati. Texter som behandlar Sverigedemokrater som blir 

avbrutna/angripna när de har valmöten, när de delar ut röstsedlar, när deras 

valaffischer blir vandaliserade. Även texter där demokrati behandlas, där 

Sverigedemokraterna uttalar sig att de inte är en del i det demokratiska samhället 

eftersom de inte får lika stor politisk plats som andra partier, exempelvis att deras 

valfilm 2010 blir censurerad av tv4.  
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V6.18. Sifo/Mandat/Röster. Texter där opinionsundersökningar behandlas, där 

mandatuträkning för Sverigedemokraterna förekommer och där antal röster på 

Sverigedemokraterna behandlas.  

V6.19c. Samarbete, där andra politiker andra partier är neutralt inställda till samarbete 

med Sverigedemokraterna. Texter där andra politiker andra partier inte är positivt 

inställda till samarbete med Sverigedemokratern eller negativt inställda till samarbete 

med Sverigedemokraterna. 

V6.20. Merparten av texten handlar om invandringspolitik. Där två tredjedelar eller 

mer handlar om invandringspolitik, men där inte enbart invandringspolitik behandlas.  

V6.22. Texten handlar om mer än en fråga. Texter som behandlar fler än en av de 24 

variabelvärden jag har ställt upp.  

V12.1. Neutralt. Texter där Sverigedemokraterna får komma med bemötande till 

ämnen som berör dem eller deras politik, där texten är neutralt formulerad utan ord 

som främlingsfientliga, invandrarfientliga, rasistiska, rasism. 

V12.2. Positivt. Texter där Sverigedemokraterna får komma med bemötande till 

ämnen som berör dem eller deras politik. 

V12.3 Negativt. Texter där Sverigedemokraterna inte får komma med bemötande till 

ämnen som berör dem eller deras politik, där texter har formuleringar som 

främlingsfientlig, invandrarfientlig, rasistisk, rasism.  
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Bilaga 2 

Textmaterialet i kvadratcentimeter 

 

Vid broadsheet är en hel sida 2145 kvadratcentimeter, en halv sida 1072,5 

kvadratcentimeter och en fjärdedelssida 536,25 kvadratcentimeter. 

 

För Västerbottens-Kuriren år 2002. 

Total mängd mätbart textmaterial om Sverigedemokraterna:  

498, 75 kvadratcentimeter. Det saknas 37,5 kvadratcentimeter för att det ska bli en 

fjärdedelssida. Omräknat till tabloidformat blir det 263 kvadratcentimeter, vilket gör 

att det saknar 17 kvadratcentimeter för att det ska bli en fjärdedelssida. 

 

För Sydsvenska Dagbladet 2002. 

Total mängd mätbart textmaterial om Sverigedemokraterna: 4826,5 

kvadratcentimeter. Det blir två sidor och en fjärdedelssida. Omräknat till 

tabloidformat blir det 2540 kvadratcentimeter. Det blir två helsidor och en 

fjärdedelssida (20 kvadratcentimeter för mycket). 

 

För Skånska Dagbladet 2002. 

Total mängd mätbart textmaterial om Sverigedemokraterna (6 dar): 984 

kvadratcentimeter. Det saknas 88,5 kvadratcentimeter för att det ska bli en halv sida. 

Omräknat till tabloidformat blir det 518 kvadratcentimeter. Det saknar 42 

kvadratcentimeter för att det ska bli en halv sida.  

 

För Skånska Dagbladet (sju dar): 2017,5 kvadratcentimeter. Det saknas 127,5 

kvadratcentimeter för att det ska bli 1 hel sida. Omräknat till tabloidformat blir det 

1062 kvadratcentimeter. Det saknar 58 kvadratcentimeter för att det ska bli en hel 

sida.  
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För tabloidformatet är kvadratcentimeter för en hel sida 1120, en halv sida 560 och en 

fjärdedel 280.  

 

För Västerbottens-Kuriren 2006. 

Total mängd mätbart textmaterial om Sverigedemokraterna: 220 kvadratcentimeter. 

Det saknas 60 kvadratcentimeter för att det ska bli en fjärdedelssida. 

 

För Sydsvenska Dagbladet 2006.  

Total mängd mätbart textmaterial om Sverigedemokraterna: 6685 kvadratcentimeter. 

Det saknas 35 kvadratcentimeter för att det ska bli 6 sidor. 

 

För Skånska Dagbladet 2006. 

Total mängd mätbart textmaterial om Sverigedemokraterna 2006 (6 dar):  

3842 kvadratcentimeter. Det saknas 78 kvadratcentimeter för att det ska bli 3,5 sidor 

 

Skånska Dagbladet (7 dar): 510,25 kvadratcentimeter. Det saknas 449,8 centimeter 

för att bli 5 sidor, eller har 110,2 kvadratcentimeter mer än vad 4,5 sida har.  

 

För Västerbottens-Kuriren 2010.  

Total mängd mätbart textmaterial om Sverigedemokraterna 2010: 3864,75 

kvadratcentimeter. Det saknas 55, 25 kvadratcentimeter för att bli en sida. 

 

För Sydsvenska Dagbladet 2010. 

Total mängd mätbart textmaterial om Sverigedemokraterna 2010: 33 325 

kvadratcentimeter. Det blir 29 sidor och trefjärdedelssida. 

 

För Skånska Dagbladet 2010 (6 dar): 20 054,25 kvadratcentimeter. Det saknas 106 

kvadratcentimeter för att det ska bli 18 sidor. 

 

Skånska Dagbladet (7dar): 21 992,75 kvadratcentimeter. Det saknas 407,25 

kvadratcentimeter för att det ska bli 20 sidor, eller har 152,75 kvadratcentimeter mer 

än vad 19,5 sidor har. 
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Vid tabellen i uppsatsen har jag gjort om till cirka (när det saknas) och drygt (när det 

är för mycket). För att underlätta förståelsen går jag endast ned till en fjärdedelssida i 

tabellen, med undantag av Västerbottens-Kuriren år 2006.  

 
 
 
 


