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SAMMANFATTNING:

I den här studien har vi valt att undersöka hur partiet Sverigedemokraterna framställdes och

gestaltades inför valet 2010. Tidigare forskning visar på att det alltid är något parti som gynnas

eller missgynnas i medierna inför ett val, bland annat genom hur aktörerna framställs och hur

partiet och deras sakfrågor framställs. Sverigedemokraterna har länge sagt att de särbehandlats i

medierna, framställts på ett mycket negativt sätt och inte fått komma till tals i sina sakfrågor. I

medierna har det också pågått en debatt om hur Sverigedemokraterna ska hanteras.

För att undersöka hur partiet framställts har kategorierna negativ, positiv och neutral använts. För

att avgöra om partiet gynnats eller missgynnats har vi använt oss av medieforskaren Kent Asps

Aktörsbehandlingsindex (AB-index), som är en sammanställning av partiets negativa, positiva

och neutrala framställning samt hur ofta partiet fått komma till tals som agerande aktör. Detta har

gjorts i en kvantitativ innehållsanalys av artiklar från de rikstäckande tidningarna Aftonbladet,

Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Undersökningen har avgränsats till tryckt

nyhetsmaterial som publicerats de tre sista veckorna innan valet 2010. 

I undersökningen kom vi fram till att Sverigedemokraterna omtalades oftare än de fick komma

till tals och när de omtalades har de framställts övervägande negativt. Överlag fick de inte

komma till tals i sina sakfrågor, när de fick det framställdes sakfrågorna negativt eller neutralt.

Kvällstidningarna hade den mest balanserade bevakningen av partiet. När det däremot gällde

sakfrågorna och partiledaren Jimmie Åkesson var bevakningen övervägande gynnsam hos

samtliga tidningar. Fler artiklar om Sverigedemokraterna gestaltades som spel än som sak, vilket

skiljer sig från tidigare gestaltning av politisk journalistik i en valrörelse. Jämfört med hur andra

partier behandlades i valrörelsen 2006 behandlades Sverigedemokraterna i stort sett likadant i

kvällstidningarna inför valet 2010, men fick en väldigt annorlunda behandling i

morgontidningarna. 
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1. INLEDNING
”Att fråga sig vad medierna betyder för opinionsbildningen, politiken eller demokratin kan

liknas vid att fråga sig vad luften betyder för fåglarnas möjligheter att flyga.”1

Citatet ovan kommer från medieforskaren Jesper Strömbäck och skildrar hans tankar kring

mediernas betydelse för politiken. Via massmedier som tidning, radio och tv får människor sin

huvudsakliga information om politik och samhälle. Modern politik är medialiserad politik – det

vill säga en politik som utspelas i och via massmedierna. Valjournalistiken, den journalistik som

föregår de allmänna valen, är speciellt viktig. Demokratiskt sett är valjournalistiken oerhört

viktig. Den journalistik som bedrivs om och runt ett val är central för människors möjligheter att

inhämta information som gör att de sedan kan rösta genomtänkt.2 Inför ett val ökar både det

politiska intresset och den politiska rapporteringen. Människor känner ett större behov av att

sätta sig in i politiken när det närmar sig val och vänder sig då till massmedierna för

information.3

Hösten 2010 var det riksdagsval. Ju närmare valet vi kom desto mer rapporterades det om de

politiska alternativen. Efteråt ifrågasätts huruvida mediernas bevakning gynnade eller

missgynnade vissa partier.4  I valet 2006 var Sverigedemokraternas framgångar förvånansvärt

stora – ett parti som av många definieras som rasistiskt, främlingsfientligt och

högerextremistiskt. Det här valet blev framgångarna ännu större och partiet tog sig ända in i

riksdagen. Inför valet 2006 var mediebevakningen av partiet marginell och partiet bedrev sin

valrörelse vid sidan av. Många blev sedan förvånade över valresultatet och undrade hur det

kunnat gå så bra för partiet när medierna försökt marginalisera det.5 

Sedan dess har det i mediebranschen pågått diskussioner om hur man ska hantera

Sverigedemokraterna. Ska man ignorera partiet, behandla dem som alla andra partier, eller

försöka få folk att förstå vilken inverkan Sverigedemokraterna skulle ha på demokratin.6 Det är

den här debatten, och hur medierna faktiskt har rapporterat kring Sverigedemokraterna, som den

här uppsatsen handlar om.

1 Strömbäck, Jesper. Den medialiserade demokratin – om journalistikens ideal, verklighet och makt. 1 uppl.
Kristianstad: SNS Förlag, 2004, sid 9.

2 Ibid.,sid 15-16
3 Ibid.,sid 159
4 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.): Medierna och demokratin. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2004, sid 289.
5 Mattsson, Pontus: Sverigedemokraterna in på bara skinnet. 2 uppl. Falun: Natur & Kultur, 2009, sid 8.
6 Ibid., sid 8.
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1.1 Problembakgrund

År 2010 kom Sverigedemokraterna in i riksdagen och fick fler mandat än tidigare på både riks-,

kommunal- och landstingsnivå. Mediernas sätt att hantera partiet under valbevakningen har

varierat och väckt debatt. Många medier valde att medvetet begränsa rapporteringen kring

partiet, medan andra valde att göra på motsatt sätt. Beslutet från Aftonbladets chefredaktör Jan

Helin (hösten 2009) att ta in Jimmie Åkessons debattartikel i tidningen väckte stor diskussion. I

valrörelsen 2002 bestämde sig Sveriges Radio för att i sina sändningar inte nämna

Sverigedemokraterna utan prefixet ”främlingsfientliga”. Inför valet 2006 infiltrerade Sveriges

Radios program ”Kaliber” Sverigedemokraterna under sex månader och spelade in vad som

sagts med dold mikrofon. Detta på ett sätt som inget av de andra partierna har granskats på.7

Sverigedemokraterna har länge hävdat att de blivit diskriminerade av media, då de medvetet

uteslutits från exempelvis debatt- och insändarsidor i olika tidningar och inte har fått delta i

valdebatten på samma sätt som de andra partierna.8 Enligt dagordningsteorin är det de frågor

som står högst på mediernas dagordning som ger medborgarna ett starkt budskap om vilka

frågor som är viktigast och så småningom hamnar de högt även på medborgarnas dagordning.9

Tidigare forskning av Kent Asp har visat på att det alltid finns något parti som gynnas eller

missgynnas i mediernas rapportering kring dem.10 Kent Asp är professor i journalistik vid

Göteborgs universitet och har sedan valet 1979 undersökt medievalrörelsen.  

Medierna har under en valrörelse en central maktposition genom att de i sitt urval och genom sin

presentation kan gynna eller missgynna valrörelsens olika aktörer, vilket ger dem en central

maktposition över den slutliga offentliga bilden. En aktör kan vara ett politiskt parti, storföretag,

fackliga organisationer, myndigheter eller enskilda personer. Det finns två typer av aktörer:

agerande aktör (när aktören själv uttalar sig) och omtalad aktör (när någon annan uttalar sig om

aktören).11 Under en valrörelse är det extra viktigt för ett parti att få sina profilfrågor hörda i

media. Det är dessutom viktigt att medierna gestaltar dessa frågor på ett positivt sätt som

stämmer överens med partiets verklighetsbeskrivning.12 Sverigedemokraterna har länge hävdat

7 Nord, Grovkalibrig journalistik skjuter över målet. Debattartikel i Aftonbladet, 2009-04-05.
http://www.aftonbladet.se/debatt/article4816269.ab

8 Larsson, Stieg & Ekman, Mikael. Sverigedemokraterna – den nationella rörelsen. Finland: Ordfront, 2001, sid. 284.
9 McCombs, Maxwell. Makten över dagordningen -om medierna politiken och opinionsbildningen. 1:a uppl.

Stockholm: SNS Förlag, 2006, sid 43-44
10 Asp, Kent: Medieval 2002 – partiskheten och valutgången. Göteborg: Arbetsrapport, 2003, sid 41.
11 Asp, Kent (red. Ulla Carlsson). ”Politisk journalistik – studier i mediernas partiskhet och makt”, Forskning om

journalistik – en antologi från Nordicom-Sverige. Nummer 4, 1988. sid 7-9.
12 Shehata, Adam (red. Strömbäck & Nord): ”Valmanifestens bilder av Sverige – kampen om gestaltningarna”,
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att de särbehandlats, framställts på ett mycket negativt sätt och inte fått komma till tals i sina

sakfrågor. Journalistiken fyller en viktig demokratisk funktion, då den står för förmedlandet av

information, granskning av makthavare och debatt.13 Hur medierna sköter sina journalistiska

uppgifter i den politiska processen i demokratier är centralt, speciellt med tanke på att medierna

utgör främsta källa för politisk kunskap. Sverigedemokraterna menar att media har behandlat

dem på ett odemokratiskt sätt. I en presentation av Sverigedemokraterna skriver partiet följande

om relationen till media: 

Massmedia sviker […] Om vanligt folk fick möjligheten att bilda sig en riktig bild av vad

Sverigedemokraterna står för, skulle det i förlängningen innebära ett starkt hot mot

mediavänsterns makt, vilket gör att man förstår varför folket i media aldrig låter oss komma

till tals […] Vi nekas regelmässigt att få delta för att bemöta de ofta helt horribla

påståendena om oss och om invandrings- och integrationspolitiken.14 

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka och att jämföra hur de fyra största rikstäckande

tidningsmedierna Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Expressen gestaltade

Sverigedemokraterna, partiledaren Jimmie Åkesson och partiets sakfrågor under de tre veckorna

innan valet 2010.

Den huvudsakliga frågeställningen är: Hur framställdes Sverigedemokraterna och deras

partiledare Jimmie Åkesson i de undersökta medierna under undersökningsperioden? 

Mer preciserade underfrågor som vi har utgått ifrån för att komma fram till ett samlat svar av

huvudfrågan är:

• Hur framställdes Sverigedemokraterna, deras sakfrågor och deras

partiledare Jimmie Åkesson (positivt, negativt, neutralt)?

• Med utgångspunkt ur Kent Asps tidigare valforskning: Hur

behandlades Sverigedemokraterna i medierna inför valet 2010 och hur

såg behandlingen ut jämfört med andra partier inför valet 2006?

• Hur gestaltades artiklarna (som sak, spel, skandal eller trivia)? 

Väljarna, partierna och medierna, Uppl. 1. Stockholm, SNS Förlag, 2009. sid 31-32 
13 Strömbäck, Jesper. Makt, medier och samhälle. Uppl. 1. Stockholm, SNS Förlag, 2009. sid. 139.
14 Slätt, Richard (red.): Sverigedemokraterna från insidan – Berättelsen om Sveriges största parti utanför riksdagen. 1

uppl. Morgongåva: Expo och Hjalmarsson & Högberg, 2004, sid. 115.
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1.3 Avgränsningar
Vi har gjort en kvantitativ innehållsanalys av Aftonbladets, Expressens, Dagens

Nyheters och Svenska Dagbladets tryckta artiklar som behandlar

Sverigedemokraterna under perioden 29/8 – 19/9 2010 (tre veckor innan valet). Vi

har utgått ifrån Kent Asps tidigare valforskning om hur partier gestaltas i media.

När det gäller att undersöka Sverigedemokraternas sakfrågor har vi utgått ifrån

deras valmanifest för att precisera vilka sakfrågor de själva tyckte var viktigast. 
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2. BAKGRUND
I det här kapitlet presenterar vi kortfattat partiet Sverigedemokraterna och deras politik. 

2.1 Sverigedemokraternas politik

Sverigedemokraterna är ett svenskt politiskt parti som grundades 1988. Partiet betecknar sig

själva som ett demokratiskt och nationalistiskt parti.  Partiledare är sedan år 2005 Jimmie

Åkesson. Framträdande profilfrågor är en restriktiv flykting- och invandringspolitik,

bekämpning av brottslighet samt äldreomsorgsfrågor.15 Sedan partiets start har de räknats till

”småpartierna” i Sverige. Innan valet 2002 hade partiet endast åtta mandat i landets kommuner.

Efter valet hade de femdubblat antalet mandat.16 Men det är först på senare år som partiet fått

sitt stora genomslag. I valet 2006 fick partiet 280 kommunmandat och i årets val steg

kommunmandaten till 612.17 I årets val kom partiet ovanför riksdagsspärren med 5,7% av

rösterna och fick därmed 20 mandat även i riksdagen.18 Partiet har beskrivits som rasistiskt,

populistiskt och högerextremt.19 Partiet har historiska kopplingar till nationalistiska och

nazistiska  rörelser, som exempelvis till Lindholmrörelsen (Sveriges dominerande nazistparti

under 1930-talet20), genom Gösta Bergquist och Gustaf Ekström – två Lindholmare som vid

rörelsens upplösning anslöt till Sverigedemokraterna.21 Det finns även likheter i ideologiska

ståndpunkter mellan Sverigedemokraterna och den forna rasistiska föreningen Bevara Sverige

Svenskt.22 

15 http://sverigedemokraterna.se
16 Slätt. Sverigedemokraterna från insidan, sid. 26.
17 Valmyndigheten, 21 September 2010. www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/ovriga.html
18 http://sverigedemokraterna.se/
19 Larsson & Ekman. Sverigedemokraterna – den nationella rörelsen, sid. 24.
20 Ibid., sid 33.
21 Ibid., sid 117.
22 Ibid., sid  68.
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3. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING
I det här kapitlet tar vi upp teorier och tidigare forskning som berör gestaltning och

framställning av politik i medievalrörelser. McCombs dagordningsteori, Robert M. Entmans

gestaltningsteori och Jesper Strömbäcks tidigare valforskning kommer att beröras. Kent Asps

tidigare forskning kring mediernas behandling av olika partier i valrörelsen kommer att gås

igenom och slutligen teorier och forskningsresultat kring partiledarnas betydelse för den

politiska gestaltningen. 

3.1 Dagordningsteorin

Grunden i dagordningsteorin är att när medierna ger stor uppmärksamhet åt ett samhällsproblem

kommer mediepubliken att betrakta detta som en viktig och angelägen fråga. Frågor som står

högt på mediernas dagordning ger medborgarna ett starkt budskap om vilka frågor som är

viktigast och så småningom hamnar de högt även på medborgarnas dagordning.23 Donald Shaw

och Maxwell McCombs myntade begreppet ”dagordningsteorin”, men Walter Lippman är en av

grundarna till teorin om mediernas dagordning. Han talade om kopplingen mellan verkligheten

och våra bilder av verkligheten. Lippman skriver: ”Hur vi föreställer oss världen bestämmer vid

varje enskilt ögonblick hur människan kommer att handla.”24 Detta är kärnan i påståendet att

våra bilder av verkligheten är viktigare än verkligheten i sig.

Samhällsfrågor är dominerande som föremål för dagordningsteorin. Det finns en tydlig länk

mellan samhällsfrågor, masskommunikation och den allmänna opinionen. Länken är uppenbar

för alla som är intresserade av journalistik, politik och allmän opinion.25 När man talar om

mediernas dagordningsmakt brukar det handlar om ett objekt, en samhällsfråga. Men det finns i

princip inga gränser för vilka slags objekt som kan bilda en dagordning i medierna och bland

allmänheten.26 I varje valrörelse pågår en ständig kamp om vilka frågor som ska lyftas fram och

diskuteras.27 I Makten över dagordningen tar McCombs upp en dagordningsstudie i samband

med presidentvalet i USA 1968. Den visade att endast en tredjedel av nyhetsrapporteringen rörde

sakfrågor. I den övriga bevakningen framhölls händelser och politiska strategier i kampanjen

samt information om kandidaterna.28 Enligt teorin om dagordningen är det händelser, politiska

23 McCombs. Makten över dagordningen, sid 43-44
24 Lippman, Walter. Public opinion. USA: Nuvision publications, 2007, sid 16
25 McCombs, Makten över dagordningen, sid 97-98
26 Ibid., sid 98-99
27 Shehata, (red. Strömbäck & Nord). Väljarna, partierna och medierna, sid 258
28 McCombs, Makten över dagordningen, sid 97
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strategier och de politiska kandidaterna som därmed sätts på medborgarnas dagordning och får

publiken att tänka på just dessa frågor. Ur dagordningsteorin har gestaltningsteorin vuxit fram,

den teori som vår studie främst bygger. på. 

3.2 Gestaltningsteorin
Framing eller gestaltningsteorin handlar om hur mediernas gestaltningar av verkligheten

påverkar människors uppfattningar eller kognitiva scheman av samma verklighet.29

Gestaltningar i sig är ofrånkomliga, all kommunikation innehåller gestaltning.30 Ett sätt att se på

journalistik och mediernas innehåll är att genom en metafor beskriva det som en spegelbild av

verkligheten. Genom att ta del av nyheterna i tv, radio och tidningar får man enligt det synsättet

en objektiv bild av verkligheten. Men som medieforskaren Jesper Strömbäck framhäver finns det

inget stöd för det synsättet i forskningen. Istället för att se nyheter som spegelbilder bör man se

dem som (re)konstruktioner av verkligheten. Han menar att det aldrig går att sätta likhetstecken

mellan verkligheten och nyheternas bild av den.31 Ett väldigt enkelt exempel på en gestaltning är

beskrivningen av ett glas som antingen halvfullt eller halvtomt. I båda fallen finns det exakt lika

mycket vätska i glaset, men om det beskrivs som halvtomt är det underförstått att att det  bör

fyllas på. Beskrivs det däremot som halvfullt finns det  ännu inget behov av påfyllning.32

Gestaltningsteorin är en relativt ung teori. Själva begreppet framing är på engelska ett vardagligt

uttryck och det i sig har lett till begreppsförvirring enligt Strömbäck. Teorin om gestaltning har

utvecklats åt olika håll och en klar definition av begreppet har inte utformats.33 Istället har nästan

varje forskare som använt sig av begreppet skapat en egen definition. Enligt den amerikanske

medieforskaren Robert M. Entman handlar gestaltning främst om att definiera och formulera

problem: Att gestalta innebär att välja vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem

mer framträdande i en kommunicerande text på ett sätt som föreslår vissa specifika problem-

beskrivningar, orsaksförklaringar, moraliska värderingar och/eller sätt att lösa problem.34

Gestaltningar kan användas strategiskt av politiker, genom att de använder sig av specifika

gestaltningar för att få stöd bland folket för sina problemformuleringar och lösningar. De kan

också användas strategiskt av medierna, för att locka en publik eller vara omedvetna när det

29 Strömbäck. Makt, medier och samhälle, sid 119.
30 Ibid., sid 121
31 Strömbäck. Den medialiserade demokratin, sid 41.
32 Strömbäck, Makt, medier och samhälle, sid 122.
33 Strömbäck. Den medialiserade demokratin, sid 40. 
34 Entman, Robert M. Framing bias: ”Media in the distrubution of power”, Journal of communication, nummer 57,

2007, sid.164
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gäller sådant som vi tar för givet, exempelvis att demokrati är bra och diktatur dåligt.35  I en

valrörelse är det av yttersta betydelse för partier att forma verklighetsbilden som den offentliga

debatten utgår från. De vill att mediernas och därmed väljarnas verklighetsbild stämmer överens

med deras egen. Utifrån detta perspektiv är det inte bara viktigt för ett parti att göra sina

profilfrågor hörda i media, det är dessutom viktigt att medierna gestaltar dessa frågor på ett

positivt sätt som stämmer överens med partiets verklighetsbeskrivning.36 Gestaltningar tar sig

uttryck i specifika sätt att organisera information och skapa sammanhang och förståelse. Det sker

genom val av fakta, vinkel, ord, källor och attribut och de journalistiska gestaltningarna kan vara

medvetna eller omedvetna. Redaktionella rutiner och nyhetsvärderingar kan påverka

gestaltningarna liksom att journalistiken kan acceptera de gestaltningar som görs av

dominerande ideologier eller andra aktörer. 37  

3.2.1 Fyra olika gestaltningar av politik 

Inom den politiska kommunikationsforskningen pratar man om fyra olika gestaltningar av

politik: spelgestaltning, sakgestaltning, skandalgestaltning och triviagestaltning. Vid

spelgestaltning fokuseras det på politiken som ett spel och vanliga ord i sådan rapportering är

vinnare, förlorare, spel- sport- och krigsmetaforer. Fokus ligger på hur politik bedrivs, vem som

vinner eller förlorar i kampen om väljarna och opinionen. Kandidaternas framträdande, stil och

hur de uppfattas är centralt och det finns ett starkt fokus på opinionsmätningar och hur

kandidaterna klarar sig i dem. Motsatsen till det kallas sakgestaltning. Sådan journalistik

fokuserar på sakliga förhållanden i verkligheten. Det kan handla om innehållet i politiska förslag

och politiska kandidaters åsikter i sakfrågor. Journalistik som använder sig av

skandalgestaltningar fokuserar på skandaler, exempelvis politiker som betett sig moraliskt eller

juridiskt klandervärt. Triviagestaltningar slutligen handlar om något trivialt, som inte alls har

med politik att göra men som ändå handlar om politiker, exempelvis om politikernas kläder. I

vår undersökning kommer vi, i likhet med Jesper Strömbäck, även använda oss av en femte

gestaltning kallad ”annan gestaltning”. Under den kategorin hamnar sådana artiklar som inte

passar in under någon av den andra gestaltningarna.38 De amerikanska medieforskarna Cappella

och Jamieson har undersökt gestaltningarnas konsekvenser och kommit fram till att gestaltningar

av politik som spel bidrar till att stärka misstron och cynismen mot politiker hos

35 Strömbäck, Makt, medier och samhälle, sid 124
36 Shehata (red. Strömbäck & Nord). Väljarna, partierna och medierna, sid 31-32 
37 Strömbäck, Den medialiserade demokratin, sid 45. 
38 Ibid., sid 167-168.
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mediepubliken.39

Inför valen 1998, 2002 och 2006 gjorde Jesper Strömbäck, professor i journalistik vid

Mittuniversitetet i Sundsvall, en undersökning av den politiska nyhetsjournalistiken under de tre

veckorna före valdagen. Berörda tidningsmedier var då : Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet,

Expressen och Aftonbladet – samma medier som i denna undersökning. Inför valet 2002 fick

valjournalistiken mest utrymme i Expressen. Minst utrymme fick valjournalistiken i Svenska

Dagbladet.40 Expressens valjournalistik var dock den som var minst sakgestaltad, tillsammans

med Aftonbladet. Den mest sakgestaltade journalistiken återfanns i Svenska Dagbladet och

Dagens Nyheter. Antalet skandalgestaltade artiklar var också högre år 2006 än tidigare. Ett

generellt mönster för alla tre valrörelserna var att morgontidningarna (Dagens Nyheter och

Svenska Dagbladet) genom åren haft en mer sakgestaltad journalistik än kvällstidningarna

(Expressen och Aftonbladet).41

De politiska gestaltningar som var mest förekommande i medierna var sak- och

spelgestaltningar. 2006 var andelen sakgestaltade artiklar nästan hälften, något som var en

minskning från 2002. Forskningen pekar på att journalistiken har blivit något mer sakgestaltad,

men fortfarande gestaltar ungefär var tredje artikel politik som spel snarare än sak.42 Dagen

innan valet 2002 kunde man hitta de här rubrikerna: ”S vill regera med mitten” och ”Folkpartiets

ökning håller i sig” – två tydligt spelgestaltade rubriker. Exempel på sakgestaltade rubriker var:

”Persson vill ha fler pappamånader” och ”Sverige får konsulat i Leningrad”. Sakgestaltningar i

rubriker var något vanligare 2002 än 1998. Skandalgestaltningar var mindre vanliga år 2002 än

1998.43   

3.3 Mediernas partiskhet – aktörerna och sakfrågorna
Massmedierna har ett stort inflytande på samhället. Genom sitt urval och sin bearbetning av

nyhetsmaterial kan de gynna eller missgynna olika aktörer, vilket ger dem en central

maktposition över den slutliga offentliga bilden.44 Begreppet ”media bias” är flitigt

39 Cappella, Joseph N & Jamieson, Kathleen Hall, Spiral of cynicism: the press and the public good, Cary: Oxford
university press, 1997, sid. 230-231

40 Strömbäck, Den medialiserade demokratin, sid 160-162.
41 Strömbäck (red.): Väljarna, partierna och medierna, sid. 136.
42 Ibid., sid. 135-137.
43 Strömbäck, Den medialiserade demokratin, sid 172-174
44 Asp, (red. Carlsson). ”Politisk journalistik – studier i mediernas partiskhet och makt”, Forskning om journalistik, sid

7.

9



förekommande bland medieforskare världen över. Begreppet ”media bias” är, enligt Michael

Schudsons definition, när ”reportern, redaktören eller nyhetsinstitutionens ägare vet hur den

verkliga händelsen ser ut, men kommer att färga den för att avancera ett politisk, ekonomiskt

eller ideoligiskt mål.”45 Robert M. Entman talar om tre olika kategorier av ”media bias”:

förvrängningsbias, innehållsbias och beslutsfattande bias. Ett exempel på innehållsbias är när

nyheter favoriserar en politisk sida, snarare än att tillhandahålla motsvarande behandling för

båda sidor i en politisk konflikt.46 

Att ett parti fått en gynnsam uppmärksamhet i media behöver inte reflektera mediets intentioner.

Ett enskilt medium kan mycket väl ha för avsikt att vara opartiska, men ändå inte vara det.47

Någon som gått vidare i forskningen kring innehållsbias i svenska medier är Kent Asp, professor

i journalistik vid Göteborgs universitet. Han har sedan 1979 under nio val i följd undersökt hur

mediernas rapportering av valrörelsen såg ut och om medierna var rättvisa i sin rapportering –

om medierna har varit partiska och om något parti har gynnats eller missgynnats i valrörelsen

genom medierna. Till sin hjälp använder han sig av ett Aktörsbehandlingsindex (AB-index), som

ger en sammanfattande bild av hur en aktör behandlas i medierna. AB-indexet anger kortfattat

förhållandet mellan i vilken utsträckning en aktör får komma till tals som agerande aktör, i

vilken utsträckning aktören utsätts för kritik och i vilken utsträckning en aktör får beröm.48

Resultaten har skiljt sig från val till val, men det finns ett generellt mönster som bekräftats under

samtliga undersökningar: det finns alltid något parti som gynnas eller missgynnas i mediernas

rapportering kring dem.49 

I mediernas gestaltning av den politiska världen finns två komponenter som är avgörande för hur

läsaren uppfattar denna. Den första är de politiska sakfrågorna: det är genom dessa som läsaren

bildar en uppfattning om vad den politiska världen handlar om. Och den andra är genom

aktörerna, som sakfrågorna framförs av. Genom dessa komponenter, var för sig och

kombinerade på olika vis, får vi vår bild av den politiska världen.50 Kent Asp talar om åtta olika

kombinationer av dessa huvudkomponenter: 1) Sakfrågornas egenskaper i relation med aktörens

egenskaper som ger oss helhetsintrycket av den politiska världen, 2) de politiska aktörerna i sig,

3) sakfrågorna i sig, de innehållsliga aspekterna av politiken. 4) De politiska aktörernas

45 Schudson, Michael: The sociology og news. 1 uppl. New York: W. W Norton & company Inc, 2003, sid. 34.
46 Entman. ”Framing bias: Media in the distribution of power”, Journal of communication, sid 163.
47 Asp, Medieval 2002, sid. 20-21.
48 Se Bilaga 1.
49 Asp. Medieval 2002, sid 41.
50 Asp, Kent: Mäktiga massmedier – studier i politisk opinionsbildning. Stockholm: Akademilitteratur, 1986, sid 62.
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egenskaper, exempelvis trovärdighet och kompetens, 5) sakfrågornas egenskaper; de attribut

som karaktäriserar sakfrågan, exempelvis att arbetslösheten kan vara hög,eller att kärnkraften

kan vara farlig, 6) relationen mellan olika aktörer, exempelvis konflikt- eller samarbetsmönster,

7) relationen mellan sakfrågeobjekt, samt 8) relationen mellan sakfrågor och aktörer. Denna

modell av den politiska världen är vad som ligger till grunden för Kent Asps analys och

kodningar av massmediernas innehåll.51 

Med utgångspunkt ur de åtta punkterna av den politiska världen kan en aktör enligt Kent Asp

gynnas eller missgynnas i medierna på tre olika sätt: Det första sättet är genom den bild som ges

av aktören som aktörsobjekt – exempelvis genom den uppmärksamhet man får och det sätt på

vilket man framställs. Det andra sättet är genom den bild medierna ger av sakfrågeobjekt –

exempelvis genom den uppmärksamhet olika sakfrågor får och det sättet sakfrågorna framställs

på. Det tredje sättet är genom på vilket sätt aktören själv relateras till olika sakfrågor.

Exempelvis gynnas en aktör av att förknippas med de sakfrågor som aktören själv önskar

framträda med, men missgynnas genom att förknippas med sakfrågor som aktören inte önskar

framträda med.52 En aktör kan med andra ord ges både en gynnsam (genom stor

uppmärksamhet) och en missgynnsam bild (genom att framträda i oönskade frågor eller

sammanhang) i olika avseenden.53 Vad som i Kent Asps studier avgör om partiskhet föreligger är

ett antal enkla antaganden om vad som i normalfallet kan tänkas vara gynnsamt. Exempelvis att

det i normalfallet är gynnsamt för ett parti att få uppmärksamhet, att det är mer gynnsamt att få

beröm än kritik, att det är gynnsamt för partiet att framställas med de sakfrågor de själva vill

framträda med, och så vidare.54 

Ett gemensamt drag för Kent Asps nio valundersökningar är att de större partierna får mer

uppmärksamhet än de mindre. Ett parti med 50 procent av väljarrösterna bedöms helt enkelt som

viktigare att bevaka än ett parti med bara 5 procent av väljarrösterna.55 Om man utgår ifrån

normalantagandet att mycket utrymme är gynnsamt och att lite utrymme är missgynnsamt, visar

det att stora partier oftare gynnas och att småpartier oftare missgynnas.56 Forskningen visar på

att de olika medierna tycks tillämpa en och samma urvalsprincip när det gäller hur mycket

51 Ibid., sid  62-64.
52 Asp, Kent: Rättvisa nyhetsmedier – partiskheten under 2006 års medievalrörelse. Göteborg: Arbetsrapport, 2006,

sid 34.
53 Asp, Medieval 2002, sid 9.
54 Asp, (red. Carlsson). ”Politisk journalistik – studier i mediernas partiskhet och makt”, Forskning om journalistik, sid

9.
55 Ibid., sid 11. 
56 Asp, Rättvisa nyhetsmedier, sid 36.
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partierna exponeras i media. Däremot verkar det snarare bero på en relevansbedömning, där ett

partis politiska relevans avgör exponeringen, snarare än partiets ställning i valmanskåren.57 Det

är journalisternas bedömning av en aktörs betydelse som avgör vilket utrymme aktören får.58 

Under 2006 års valrörelse var det Aftonbladet som hade den mest balanserade bevakningen av

riksdagspartierna, men en övervägande missgynnsam bild med ett AB-index på –4. Svenska

Dagbladet kom på andraplats med ett AB-index på +7 , Expressen på tredjeplats med ett AB-

index på +9. Dagens Nyheter hade den minst balanserade bevakningen med ett värde på +16.59

AB-indexet kan ha ett värde på mellan +100 och -100, där en positiv siffra står för en gynnsam

behandling och en negativ siffra står för en negativ behandling. Siffran 0 står för absolut

balanserad behandling. 

57 Asp, Medieval 2002, sid 10.
58 Asp, (red. Carlsson). ”Politisk journalistik – studier i mediernas partiskhet och makt”, Forskning om journalistik, sid

11. 
59 Asp, Rättvisa nyhetsmedier, sid 43.
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I valet 2006 såg medias rapportering av Sverigedemokraterna (SD) ut såhär, jämfört med de

andra småpartierna (observera att i Kent Asps undersökning ingår alla småpartier. SD är därför

rödmarkerad i figuren nedan för att urskiljas): 

Fig. 2: SD och de andra småpartiernas behandling i medierna

under sista månaden i valrörelsen 2006:

Sverigedemokraterna fick i förhållande till sitt rösttal minst uppmärksamhet av de mindre

partierna, och jämfört med de andra småpartierna fick Sverigedemokraterna stor

mediaexponering. Jämförelsevis med de andra småpartierna fick Sverigedemokraterna en

övervägande negativ uppmärksamhet.60 Tillsammans med Nationaldemokraterna var

Sverigedemokraterna det enda partiet av småpartierna som förekom oftare som omtalad aktör än

som agerande.61 

3.4 Personifiering av politik – politiska dragplåster och sänken
Vi får en alltmer medialiserad politik och i och med det också en alltmer

kommersialiserad och personifierad politik. Och det gör att medias fokus blir på

partiledaren. Det blir då allt viktigare att personen är någon som verkligen går igenom

tv-rutan och kommer in i vardagsrummet och vid köksbordet.62

60 Ibid., sid 72-73.
61 Ibid., sid 93.
62 Gudrun Schyman i ”Godmorgon Sverige” SVT1: Vad betyder partiledaren för partiet. 16 November 2010.
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Många forskare skulle hålla med F!:s partiledare Gudrun Schyman i sitt uttalande om

partiledarens roll i en valrörelse. Håkan Hvitfelt, professor i journalistik vid Stockholms

universitet, talar också om att politiken personifierats alltmer, och att partiledarnas ”icke-

manifesta politiska egenskaper” har blivit viktigare för den politiska opinionsbildningen.

Politiskt ledarskap är inte längre bara ett ledarskap, utan också en skicklighet i att framträda i

medierna och att hantera journalister.63 Den bedömning som människor gör av partiledarna

förmedlas i huvudsak via medierna. Bilden behöver inte alltid överensstämma med partiledarens

faktiska egenskaper, men genom mediernas urval och bearbetning kommer endast vissa av dessa

egenskaper att komma fram. 64 

En fungerande och uråldrig teknik inom berättandet är just personifiering: att låta en person stå

för handlingen. Samma princip är ett framstående recept inom nyhetsjournalistiken, där

nyhetshändelsen ofta tenderar att ha några få huvudpersoner – oftast en – som dessutom blir

väldigt framträdande.65 Inom politiken blir dessa huvudpersoner de ledande politikerna, i

synnerhet partiledarna.66  Det finns en tendens att inte bara fokusera på partiledarna som politiska

företrädare för att parti, utan att också att fokusera på dem som personer.67 Sören Holmberg talar

om att partiledare fungerar som ”dragplåster” och ”sänken” för partiet. Med detta menar han att

en del partiledare är mer populära än vad partiet är i sig (och att de därmed fungerar som

dragplåster för fler väljare), och att andra partiledare är mindre populära än partiet (och att de

därmed fungerar som ”sänken” för partiet).68 

Det finns inget som tyder på att partiledarnas popularitet eller brist på popularitet inte spelar en

avgörande roll för väljarnas sätt att rösta. Däremot är det entydigt att partiledarna blivit allt

viktigare som symboler för partierna i den medialiserade politiska kommunikationen.69 Hur

partiledarna framställs i medierna medför därmed också konsekvenser, inte bara för

journalistiken, utan framförallt för väljarnas uppfattning av partiledaren. Bengt Johansson,

professor vid JMG Göteborgs universitet, diskuterar detta i sin DMI-rapport med utgångspunkt

från vad den amerikanska medieforskaren Michael Schudson också kommit fram till: Han menar

63 Hvitfelt, Håkan (red. Karvonen & Hvitfelt): ”Hjältar och skurkar – Om politiskt ledarskap och politikens mediala
dramaturgi”, Den personliga politiken, Sundsvall: Demokratiinstitutet 2002, sid 8. 

64 Esaiasson, Peter. Partiledarna inför väljarna – Partiledarnas popularitet och betydelse för valresultatet. Kållered:
Forskningsrapport, Statsvetenskapliga institutionen, 1985:4, sid 18.

65 Hvitfelt (red. Karvonen & Hvitfelt). ”Hjältar och skurkar – Om politiskt ledarskap och politikens mediala
dramaturgi”, Den personliga politiken, sid 11. 

66 Ibid., sid 15. 
67 JMG Granskaren: nummer 3, 1998, sid. 20-23. 
68 Holmberg, Sören: Välja parti. Stockholm: Nordstedts Juridik, 2000, sid. 157-191. 
69 Strömbäck (red. Karvonen & Hvitfelt). ”Myter om partiledarnas betydelse”, Den personliga politiken, sid 50.
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att de tolkningar av partiledaren som förs fram av medierna är avgörande för om partiledaren

uppfattas som vinnare eller förlorare i en debatt och kan få konsekvenser för väljarstödet.70 

Kent Asp har även han, i sina nio forskningsrapporter kring media och valrörelsen, kommit fram

till att det finns starka samband mellan partiernas framställning i media och det slutliga

valresultatet. Positiv framställning går hand i hand med växande röster.71  När det gäller

framträdande aktörer i medievalrörelsen var det partiledarna som dominerade under 2006, där de

stod för ungefär 37 procent av framträdandet i nyhetsrapporteringen.72 Men det finns inget som

talar för att medieframställningen är orsak till valresultatet. Snarare tvärtom: att valresultatet

orsakar kommande exponering av aktörerna i medierna. Exponeringen fastnar ofta i uppåtgående

och nedåtgående spiraler, där gynnsam exponering leder till valframgång, vilket leder till ökad

uppmärksamhet och ytterligare valframgångar och vice versa.73 Vad gäller partiledaren behöver

han/hon inte göra bra ifrån sig personligen för att få positiv publicitet. Däremot är det lätt för en

partiledare med oflyt att få dålig publicitet i medierna.74 

Peter Esaiasson menar däremot i sin rapport ”Partiledarna inför väljarna” att partiledaren är

”uppenbart kopplad till valresultatet”. Genom mediernas bevakning har partiledarna unika

möjligheter att påverka väljarnas bild av partiet.75 För att partiledaren ska kunna ha en positiv

påverkan på sitt partis valresultat krävs det att han/hon är populär, åtminstone bland de egna

väljarna.76 En partiledare som inte är speciellt populär kan snabbt bli undergrävd inom partiet.

Väljarnas tankemönster kring partiledarna är kopplade till två kategorier: det politiska livet och

partiledarnas personer. Det politiska livet associeras till partianknytning, ställningstagande i

sakfrågor eller som företrädare för speciella samhällsgrupper. Partiledarnas personer associeras

till funktionella egenskaper (exempelvis kompetens och begåvning), till ledaregenskaper

(exempelvis målmedvetenhet) samt till allmänna egenskaper som utseende, utstrålning och grad

av ärlighet. Många forskare har ägnat tid att studera detta (exempelvis Angus Campbell 1954

och  Butler & Stokes 1969) och resultaten verkar peka på samma sak: Det personliga inslaget i

70 Johansson, Bengt: När opinionen ska förklaras – förklaringar till valutgång och väljaropinion i svensk dagspress
under valrörelsen 1998. Rapport nr 21. Sundsvall: Demokratiinstitutet, 2001, sid. 17.  

71 Asp, (red. Carlsson). ”Politisk journalistik – studier i mediernas partiskhet och makt”, Forskning om journalistik, sid
10-11.

72 Asp, Rättvisa nyhetsmedier, sid 75.
73 Asp, (red. Carlsson). ”Politisk journalistik – studier i mediernas partiskhet och makt”, Forskning om journalistik, sid

40-41.
74 Asp, Rättvisa nyhetsmedier, sid. 80.
75 Esaiasson. Partiledarna inför väljarna, sid 8-9.
76 Ibid., sid 13.
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partiledarnas image dominerar över det politiska.77  Om en partiledare framställs som

inkompetent, ej målmedveten och oärlig har han/hon alltså färre chanser till ökad popularitet och

således en ökad risk att fungera som ett sänke för partier. Om partiledaren framställs som

kompetent, målmedveten och ärlig är chanserna för ökad popularitet betydligt större och skulle

således förstärka en dragplåsterseffekt. 

Partiet Sverigedemokraterna nådde inga större framgångar förrän valet 2006, då de plötsligt gick

från 50 kommunmandat till 280. Valet efter (2010) blev framgångarna ännu större. Partiet fick

då 612 kommunmandat, kom ovanför riksdagsspärren och fick därmed även 20 mandat i

riksdagen.78 En huvudsaklig förändring som skedde år 2005 innan partiets plötsliga framgång

var ett partiledarskifte. Mikael Jansson, som då suttit som partiledare under tio år tillbaka, blev

efterträdd av Jimmie Åkesson vid riksårsmötet i Norrköping.79 Att partiet haft stora framgångar

sedan Jimmie Åkesson tillträdde som partiledare kan konstateras. Eventuella dragplåsters- eller

sänkeseffekter  kommer att undersökas i denna studie för att bidra till teorierna kring

partiledarens betydelse för partiet.  

77 Ibid., sid 14-15.
78 http://sverigedemokraterna.se
79 Ibid.
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4. METOD
Här presenterar och motiverar vi vårt metodval till studien, hur vi har utfört undersökningen

samt hur vi har tänkt kring detta. Vi presenterar och motiverar vårt urval, hur vi gått till väga i

utformningen av kodschemat och kodinstruktionerna, redogör och diskuterar kring

metodproblem samt går igenom vår undersöknings validitet och reliabilitet.

4.1 Metodval

Vi har gjort en beskrivande studie genom kvantitativ innehållsanalys. Att använda sig av en

kvantitativ metod är ett bra sätt att undersöka vilken uppmärksamhet ett visst ämne får i

medierna, hur något framställs och om olika medier framställer samma ämnen men på olika

sätt.80 Det är det vi har velat undersöka om framställningen av Sverigedemokraterna. Kvantitativ

innehållsanalys brukar också vara den teknik som oftast används i den här typen av beskrivande

undersökning av politisk rapportering, så som likheter och skillnader när det gäller mediernas

bevakning av riksdagsval.81 Våra analysenheter har varit artiklar som handlar om

Sverigedemokraterna från de rikstäckande tidningarna Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens

Nyheter och Expressen. Artiklarna har avgränsats till perioden 2010-08-29 till och med 2010-

09-19 – tre veckor innan valdagen. 

Vi har använt oss av ett kodschema med tillhörande kodinstruktioner, som är ett huvudkriterium

för allt ska kunna ske i enlighet med undersökningens intentioner.82 Detta har vi byggt upp med

utgångspunkt från Kent Asps tidigare forskning om partiernas framställning i medievalrörelsen

och de teoretiska utgångspunkterna som han där tar upp, samt utefter våra frågeställningar och

teorier. Utifrån artiklarna har vi i huvudsak registretat innehållsvariabler och frekvens.  

4.2 Urval och avgränsningar

4.2.1 Att analysera tidningar

Att vi vill studera ett av de traditionella medierna (tidningar) beror på att människor i större

utsträckning får sin information om valrörelsen därifrån – till skillnad från Internet, vänner och

80 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig text- och
diskursanalys. 2 uppl. Danmark: Studentlitteratur, 2005, sid. 46-47.

81 Esaiasson, Peter & Gilljam, Mikael & Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena. Metodpraktikan – konsten att
studera samhälle, individ och marknad. 3 uppl. Vällingby: Nordstedts juridik 2007, sid. 225.

82 Ibid., sid. 227.
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bekanta och personlig kontakt med partier och politiker – enligt en undersökning från

Demokratiinstitutet i sambandet med valrörelsen 2006.83 Enligt den undersökningen var tv den

viktigaste informationskällan och tidningarna kom på andraplats. Enligt Strömbäck har tidningar

generellt sett större makt över dagordningen än tv och uppfattas därför som mer trovärdiga.84

De tidningar vi har analyserat artiklar i är Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och

Expressen. Eftersom de är Sveriges största rikstäckande tidningar enligt Svensk

Tidningsstatistik85 har de makten att påverka en stor läskrets. 

4.2.2 Artikelurval

Vi har begränsat vår artikelanalys och använt oss av artiklar som publicerats tre veckor innan

valet 2010, mellan datumen 2010-08-29 och 2010-09-19. Vi har velat undersöka artiklar som

handlar om Sverigedemokraterna, och inte artiklar som exempelvis bara nämner eller räknar upp

Sverigedemokraterna. Därför har vi gjort ett strategiskt urval för att få fram dessa. Eftersom vi

velat ha ett totalurval av artiklar som handlar om Sverigedemokraterna har vi inte sett något

bättre sätt än detta för att kunna sortera ut dessa. Ett slumpmässigt urval skulle i vårt fall inte ha

gett oss en representativ del, eftersom ingen hänsyn där tas till innehållet.86  

Artiklarna har omfattat redaktionellt, tryckt nyhetsmaterial. Eftersom vi inte haft för avsikt att

undersöka material där åsikter tydligt är menat att framgå har vi valt bort material som ledare,

debattartiklar och insändare. TT-material har också exkluderats, eftersom det inte är material

som är representativt från det undersökta mediet i sig. Notiser som endast består av ett fåtal

meningar har också att exkluderas, eftersom dessa inte har kunnat ge oss en analyserbar bild av

partiet. 

Urvalet av artiklarna har gjorts från mikrofilm från de berörda tidningarna och under den

nämnda tidsperioden. Expressen fick vi dock artikelsöka via lagringsdatabasen Retriever

Research, eftersom mikrofilmning av vår tidsperiod inte hade gjorts ännu vid tiden för

undersökningen. För att ändå få en så likartad vy som möjligt har vi sparat dessa sidor som PDF-

filer – i samma format som mikrofilmen har sparats i. För att i Retriever kunna få fram allt

material och relevant material krävs det att man använder sig av goda sökord. Vi har därför testat

vilka ord som gett oss flest sökresultat och kombinerat sökningen av dessa. Vi använde oss av

83 Strömbäck, (red. Nord & Strömbäck), Väljarna, partierna och medierna, sid. 17-18.
84 Strömbäck, Den medialiserade demokratin, sid 32.
85 www.ts.se
86 Esaiasson, Giljiam, Oscarsson, Wängnerud. Metodpraktikan, sid 180-188.
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sökordet ”Sverigedemokrater” (i alla dess möjliga former), ”SD” samt partiledarens namn

”Jimmie Åkesson”. Utifrån våra sökträffar gjorde vi därefter samma sorts strategiska urval som

för mikrofilmen, för att få Expressens totala artikelutbud av artiklar som handlar om

Sverigedemokraterna. 

4.3 Utformandet av kodschemat

4.3.1 Med utgångspunkt från AB-index och partiets valmanifest

För att kunna räkna huruvida ett parti gynnas eller missgynnas i medierapportering måste det

finnas tolkningsregler för vad man avser med olika typer av positiva och negativa omdömen om

olika aktörer.87 För att analysera partiernas framställning i media har Kent Asp använt sig av ett

aktörsbehandlingsindex (AB-index), som anger förhållandet mellan i vilken utsträckning en

aktör får komma till tals, i vilken utsträckning en aktör utsätts för kritik samt i vilken

utsträckning en aktör får beröm. Det är dessa kriterier som finns för AB-indexet som har stått till

grund för våra variabler i vårt kodschema. Avsikten med aktörsbehandlingsindexet är att på ett

enkelt sätt ge en sammanfattande bild av hur en aktör behandlas i medierna.88 Aktörerna i vår

undersökning har varit Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson.

I frågan om Sverigedemokraterna gynnats eller missgynnats genom det sätt som de relaterades

till olika sakfrågor handlar det om en jämförelse mellan partiets egna sakfrågeprioriteringar

(enligt deras valmanifest) och de sakfrågeprofiler som partiet fick framträda med under den

berörda tidsperioden. Eftersom det i normalfallet anses vara gynnsamt att relateras till sina

sakfrågeprofiler och missgynnsamt att relateras med de frågor man inte önskar framträda med,

är det detta som legat till grund för vår kodning av partiernas sakfrågeprofilering. Det är

överensstämmelsen mellan partiets egna sakfrågeprofil och den sakfrågeprofil de fick i media

som har legat till grund för våra slutsatser i denna frågan. Detta också enligt Kent Asps

kriterier.89 Vi har även applicerat AB-indexet på sakfrågorna för att kunna analysera deras

framställning (Se Bilaga 1).

4.3.2 Att undersöka partiskhet

När man undersöker partiskhet kan man till exempel titta på vilka anföringsverb som används

87 Ibid., sid. 224-225.
88 Asp, Medieval 2002,sid 51.
89 Asp. Rättvisa nyhetsmedier, sid 34.
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för att citera källor:90 sägs aktören ”understryka”, ”berätta”, ”förklara”  eller ”meddela något

eller sägs den ”hävda”, ”uppge” eller ”påstå”. De fyra första anföringsverben kan tolkas som

positiva i bemärkelsen att de förknippas med en större trovärdighet än de tre sista, som således

betraktas som negativa.91

Vad som i Kent Asps studier avgör om partiskhet föreligger är ett antal enkla antaganden om vad

som i normalfallet kan tänkas vara gynnsamt. Exempelvis att det i normalfallet är gynnsamt för

ett parti att få uppmärksamhet, att det är mer gynnsamt att få beröm än kritik, att det är gynnsamt

för partiet att framställas med de sakfrågor de själva vill framträda med och så vidare. Det finns

såklart också negativa sätt för en aktör att framträda i medierna, till exempel om man mot sin

vilja tvingas fram. Liksom det ibland kan vara gynnsamt för en aktör att få kritik om det är något

man eftersträvar. I de  flesta fallen stämmer dock grundantagandena, därav uttrycket i

normalfallet.92 Tidigare forskning inom partiskhet i media visar på en övervägande positiv

exponering. Aktörerna får exempelvis komma till tals oftare än de utsätts för kritik.93 Att ett parti

fått en gynnsam uppmärksamhet i media innebär inte per automatik att det oskäligen har

gynnats. För det andra behöver resultatet inte reflektera mediets intentioner. Ett enskilt medium

kan mycket väl ha för avsikt att vara opartiska, men ändå inte vara det.94 

4.4 Metodproblem
En svårighet i undersökningen har varit bedömningen av huruvida ett parti får kritik, beröm eller

blir omtalat på ett neutralt sätt. Bergström och Boréus tar upp många bra exempel på sådana

indikatorer,95 men alla dessa har på förhand varit omöjliga att förutse. Därför har vi under

arbetets gång uppdaterat våra kodinstruktioner allteftersom vi stött på nya indikationer. Dessa

har vi gjort enligt Bergström och Boréus anvisningar och finns nedskrivet i kodinstruktionerna

och kodschemat (se Bilaga 2). Vi har även fått vara noggranna med att reda ut vart denna kritik

riktar sig. Exempelvis har det i vissa fall förekommit kritik, men att den inte har varit direkt

riktad mot det som vår variabel har efterfrågat.

90 Bergström & Boréus. Textens mening och makt, sid. 47.
91 Ibid., sid. 286.
92 Asp, (red. Carlsson). ”Politisk journalistik – studier i mediernas partiskhet och makt”, Forskning om journalistik, sid

9.
93 Asp, (red. Carlsson). ”Politisk journalistik – studier i mediernas partiskhet och makt”, Forskning om journalistik, sid

19.
94 Asp, Medieval 2002, sid. 20-21.
95  Bergström & Boréus. Textens mening och makt, sid. 286.
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Ett annat metodproblem har varit att viss data har gått förlorad. Eftersom vi i våra instruktioner

har bestämt oss för att varje variabel endast kan besvaras av ett värde. Exempelvis när det i en

artikel förekommit både negativ och neutral kritik av Sverigedemokraterna: om den

övervägande kritiken kodats som neutral har detta blivit artikels slutliga variabelvärde utan

någon hänsyn till att negativ kritik faktiskt förekom. Det mest förekommande värdet har tagit

över andra förekommande värden, detta enligt Kent Asps huvudandelsprincip som vi valt att gå

efter i våra kodningar. Huvudandelsprincipen går ut på att i sådana situationer, där man

efterfrågar endast ett variabelvärde, utgår man ifrån det värdet som förekommer mest.

Förekommer två värden lika mycket går man efter det som kommer först.

Materialsökningen av Expressens artiklar i Retriever research skulle kunna innebära ett

metodproblem ifall inte allt material finns lagrat där. Därför har vi gjort en jämförelse mellan

antalet artiklar vi fått fram från Aftonbladet och de vi hittar från Expressen. Vi har här antagit att

de bör ligga på ungefär samma antal, eftersom de båda är kvällstidningar. Eftersom Expressens

antal artiklar också blev fler än Aftonbladets (32 mot 20) anser vi att Retriever kunnat ge oss

likvärdigt material. Det exakta antalet artiklar är heller inte en tungt vägande punkt för

undersökningen, eftersom vi fokuserar på artiklarnas innehåll och inte deras frekvens. 

4.5 Validitet och reliabilitet
För att få en hög validitet har vi utformat vårt kodschema så att det svarar på våra

frågeställningar, det vill säga en överensstämmelse mellan operationell indikator och teoretisk

definition.96 Eftersom vår operationalisering har gjorts utifrån Kent Asps tidigare etablerade

forskning anser vi att validiteten för denna är god. Innan själva undersökningen har vi testat

kodschemat mot ett antal artiklar för att bedöma dess validitet. Vi har genomfört ett

interkodarreliabilitetstest på en tredjedel av artiklarna (26 artiklar). Överensstämmelsen mellan

kodningarna på variablerna har hamnat på mellan 80-100%. De variabler som hade lägst

överensstämmelse var variabel 6 och 7, som innefattar tolkningar över hur Sverigedemokraterna

framställdes (positivt, negativt, neutralt) och över vilken gestaltning artikeln har. Eftersom man

med variabler som innehåller större inslag av bedömning ofta får nöja sig med en lägre grad av

överensstämmelse, samt eftersom överensstämmelsen på samtliga variabler ändå hamnade på en

tillfredsställande hög nivå enligt Esaiasson och Gilljams rekommendationer, anser vi att

kodningen ska vara rätt genomförd och fungerande.97 Vi anser oss även ha varit väldigt

96  Esaiasson, Giljiam, Oscarsson, Wängnerud. Metodpraktikan, sid  63.
97  Ibid., sid  235.
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noggranna i vårt insamlings- och analysarbete och anser att vår reliabilitet bör ligga på en

godtagbar nivå. 

4.6 Redovisning av resultat

Resultatet presenteras i siffror, tabeller och diagram med hjälp av programmet SPSS. Vi jämför

resultaten mellan de olika tidningarna för att se om det finns skillnader och likheter i

rapporteringen. Vi gör en analys av sambandet mellan variablerna (bivariat analys) och vi jämför

i den mån vi kan vårt resultat mot Kent Asps tidigare forskning om framställningen av

Sverigedemokraterna i medievalrörelsen 2006. Vi räknar sedan ut aktörernas och sakfrågornas

AB-index, för att få en jämförbar bild av de olika mediernas gestaltningar. 
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5. EMPIRI OCH RESULTAT
Nu har vi kommit till resultatdelen av uppsatsen. Här kommer vi att bena ut vad vi har fått fram

av vår undersökning kring rapporteringen av Sverigedemokraterna. Hur skildrades detta parti i

medierna, som efter valet kom att få en ny roll som riksdagsparti och med fler mandat än

tidigare i både riksdag, landsting och kommuner. 

Tidningarna kommer i vissa delar av resultatdelen att förkortas till AB (Aftonbladet), EX

(Expressen), DN (Dagens Nyheter) och SvD (Svenska Dagbladet) på grund av utrymmesskäl i

diagrammen. Även Sverigedemokraterna kommer att förkortas till SD av samma anledning.

I våra diagram har vi valt att använda oss av procentsatser på några ställen, trots att

analysenheterna är relativt få och antalet artiklar från de olika medierna varierar. Det har vi

gjort för att man ändå ska kunna jämföra procentuellt mellan de olika tidningarna. För att

undvika missförstånd har vi varit noggranna med att ange både procent och antal för de olika

tidningarna.

Vi har till viss mån valt ut de resultat som vi tycker är mest intressanta. För mer exakta detaljer

och originaltabeller från SPSS, se bilaga 3. 
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5.1 Artiklarna i medierna
Sverigedemokraterna ges utrymme i samtliga tidningar. Skillnader är att de får mer utrymme i

kvällstidningarna jämfört med morgontidningarna. Totalt fanns det 88 artiklar om

Sverigedemokraterna i Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter under

perioden 29/8 – 19/9 2010. Drygt en tredjedel av dessa (32 stycken) var skrivna i Expressen.

Minst artiklar hade Svenska Dagbladet (13 stycken). På andraplats kom Aftonbladet med 23

artiklar och på tredjeplats kom Dagens Nyheter med 20 artiklar. 

Första veckan (29/8 – 4/9) publicerade tidningarna sex artiklar om Sverigedemokraterna. Till

sista veckan (12/9 – 19/9) var antalet tio gånger fler, det vill säga 60 artiklar. Under veckan

däremellan (5/9 – 11/9) skrevs 22 artiklar. Det var bara Dagens Nyheter som inte publicerade

någon artikel alls om Sverigedemokraterna under period 1, däremot hade de procentuellt flest

publicerade artiklar under den sista perioden jämfört med de andra medierna. 

Det ämne som artiklarna tog upp mest var ”andras åsikter och hantering av

Sverigedemokraterna” (39,8% av alla artiklar). Dagens Nyheter hade flest artiklar om det, med

över hälften av alla artiklar. I Expressen däremot handlade en fjärdedel av artiklarna om det här

ämnet. Svenska Dagbladet och Aftonbladet hade det som huvudämne i lite mindre än hälften av

deras artiklar om Sverigedemokraterna. ”Topptrion som ska stoppa SD” 98 är ett exempel på en

sådan artikel. Artikeln handlar om hur Reinfeldt, Borg och Bildt åkte till Landskrona för att

försöka påverka väljarna där att inte rösta på SD. Andra exempel på sådana artiklar har

98  Marmorstein, Elisabeth. Aftonbladet ”Topptrion som ska stoppa SD”, publicerad 20100913, sid. 17
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rubrikerna ”SD får inga utskottsplatser av S och M” 99 och ”Experterna: SD har blivit

'smartare'” 100. ”Opinionsundersökningar” och ”SD:s politik” kom sedan på delad andraplats

som de näst mest populära ämnena, drygt tio procent vardera. Till artiklar som handlade om

”SD:s politik” hörde artiklar där de olika partierna fick uttala sig om konkreta sakpolitiska frågor

och artiklar där partiet fick föra fram sin politik. Svenska Dagbladet hade inga artiklar om

opinionsundersökningar, det vill säga artiklar som främst handlade om resultatet av olika

opinionsmätningar.  

”SD och landets ekonomi” och ”SD:s finansiering av partiverksamheten” var de två ämnen som

minst antal artiklar handlade om. Endast två av artiklarna handlade om ”SD och landets

ekonomi”, en av dem hade rubriken ”Experter: SD rubbar inte börsen” 101, en artikel publicerad

i DN:s ekonomidel som handlade om hur den svenska ekonomin skulle påverkas av att

Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. De två artiklar som handlade om partiets

finansiering av partiverksamheten var publicerade i Expressen.    

Expressen var det medium som tog upp flest antal ämnen i sina artiklar om

Sverigedemokraterna, tio olika ämnen. De hade också flest artiklar totalt. Svenska Dagbladet

99  Stenberg, Eva. Dagens nyheter . ”SD får inga utskottsplatser av S och M”, publicerad 20100909, sid. 10
100 Lindström, Lars & Andersson, Robban, Expressen - ”Experterna: SD har blivit 'smartare'”, publicerad 20100907,

sid. 14-17
101 Pettersson, Jenny. Dagens nyheter (Ekonomi)- ”Experter: SD rubbar inte börsen” publicerad 20100910, sid. 2
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som hade minst artiklar hade också minst antal ämnen, sex stycken.  

Förutom ämnena ovan handlade artiklarna också om ” Valmanifest och budget” – det vill säga

artiklar där delar var hämtade direkt ur Sverigedemokraternas valmanifest och budget. ”Attack

mot SD- politiker” – artiklar som berättade om en Sverigedemokrat som misshandlats. De

artiklar som handlade om att SD:s torgmöten störts av demonstranter har vi kategoriserat under

”Sabotage mot SD”. ”SD:s politiker” är artiklar som handlar om enskilda politiker och ”PR och

reklamfilm” är artiklar som främst handlar om SD:s reklamfilm på TV4.

5.2 Aktörerna och aktörernas omdöme i artiklarna
I ungefär två tredjedelar av artiklarna förekom Sverigedemokraterna som omtalad aktör och i en

tredjedel som agerande aktör. Den agerande aktören/aktörerna var till störst del politiker, i över

hälften av artiklarna. Andra politiker, det vill säga alla politiker som inte var Sverigedemokrater,

var den vanligaste aktören (36,4% av artiklarna). Näst vanligast var det att en eller flera

Sverigedemokrater var agerande aktör (31,8% av artiklarna) Områdesexperter uttalade sig i  17%

av artiklarna och civila personer var agerande aktör i drygt tio procent av artiklarna. I en artikel

var en journalist den agerande aktören. 

Procentuellt fick Sverigedemokraterna uttala sig oftast i Svenska Dagbladet och mest sällan i

Dagens nyheter. Sett till antal artiklar fick de dock uttala sig mest i Expressen, i tolv av 32

artiklar. Hur ofta de fick uttala sig i de olika tidningarna varierade mellan fyra och tolv artiklar.  
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Som omtalad aktör fick Sverigedemokraterna övervägande negativt och neutralt omdöme.

Negativt omdöme var vanligast, det fick de i närmare hälften av alla artiklar, tätt följt av ett

neutralt omdöme (45% av artiklarna) I resterande artiklar fick de ett positivt omdöme. I en

artikel säger Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund att han inte kan välja mellan

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna: ”Det är som att fråga: 'Vill du ha pest eller kolera'” 102

(Aftonbladet). Att som parti bli likställd med pest eller kolera kan sällan uppfattas som något

annat än negativt och är ett exempel på en artikel med negativ omdöme av partiet. Ett exempel

på ett positivt omdöme är ”Sverigedemokraterna når en ny rekordnivå. […]

Sverigedemokraternas frammarsch i väljaropinionen fortsätter”103 (Dagens Nyheter). Att

förknippas med ord som ”rekordnivå” och att man är på ”frammarsch” talar för att det går bra för

partiet, och är således ett positiv omdöme. I artiklar med neutralt omdöme finns inga former av

värderingar knutna till partiet, och de anses därför som neutrala. 

Mest positiva omdömen fick Sverigedemokraterna i Aftonbladet och de var också de som hade

flest negativa omdömen, över 60 procent, och minst neutrala omdömen.  I Svenska Dagbladet

fick partiet neutrala omdömen i alla artiklar. I Dagens Nyheter hade hälften av artiklarna neutralt

omdöme. 

102 Buskas, Eva & Kärrman, Jens & Marmorstein, Elisabeth. Aftonbladet, ”Som pest eller kolera”, publicerad
20100910, sid. 8-9

103 Brors, Henrik. Dagens Nyheter, ”Alliansen är i majoritet”, publicerad 20100915, sid. 10
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Kent Asps AB-index ger en sammanfattande bild över hur en aktör (i det här fallet

Sverigedemokraterna) behandlas i medierna. Indexet räknas ut genom en sammanställning av

hur många gånger aktören får komma till tals och hur många gånger aktören omnämns med

positivt, negativt samt neutralt omdöme. Indexet kan variera mellan +100 och -100, när en

negativ siffra innebär missgynnsam behandling och en positiv siffra innebär gynnsam

behandling. Ju högre siffran är desto mer gynnsam/missgynnsam är behandlingen. Hamnar

siffran på 0 innebär det en fullständigt balanserad behandling av aktören.104 

I genomsnitt fick Sverigedemokraterna ett AB-index på +3,41 i de undersökta medierna. I

Svenska Dagbladet fick Sverigedemokraterna den mest gynnsamma behandlingen (ett AB-index

på +38,46)  Den mest missgynnsamma behandlingen fick de i Dagens Nyheter (ett AB-index på

-10). I årets valrörelse var det Aftonbladet och Expressen som hade den mest balanserade

bevakningen, med ett AB-index på -4,35 för Aftonbladet och +3,13 för Expressen. 

104 Se Bilaga 1 för fullständiga instruktioner över hur indexet beräknas.
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5.3 Gestaltningar i artiklarna

Spelgestaltning var den vanligaste gestaltningen i alla fyra medier, nästan hälften av alla artiklar

var gestaltade som spel. Exempel på artiklar med spelgestaltning har rubrikerna: ”Reinfeldt i

natt: 'De som tycker om Sverige ska inte rösta in SD'”  105 (Expressen), ”Tog Zlatan till hjälp – i

anfall mot Åkesson” 106(Aftonbladet) och ”Alliansen är i majoritet” 107 (Dagens Nyheter)

Gemensamt för de artiklarna är att de framställer politiken som ett spel, de två första handlar om

sätt att utesluta SD på och den sistnämnda utgår från en opinionsmätning. Den näst vanligaste

gestaltningen var sakgestaltning (19,3% av artiklarna). Exempel på sakgestaltade artiklar var till

exempel den artikelserie i Expressen som gick under överrubriken ”Frågor som avgör valet”. I

de artiklarna fick de olika partierna inklusive Sverigedemokraterna ta ställning till olika frågor

som exempelvis handlade om jobb, skola och utbildning och de äldre. Partierna fick svara på

olika frågor kring ämnet, om vad de vill göra på området. Innehållet blev därför sakgestaltat, det

handlade om politikens innehåll. Triviagestaltning, skandalgestaltning och annan gestaltning

förekom ungefär lika ofta, i runt tio procent av artiklarna vardera. Till annan gestaltning hör de

artiklar som inte gått att kategorisera in under något av de andra alternativen.

Det medium med störst andel spelgestaltade artiklar var Dagens Nyheter, med över hälften av

105 Sjöshult, Fredrik & Svensson, Niklas. Expressen, ”Reinfeldt i natt: ”De som tycker om Sverige ska inte rösta in
SD”” Publicerad: 20100903 sid. 14-15

106 Sandberg, Mattias. Aftonbladet ”Tog Zlatan till hjälp . I anfall mot Åkesson” Publicerad: 20100905, sid. 14
107 Brors, Henrik. Dagens Nyheter ”Alliansen är i majoritet” Publicerad: 20100915, sid. 10
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artiklarna. Minst spelgestaltade artiklar återfanns i Expressen (40,6%). Aftonbladet och Svenska

Dagbladet höll sig mellan 46 – 48% på spelgestaltning. Aftonbladet hade något fler

spelgestaltade artiklar än Svenska Dagbladet. Sakgestaltning var mest förekommande i

Expressen och minst förekommande i Aftonbladet. Skandalgestaltning förekom inte alls i

Svenska Dagbladet, medan den förekom mest i Aftonbladet. De artiklar som var

skandalgestaltade i Aftonbladet handlade bland annat om en SD-politker som sålt smuggelsprit

och en SD-.politiker som misstänktes ha ristat in ett hakkors på sig själv och sedan anmält det

och påstått att han blivit överfallen. Aftonbladet hade också flest triviagestaltade artiklar.

”Komikern i bråk med SD-toppar” 108 (Expressen) är ett exempel på en triviagestaltad artikel.

Den handlar om att komikern Soran Ismail hamnat i ett våldsamt bråk med SD-medlemmar.

Artikeln handlar inte om politik men handlar ändå om politiker och är därför en triviagestaltad

artikel. 

108 Behdjou, Behrang & Lapidus, Arne & Söshult, Fredrik. Expressen ”Komiker i bråk med SD-toppar” Publicerad:
20100915, sid. 16
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5.4 Sverigedemokraternas sakfrågor i artiklarna
Sverigedemokraterna fick i årets valrörelse överlag inte komma till tals i sina sakfrågor. I 60%

av mediernas artiklar som handlade om partiet togs ingen av Sverigedemokraternas sakfrågor

upp. De ämnen som artiklarna tog upp mest i medierna var ”andras åsikter och hantering av

Sverigedemokraterna” (39,8%), ”Opinionsundersökningar” (11,4%) och ”SD:s politik” (11,4%).

SD:s politik togs med andra ord upp som det andra mest förekommande ämnet, men fortfarande

med relativt låg andel. I de 40% av artiklarna där Sverigedemokraterna fick komma till tals i sina

sakfrågor var det invandringspolitiken som stod för den mesta uppmärksamheten, vilket också är

ett av partiets mest prioriterade sakfrågor. Över tre fjärdedelar av artiklarna med sakfrågor

handlade om det ämnet.109 Utöver det  togs försvarsfrågor, äldreomsorgsfrågor, frågor om jobb

och företag, skola och utbildning samt kulturfrågor upp i några artiklar.  Med undantag för

försvarsfrågor tillhörde inte dessa sakfrågor Sverigedemokraternas mest prioriterade. Deras mest

prioriterade sakfrågor var invandringspolitiken, äldreomsorgsfrågor och bekämpning av

brottslighet. Äldeomsorgsfrågor togs upp i en av artiklarna.  Bekämpning av brottslighet fick

partiet inte komma till tals med alls. 

Mediernas behandling av sakfrågorna har räknats ut ifrån samma principer som aktörernas med

hjälp av Kent Asps AB-index. Men istället för att på första punkten räkna hur många gånger

aktören får komma till tals, har aktören bytts ut mot sakfrågorna: alltså hur många gånger

109 http://sverigedemokraterna.se
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sakfrågor får ”komma till tals” (hur många gånger sakfrågor tas upp). Sakfrågorna fick överlag

en relativt gynnsam behandling. Sammanlagt togs sakfrågorna upp i 35 av de 88 artiklarna,

varav de omtalades positivt 0 gånger, negativt 11 gånger och neutralt 24 gånger. Detta ger oss ett

sammanslaget AB-index på +34,29. Sakfrågorna fick mest gynnsam behandling i Svenska

Dagbladet, där de fick ett AB-indexvärde på +50. I Expressen fick sakfrågorna värdet +37,5, I

Aftonbladet +21,43 och i Dagens Nyheter +25. 

Exempel på när en sakfråga får negativt omdöme är ”SD är ett högerparti som grundar sig på

främlingsfientlighet, en rasistisk människosyn och inte har någon politik för att minska klyftorna

i Sverige”110 (Expressen). Att Sverigedemokraterna här beskrivs som främlingsfientliga och

rasistiska (negativa omdömen) har med deras sakfråga invandringspolitik att göra eftersom de

vill begränsa invandringen kraftigt. Expressen var det medium som hade störst variation när det

gäller Sverigedemokraternas sakfrågor, även om invandringspolitiken tog störst utrymme

(62,5%). Andra sakfrågor som togs upp i Expressen var: äldreomsorg-, försvar-, skola &

utbildning-, jobb & företag och kulturfrågor. Aftonbladet tog bara upp invandringspolitiken.

Dagens Nyheter tog bara upp invandringspolitiken och kulturfrågor och Svenska Dagbladet tog

upp jobb- och företagsfrågor och invandringspolitik. 

I de artiklar där Sverigedemokraternas sakfrågor nämndes framställdes de mest negativt i

Aftonbladet. Av sju artiklar var fyra negativa och resten neutrala. Sakfrågan framställdes aldrig

positivt. Den mest neutrala framställningen av sakfrågorna återfanns i Svenska Dagbladet, där

sakfrågorna framställdes neutralt i alla sex artiklar. Expressen framställde en fjärdedel av

artiklarna negativt och tre fjärdedelar neutralt. Dagens Nyheter hade lika många artiklar  med

negativ framställning som neutral. Invandringspolitiken var den enda sakfrågan som

framställdes negativt i medierna, elva av 27 artiklar hade en negativ framställning.

110 Svensson, Niklas. Expressen, ”S-ledningens punkter för att möta SD i debatter: Socialdemokraternas bästa
argument mot SD”, publicerad 20100915, sid. 14
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5.5 Jimmie Åkesson i artiklarna
Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson nämndes i nästan 40 procent av alla artiklar. I

nästan hälften av de artiklarna var han agerande aktör och i resten var han omtalad aktör. Han

förekom som agerande aktör flest gånger i Expressen och minst gånger i Svenska Dagbladet. 

I de artiklar (totalt 18) där Jimmie Åkesson var omtalad aktör fick han ett övervägande neutralt

omdöme, i lite mer än en fjärdedel av artiklarna fick han ett negativt omdöme. Positiva

omdömen av Jimmie Åkesson förekom inte alls. Aftonbladet var det medium som hade

övervägande negativa omdömen om Jimmie Åkesson, två av tre artiklar var negativa. Det mest

neutrala omdömet fick han i Expressen där fem av sex artiklar var neutrala. Ett exempel på när

Jimmie Åkesson beskrivs med negativt omdöme är ”Den senaste taktiken är att varna för skakig

börs och högre räntor med Jimmie Åkesson som vågmästare” 111. Jimmie Åkesson beskrivs här

som att orsaka skakig börs och högre räntor, vilket anses som en negativ bedömning. 

Jimmie Åkesson framställdes övervägande gynnsamt i samtliga medier. Han fick komma till tals

i 16 artiklar och omtalades i 18 artiklar varav 0 av dessa var med positivt omdöme, fem var med

negativt omdöme och 13 var med neutralt omdöme. Detta ger oss ett AB-index på +32,35 och

innebär en relativt gynnsam bild för Sverigedemokraternas partiledare. Den mest gynnsamma

behandlingen fick han i Expressen (+53,33), medan Svenska Dagbladet gav en fullständigt

balanserad bild (0). 

111 Marmorstein, Elisabeth. Aftonbladet, ”Topptrion som ska stoppa SD”, publicerad 20100913, sid. 17
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6. ANALYS
I det här kapitlet ställs undersökningens resultat mot teorin och den tidigare forskningen gjord

på området. Vi presenterar likheter och skillnader som finns mellan dessa. För att få bättre

överblick på återkopplingen däremellan har vi använt oss av samma rubriker i analysen som i

teori och tidigare forskning. 

6.1 Dagordningsteorin
I Jesper Strömbäcks tidigare forskning kring valrörelser och medier fick valjournalistiken mest

utrymme i Expressen och minst utrymme i Svenska Dagbladet. 112 I den här undersökningen, där

vi har begränsat oss till rapporteringen om ett specifikt parti, ser mönstret likadant ut. Flest antal

artiklar återfanns i Expressen (32 stycken) och minst antal artiklar hade Svenska Dagbladet (13

stycken). Samtliga tidningar publicerade flest artiklar under den sista veckan. Det kan förklaras

utifrån nyhetsvärderingskriteriet som säger att det som är viktigt och relevant värderas högt, med

en vecka och mindre kvar till ett riksdagsval är information om ett parti som förväntas komma in

i riksdagen i allra högsta grad relevant. 

Det är viktigt att titta närmare på vad nyhetsartiklarna om politik handlar om. Enligt

dagordningsteorin finns ett starkt samband mellan de frågor som exponeras i medierna och de

frågor som väljarna upplever som viktiga.113 Huvudämnet i artiklarna skiljer sig något mellan de

olika medierna men gemensamt för alla fyra tidningar är att majoriteten av artiklarna handlar om

”andras åsikter och hantering av partiet”. Många av de artiklarna handlar om politiska strategier

snarare än politiskt sakinnehåll. Ett exempel på detta visas i Jesper Strömbäcks undersökning av

valen 1998 och 2002, där han bland annat studerade tidningarnas förstasidesrubriker de två sista

veckorna innan valet. Ett tydligt mönster där var att många av rubrikerna handlade om det

politiska spelet eller om politikens personer, snarare än om det politiska sakinnehållet.114 Det

visar  på att en stor del av journalistiken är spelgestaltad, något som vi går närmare in på i

gestaltningsteoridelen av analysen.

Expressen tog upp flest ämnen i sina artiklar och Svenska Dagbladet minst. Vilket kan ha att

göra med att de också var de två medier som publicerade flest respektive minst antal artiklar om

SD och att nyhetsvärderingen för de båda tidningarna skiljer sig. Förutom ”andras åsikter och

112 Strömbäck, Den medialiserade demokratin, sid 160-162.
113 McCombs. Makten över dagordningen, sid 43-44
114 Strömbäck, Den medialiserade demokratin, sid 165
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hantering av partiet” handlade många av artiklarna om ”SD:s politik”.Opinionsundersökningar

var också ett vanligt ämne, men Svenska Dagbladet hade inga artiklar med det ämnet. 

I enlighet med dagordningsteorin kommer läsarna att uppleva ”andras åsikter och hantering av

SD” och ”SD:s politiker som de viktigaste ämnena eftersom det är de ämnena som exponeras

mest. På samma sätt kommer läsarna att betrakta  ”SD och ekonomin” och SD:s finansiering av

partiverksamheten” som minst viktiga eftersom det är de ämnen som exponeras minst.115

6.2 Gestaltningsteorin

Gestaltningsteorin handlar om hur mediernas gestaltningar av verkligheten påverkar människors

uppfattningar eller kognitiva scheman av samma verklighet. Gestaltning är en oundviklig del av

all kommunikation. I en valrörelse är det väldig viktigt för partier att forma verklighetsbilden

som den offentliga debatten utgår från. De vill att mediernas och därmed väljarnas

verklighetsbild stämmer överens med deras egen.116 Enligt Strömbäcks forskning har

morgontidningarnas rapportering inför valen 1998, 2002 och 2006 överlag varit mer sakgestaltad

än kvällstidningarnas. Så är inte fallet i den här undersökningen, mest sakgestaltad journalistik

hade Expressen – till skillnad från Strömbäcks undersökningar kring valet 2002 då Expressen

hade den minst sakgestaltade journalistiken. Mest spelgestaltade artiklar hittar vi i den här

undersökningen i morgontidningen Dagens Nyheter. Däremot var den andra kvällstidningen,

Aftonbladet, de med minst sakgestaltad journalistik kring Sverigedemokraterna, så där fanns

likheter med Strömbäcks studier. 

De två mest förekommande politiska gestaltningarna i undersökningen var spelgestaltning och

sakgestaltning – i likhet med tidigare undersökningar av Jesper Strömbäck. Forskning har också

visat att spelgestaltad journalistik har blivit mer vanligt och att ungefär en tredjedel av alla

artiklar som politik gestaltas som spel. Det sammanfaller inte med vår undersöknings resultat,

som visar på en ännu högre andel, då över hälften av artiklarna gestaltas som spel. Spel var

också den vanligaste förekommande gestaltningen i alla de fyra undersökta tidningsmedierna.

Att Expressen var det medium som hade minst spelgestaltad journalistik och Dagens Nyheter

hade mest var något överraskande då det i kvällstidningarna har varit vanligare med

spelgestaltning i tidigare studier.  

115 McCombs. Makten över dagordningen, sid 43-44
116 Shehata, (red. Strömbäck & Nord) Väljarna, partierna och medierna, sid 31-32 
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Det är viktigt att undersöka den politiska journalistikens gestaltningar då dessa kan ha en

inverkan på hur läsaren ser på politik och politiker. Tidigare forskning av Capella och Jamiesson

har visat att gestaltningar av politik som spel bidrar till att stärka misstron och cynismen mot

politiker hos mediepubliken.117 

6.3 Mediernas partiskhet – aktörerna och sakfrågorna

De två komponenterna som Kent Asp beskriver som de avgörande över hur läsarna uppfattar

gestaltningen av den politiska världen är genom sakfrågorna och genom aktörerna.118 Genom

den framställning som sakfrågorna och aktörerna får kan det berörda partiet gynnas eller

missgynnas. I normalfallet är det exempelvis gynnsamt för en aktör att komma till tals i de

sakfrågor som han/hon önskar, men missgynnsamt att framträda med sakfrågor som han/hon inte

önskar att framträda med.119 En aktör kan med andra ord ges både en gynnsam (genom stor

uppmärksamhet) och en missgynnsam bild (genom att framträda i oönskade frågor eller

sammanhang) i olika avseenden.120 

Sverigedemokraterna fick i årets valrörelse överlag inte komma till tals i sina sakfrågor. De

flesta artiklar där Sverigedemokraterna förekom tog inte upp någon sakfråga. Men när partiet

fick komma till tals i sina sakfrågor var det invandringspolitiken som stod för den mesta

uppmärksamheten. Invandringspolitiken är ett av partiets mest prioriterade sakfrågor och

eftersom partiet således fick framträda med en av sina prioriterade sakfrågor var också det

väldigt gynnsamt för dem. Mest missgynnsam bild av sakfrågorna gavs i Aftonbladet, som var

det enda medium som hade någon form av negativ rapportering om invandringspolitiken. Men

överlag fick partiets sakfrågor en väldigt gynnsam bild i samtliga medier, med ett AB-index på

mellan +21 och +50, när de togs upp.

Sverigedemokraternas tre mest prioriterade sakfrågor var invandringspolitiken,

äldreomsorgsfrågor och brottsbekämpning.121  Med undantag från invandringspolitiken var

äldreomsorgsfrågor den enda som togs upp i något medium (närmare bestämt i en artikel som

publicerades i Expressen) och sakfrågan brottsbekämpning togs inte upp alls. Utöver

117 Cappella & Jamieson, Spiral of cynicism, sid. 230-231
118Asp, Mäktiga massmedier, sid 62.
119Asp, Rättvisa nyhetsmedier, sid 34.
120Asp, Medieval 2002, sid 9.
121 http://sverigedemokraterna.se
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invandringspolitiken fick Sverigedemokraterna alltså inte komma till tals i några av sina mest

prioriterade frågor. Utöver invandringspolitiken och äldreomsorgen togs sakfrågorna om försvar,

jobb och företag, skola och utbildning samt kultur upp. Dessa tillhör inte Sverigedemokraternas

mest prioriterade sakfrågor och kan därför ha missgynnat partiet. 

Sverigedemokraterna fick under medievalrörelsen 2006 (jämförelsevis med de andra likvärdiga

småpartierna) mer negativ uppmärksamhet, med ett AB-index på +20 (övriga småpartier, med

undantag från nationaldemokraterna, hade ett AB-index på mellan +50-60).122 I årets valrörelse

fick Sverigedemokraterna vara agerande aktör i 28 artiklar. De fick ett positivt omdöme i 4

artiklar, ett negativt omdöme i 29 artiklar och ett neutralt omdöme i 27 artiklar. Detta ger oss,

enligt Kent Asps AB-index, ett värde på +3,41 – alltså ett lägre värde än i valrörelsen 2006. Med

andra ord gavs partiet en mer missgynnsam bild i valet 2010 jämfört med valet 2006, men

behandlingen var fortfarande svagt gynnsam. 

122 Asp, Rättvisa nyhetsmedier, sid 72-73.
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Under 2006 års valrörelse var det Aftonbladet som hade den mest balanserade behandlingen av

regeringsalternativen med Svenska Dagbladet på en andraplats.123  I årets valrörelse var det

Expressen som hade den mest balanserade behandlingen av Sverigedemokraterna (AB-index:

+3,13) tätt följda av Aftonbladet, som tog andraplatsen (AB-index: -4,35). Aftonbladet hade i

stort sett likadan behandling av regeringspartierna år 2006 som de hade av Sverigedemokraterna

valet 2010. Även Expressen hade valet 2010 en liknande behandling av Sverigedemokraterna

jämfört med regeringsalternativen 2006, med bara några få enheter som skiljde. Den största

skillnaden från valet 2006 var att Svenska Dagbladet hade en avsevärt mycket mer gynnsam

behandling av Sverigedemokraterna i valrörelsen 2010, jämfört med behandlingen av

regeringsalternativen 2006. Även Dagens Nyheter skilde sig markant mellan valen. År 2006 var

dem det medium som hade den mest gynnsamma behandlingen av regeringsalternativen, medan

de i valet 2010 var det medium som hade den mest missgynnsamma behandlingen av

Sverigedemokraterna (Jämför Fig.1 och Fig. 7):

6.4 Personifiering av politik – politiska dragplåster och sänken

Håkan Hvitfelt menar att personifiering av ett berättande är en uråldrig teknik som visat sig vara

väldigt väl fungerande även i nyhetsförmedling.124 Inom politiken blir dessa huvudpersoner de

ledande politikerna, i synnerhet partiledarna.125 Varje artikel utom en (där journalisten var

agerande aktör) som handlade om Sverigedemokraterna i valrörelsen 2010 hade minst en person

som stod för artikelns innehåll. Dessa var övervägande politiker (Sverigedemokrater och andra

politiker, i sammanlagt 60/88 artiklar, 68,2%). 

123 Ibid., sid 43.
124 Hvitfelt (red. Karvonen & Hvitfelt). ”Hjältar och skurkar – Om politiskt ledarskap och politikens mediala

dramaturgi”, Den personliga politiken, sid 11. 
125 Ibid., sid 15. 
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När det gäller framträdande aktörer i medievalrörelsen 2006 var det partiledarna som

dominerade. De stod då för ungefär 37% av framträdandena i nyhetsrapporteringen.126 I

valrörelsen 2010 var det Sverigedemokrater och andra politiker som dominerade plattformen för

agerande aktörer – alltså fortfarande politiker som dominerade – men eftersom det inte framgår

om dessa andra politiker är just partiledare eller inte vet vi inte om det är just partiledare som

dominerar personifieringen. Men teorin om personifiering av artiklar står sig fortfarande genom

vår undersökning. I 98,8% av artiklarna var det någon person – politiker, områdesexpert eller

civil person – som var agerande aktör. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson fick

komma till tals i enbart 18,2% av det totala antalet artiklar som handlade om

Sverigedemokraterna, vilket är en betydligt mindre siffra än genomsnittet för

regeringsalternativens partiledare i valet 2006. Men när Jimmie Åkesson väl nämndes i

artiklarna fick han vara agerande aktör i närmare hälften av dem.

Bengt Johansson menar att de tolkningar av partiledaren som förs fram av medierna är

avgörande för om ledaren uppfattas som vinnare eller förlorare i en debatt och får även

konsekvenser för vem väljaren uppfattar som vinnare och förlorare.127 Sören Holmberg, talar om

att partiledare fungerar som ”dragplåster” och ”sänken” för partiet. Med detta menar han att en

del partiledare är mer populära än vad partiet är i sig (och att de därmed fungerar som

dragplåster för fler väljare), och att andra partiledare är mindre populära än partiet (och att de

därmed fungerar som ”sänken” för partiet).128 Peter Esaiasson menar också att det personliga

inslaget i partiledarnas image dominerar över det politiska. En partiledare som framställs som

kompetent, målmedveten och ärlig har större chans till popularitet bland väljarna än någon som

framställs som det motsatta.129  Något som således skulle förstärka en dragplåsterseffekt – att

partiledaren skulle locka fler väljare till partiet. Jimmie Åkesson framställdes övervägande

gynnsamt i samtliga medier. I Expressen fick han en väldigt gynnsam bild (med ett AB-index på

+53,33), medan han i Svenska Dagbladet fick en fullständigt neutral bild (med ett AB-index på

0). Med andra ord missgynnades inte Jimmie Åkesson i något av medierna, utan hans

framträdande fick endast positiva effekter. Jimmie Åkesson har alltså enligt teorin potential för

att vara ett dragplåster för sitt parti. 

126 Asp, Rättvisa nyhetsmedier, sid 75.
127 Johansson. När opinionen ska förklaras, sid. 17.  
128Holmberg. Välja parti, sid. 157-191. 
129Esaiasson. Partiledarna inför väljarna, sid 14-15.
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 7. SLUTSATSER
Här har vi sammanfattat var vi kommit fram till i vår undersökning, samt besvarat våra

frågeställningar och undersökningens syfte. För att underlätta översikten på vad som besvarats

har vi valt att använda oss av de ursprungliga frågeställningarna som rubriker. 

Hur gestaltades artiklarna (som sak, spel, skandal eller trivia)?

En del av Sverigedemokraternas gestaltning handlar om hur politiken har gestaltats utifrån de

fyra olika gestaltningarna: spelgestaltning, sakgestaltning, skandalgestaltning och

triviagestaltning. Vi har även använt oss av en femte kategori, ”annan gestaltning”, för artiklar

som inte passat in under något av de andra alternativen. Resultatet visar att artiklarna om

Sverigedemokraterna har varit spelgestaltade i hög utsträckning – nästan hälften av artiklarna.

Det kan möjligen visa på en tendens från mediernas sida att gestalta artiklar där

Sverigedemokraterna förekommer på ett lite annorlunda sätt, ett mer spelgestaltat sätt. Något

annat som kan ha bidragit till den höga andelen spelgestaltade artiklar är att artiklarna i stor

mängd har handlat om Sverigedemokraterna sett ur andra politikers perspektiv. Många av dessa

artiklar har handlat om att andra politiker ”varnar” för vad SD:s inträde i riksdagen kan innebära

och att man partier emellan diskuterar hur man ska förhålla sig till detta. Sådana artiklar hamnar

automatiskt under kategorin spel eftersom politiken beskrivs som ett spel. 

Något som förvånade var att Expressen hade den mest sakgestaltade journalistiken, tidigare har

kvällstidningarna varit de med minst sakgestaltning. En bidragande orsak till det kan bland annat

vara att Expressen hade en sakgestaltad artikelserie, ”Frågorna som avgör valet”,  där samtliga

riksdagspartier och de största småpartierna fick svara på konkreta sakpolitiska frågor. En annan

bidragande förklaring skulle kunna vara att Dagens Nyheter var den tidning som hade störst

andel artiklar som handlade om ”andras åsikter och hantering av partiet” och Expressen hade

minst andel av det ämnet, eftersom dess artiklar ofta var spelgestaltade. Att Aftonbladet hade

mest av trivia- och skandalgestaltning bland de undersökta medierna kan möjligen bero på att

det är en kvällstidning, och att kvällstidningar har en annan medielogik än morgontidningar och

publicerar mer av sensationsinriktat och trivialt material.

Näst vanligast var sakgestaltning. Expressens rapportering var den som var mest sakgestaltad

och Dagens Nyheters rapportering mest spelgestaltad.
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Hur framställdes Sverigedemokraterna, deras sakfrågor och deras partiledare Jimmie

Åkesson (positivt, negativt, neutralt)?

Sverigedemokraterna fick i genomsnitt en relativt balanserad behandling inför valet 2010, enligt

AB-indexberäkningen. Kvällstidningarna (Aftonbladet och Expressen) visade sig ha den mest

balanserade behandlingen av Sverigedemokraterna. I Svenska Dagbladet fick partiet en väldigt

gynnsam behandling och den mest missgynnsamma behandlingen fick partiet i Dagens Nyheter.

Sverigedemokraterna framställdes oftast negativt som omtalad aktör, sällan positivt. De

framställdes både mest negativt och mest positivt i Aftonbladet. Partiet framställdes mest

neutralt i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

När det gäller frågeställningen om sakfrågorna fick Sverigedemokraterna överlag inte komma

till tals i sina sakfrågor. Däremot när partiet väl fick komma till tals i sina sakfrågor fick de till

störst del komma till tals med invandrarfrågor, som tillhörde partiets topp-tre-frågor och var

väldigt gynnsamt för partiet. Dock var det inte många andra av partiets mest prioriterade

sakfrågor som de fick framställas tillsammans med. Med andra ord kan man dra slutsatsen att

Sverigedemokraterna gynnades när det kom till frågor om deras mest prioriterade sakfråga:

invandringspolitik, men missgynnades när det gällde andra sakfrågor. Inget av medierna hade en

särskilt balanserad behandling av sakfrågorna, men de som låg närmast 0 var Aftonbladet och

Dagens Nyheter. Expressen och Svenska Dagbladet låg längst ifrån en balanserad behandling av

sakfrågorna. Här skilde sig alltså kvällstidningarna åt.

När det gäller Jimmie Åkesson kom vi fram till att han fick komma till tals i endast 18,2% av

artiklarna, vilket är en betydligt mindre siffra än den man kom fram till i valrörelsen 2006 (då

stod partiledare för 37% av framträdandena). Man kan konstatera att partiledaren Jimmie

Åkesson förekom relativt lite i de artiklar som berörde Sverigedemokraterna, men fick vara

agerande aktör ungefär lika mycket som han omtalades. Att Jimmie Åkesson inte förekom så

ofta i artiklarna skulle kunna bero på att Sverigedemokraterna då inte var ett riksdagsparti och

fortfarande räknades till de mindre partierna. Som Kent Asp även skriver: Det är journalisternas

bedömning av en aktörs betydelse som avgör vilket utrymme aktören får. Aktörens ställning i

opinionen är en avgörande faktor.130 Jimmie Åkesson fick ett övervägande neutralt omdöme i

samtliga medier. I Aftonbladet framställdes han mest negativt. Mest neutralt framställdes han i

Expressen. Positivt omdöme av honom förekom inte. Genom beräkningen av AB-indexet kom vi

130 Asp,( red. Carlsson). ”Politisk journalistik – studier i mediernas partiskhet och makt”, Politisk journalistik, sid 11. 
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fram till att Jimmie Åkesson framställdes övervägande gynnsamt i samtliga medier. I Expressen

fick han den mest gynnsamma bilden, medan han i Svenska Dagbladet fick den minst

gynnsamma bilden (närmare bestämt en fullständigt balanserad bild). Med andra ord

missgynnades inte Jimmie Åkesson i något av medierna. Detta skulle kunna tyda på att Jimmie

Åkessons skildring i medierna är en bidragande del i partiets plötsliga framgång, eftersom han

framställdes väldigt gynnsamt i samtliga medier inför valet 2010 och att det samtidigt gick

väldigt bra för partiet i den valrörelsen.

Med utgångspunkt ur Kent Asps tidigare valforskning: Hur behandlades

Sverigedemokraterna i medierna i valet 2010 jämfört med andra partier inför valet 2006?

Vi har kommit fram till att Sverigedemokraterna behandlades mer balanserat i valrörelsen 2010

jämfört med vad de gjorde valet 2006, samtidigt fick de då även en mindre gynnsam behandling

än tidigare. Aftonbladet hade ungefär samma behandling av Sverigedemokraterna år 2010 som

de hade av regeringsalternativen år 2006. Även Expressen hade väldigt likartad behandling.

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter hade väldigt skilda behandlingar av

Sverigedemokraterna inför valet 2010 jämfört med behandlingen av regeringsalternativen inför

valet 2006. 

Undersökningens syfte var att undersöka hur Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson och partiets

sakfrågor gestaltats i de fyra medierna inför valet 2010. De tre frågeställningarna som vi hade

utifrån detta har besvarats ovan, därför anser vi att undersökningen har besvarat det som avsågs i

syftet.
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8. EGNA REFLEKTIONER
I det sista kapitlet kommer vi att presentera våra egna tankar och reflektioner kring

undersökningens arbetsgång samt ger förslag på vidare forskning. 

Det som har varit mest tidskrävande med undersökningen har varit själva insamlandet av

analysenheterna, trots att de i slutet blev ganska få. Att först gå igenom alla tidningar för att

därifrån sålla ut de artiklar som verkade betydande, för att därefter åter igen sålla ut de artiklar

som vi faktiskt kunde använda. Vi har jobbat tillsammans största delen av tiden och diskuterat

med varandra när något har varit oklart, till exempel artiklar som legat i gränszonen för om de

kunnat användas eller inte i undersökningen. I och med detta har vi också kommit fram till

tydliga riktlinjer för hur arbetet ska gå till. Även under kodningen stötte vi på gränsfall och fall

där det var svårt att avgöra hur det skulle kodas. Även här har vi fått diskutera mycket med

varandra och har under arbetets gång fått göra om variabelvärden och kodinstruktionerna så att

de tillslut har fungerat till varje analysenhet.

Genom att vi har valt att analysera två kvällstidningar och två morgontidningar har vi kunnat få

fram skillnader mellan dessa. Hade bara en kvällstidning undersökts hade vi inte haft något att

jämföra med. Eftersom det fanns skillnader mellan de olika kvälls- och morgontidningarna hade

vi inte fått fram hela bilden ifall vi bara hade undersökt en av dem. I och med att vi valde att

analysera endast nyhetsartiklar har vi kunnat studera artiklar där medierna verkligen bör vara

opartiska. Våra undersökningsobjekt har med andra ord fungerat bra. Aktörsbehandlingsindexet

har också fungerat bra för att ge en sammanfattande bild över hur Sverigedemokraterna

behandlats. Det har även fungerat väl för att kunna jämföra hur sakfrågorna och partiledaren

Jimmie Åkesson behandlats i de olika medierna. 

När det gäller resultaten av vår undersökning var det mest förvånande att kvällstidningarna i

många fall hade den minst partiska rapporteringen. Vi hade kanske väntat oss att rapporteringen

där skulle vara mer vinklad än den faktiskt var. Vi var också förvånade över att antalet artiklar

inte var så många totalt. Vi hade förväntat oss att mer skulle ha skrivits, med tanke på den

diskussion som förelåg kring partiet innan valet. Det var också intressant att antalet artiklar

skilde sig så mycket mellan de olika medierna. Att morgontidningarna skrev så få artiklar skulle

kunna bero på att de är mer Stockholmsbundna än kvällstidningarna, att Sverigedemokraterna i
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Stockholmsregionen har lågt stöd och att rapporteringen därför begränsades. 

8.1 Förslag på vidare forskning

I den här undersökningen har vi tittat på hur Sverigedemokraterna behandlats före riksdagsvalet.

Det vore intressant att se hur behandlingen i medierna såg ut efter riksdagsvalet jämfört med

rapporteringen innan – om det finns några skillnader och likheter mellan då partiet stod utanför

riksdagen respektive kom in i riksdagen. 

Det skulle även vara intressant att titta på rapporteringen på ett sådant sätt som Kent Asp gör –

att jämföra Sverigedemokraterna med de andra partierna och att titta på likheter och skillnader i

medierapporteringen mellan dels riksdagspartierna och dels småpartierna, eftersom

Sverigedemokraterna nu tillhör båda kategorierna. 

Att forska vidare på partiledarens betydelse för partiets framgångar är även något som andra

forskare fortfarande jobbar med. I och med den ökade personifieringen och de nya

medieformerna (som exempelvis sociala medier, där partiledarens roll blir alltmer betydande) är

det här ett område som blir alltmer intressant och behöver utforskas mer. 
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BILAGA 1

Aktörsbehandlingsindex (AB-index) av aktörerna och sakfrågorna
AB-indexet kommer från Kent Asps metod att undersöka och ge en sammanfattande bild av hur en

aktör behandlas i medierna, i vårt fall hur Sverigedemokraterna behandlats i medierna. Indexet ger

en bild av förhållandet mellan hur ofta Sverigedemokraterna får komma till tals som agerande aktör,

hur ofta partiet som omtalad aktör får negativt omdöme och hur ofta partiet får positivt omdöme.

Detta ger en jämförbar bild av de olika mediernas behandling av partiet att använda i exempelvis ett

korsdiagram. Indexet räknas ut genom förhållandet mellan följande fyra delar: 

1. Hur många gånger Sverigedemokraterna förekommer som agerande aktör.

2. Hur många gånger Sverigedemokraterna för positivt omdöme som omtalad aktör.

3. Hur många gånger Sverigedemokraterna får negativt omdöme som omtalad aktör.

4. Hur många gånger Sverigedemokraterna blir omtalad utan att någon form värdering

görs.

De två första delarna räknas som positiv behandling (det är i normalfallet positivt för ett parti att få

komma till tals som agerande aktör och att få positivt omdöme som omtalad aktör131). Den tredje

delen räknas som negativ behandling och den fjärde och sista delen som neutral behandling.

Indexets värde kan variera mellan -100 och 100. Värdet räknas ut genom att antalet negativa

behandlingar (3) dras bort från antalet positiva behandlingar (1+2). Här efter får man antingen en

positiv eller en negativ siffra. Därefter divideras resultatet med det totala antalet gånger aktören får

komma till tals (1+2+3+4) för att därefter multipliceras med talet 100.132 En positiv siffra betyder

positiv behandling och en negativ siffra står för negativ behandling. 

12−3
1234

∗100=AB−index

På samma sätt, utifrån Kent Asps AB-index, har sakfrågornas behandling räknats ut, men med

skillnaden att ”Sverigedemokraterna” bytts ut mot ”sakfrågorna” och att formuleringen i del 1

blivit: ”Hur många gånger sakfrågorna tagits upp”. 

131 Asp, Politisk journalistik, sid 9.
132 Asp, Medieval 2002, sid. 51.
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BILAGA 2

Kodschema

ALLMÄNNA VARIABLER:

Variabel 1: Vilket medium förekommer artikeln i?

     1)Aftonbladet

2)Expressen

3)Dagens Nyheter

  4)Svenska Dagbladet

Variabel 2: Under vilken period publicerades artikeln?

1) Vecka 1 (29/8 – 4/9)

2) Vecka 2 (5/9 – 11/9)

3) Vecka 3  (12/9 – 19/9)

Variabel 3: Vilket ämne handlar artikeln om? (Exempelvis politiska sakfrågor, invandring, brott)

1) Andras (politikers, civilas och experters) åsikter om och hantering av SD

2) SD:s valmanifest och budget

3) Attack mot SD-politiker

4) Sabotage mot SD

5) Opinionsundersökningar

6) SD:s PR (reklamfilm)

7) SD:s Politik

8) SD:s finansiering (av partiverksamheten)

9) SD:s politiker 

10) SD och ekonomin
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PARTISKHET och GESTALTNING:

Variabel 4: Vem är agerande aktör i artikeln? 

1) Sverigedemokrat

2) Annan politiker 

3) Områdesexpert

4) Civil person

5) Journalist

Variabel 5: Förekommer Sverigedemokraterna som omtalad aktör? (automatiskt nej om de varit

agerande aktör i variabel 4)

1) Ja

2) Nej

Variabel 6: Hur framställs Sverigedemokraterna som omtalad aktör?

1) Med positivt omdöme

2) Med negativt omdöme

3) Med neutralt omdöme

90) Sverigedemokraterna förekommer inte som omtalad aktör

Variabel 7: På vilket sätt gestaltas artikeln?

1) Spelgestaltning

2) Sakgestaltning

3) Skandalgestaltning

4) Triviagestaltning

5) Annan gestaltning
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PARTISKHET och SAKFRÅGOR:

Variabel 8: Vilken av SD:s sakfrågor nämns? 

1) Invandringspolitik 

2) Äldreomsorgsfrågor

3) Brott och straff 

4) Försvar

5)Skola och utbildning

6) Jobb och företag

7) Kultur

       

         91) ingen

Variabel 9: Hur framställs sakfrågan i artiklarna?

1) Positivt 

2) Negativt

3) Neutralt

92) Sakfrågan tas inte upp
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PARTISKHET och JIMMIE ÅKESSON:

Variabel 10: Vilken aktörsroll har Jimmie Åkesson i artikeln?

1) Som agerande aktör

2) Som omtalad aktör

3) Han nämns inte alls

Variabel 11: Vilket omdöme får Jimmie Åkesson som omtalad aktör?

1) Positivt

2) Negativt

3) Neutralt

93) Han nämns inte alls

94) Han är agerande aktör
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KODINSTRUKTIONER:

Allmänna kodinstruktioner:  Varje artikel besvaras med bara ett alternativ. När en fråga kan

besvaras med fler alternativ går vi efter huvudandelsprincipen – har de olika alternativen exakt

lika stort utrymme går man efter det som nämns först.       

Variabel 3: Handlar artikeln i sin helhet inte om SD så utgår man från det som är ämnet i den

del av artikeln som handlar om SD.

Variabel 4: Agerande aktör är när någon själv uttalar sig om något, exempelvis genom

pratminus. Om det i en artikel förekommer fler än en aktör, och de har lika mycket utrymme, är

det den aktör som först får komma till tals som räknas som huvudaktör, enligt

huvudandelsprincipen. 

Annan politiker räknas som person med någon form av partibeteckning eller politikertitel.

Områdesexpert är exempelvis en politisk forskare, statsvetenskapsexpert osv.

Civil person räknas som en person utan någon form av titel. Poliser har även räknats in under

denna kategori. 

Variabel 5: Omtalad aktör är när någon annan uttalar sig om partiet i fråga, här om

Sverigedemokraterna.

Variabel 6: 

Med negativt omdöme menas att Sverigedemokraterna beskrivs:

* Med värdeladdade negativa ord och anföringsverb (exempelvis rasist, främlingsfientlig. Sägs

aktören ”hävda”, ”uppge” eller ”påstå”).

* Som ej trovärdig, (exempelvis att aktören ej går att lita på, ger vilseledande uppgifter, har

skrämselpropaganda etc).

* Som ej responsiv (att Sverigedemokraterna inte söker eller har stöd hos folket, inte bryr sig om

vad folk tycker etc).

* Som ej kapabel/kompetent (framställs som svaga, splittrade, handlingsförlamade, svag

parlamentarisk förankring).

* Allmänt negativt.

I en artikel säger Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund att välja mellan Vänsterpartiet
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och Sverigedemokraterna ”är som att fråga: ”Vill du ha pest eller kolera””133 (Aftonbladet). Att

som parti bli likställd med pest eller kolera kan sällan uppfattas som något annat än negativt och

är ett exempel på en artikel med negativ omdöme av partiet. 

Med positivt omdöme menas att Sverigedemokraterna beskrivs:

* Med positivt laddade ord och anföringsverb (Exempelvis ökar, gör framsteg. Sägs aktören

”understryka”, ”berätta”, ”förklara”  eller ”meddela något)

* Som trovärdiga (Exempelvis går att lita på, håller vad de lovar, ger klara besked och slingrar

sig inte)

* Som responsiva (framställs som demokratiska, med folklig förankring och som lyhörda för

folks åsikter)

* Som kapabla/kompetenta (framställs som starka, eniga, handlingskraftiga, stark förankring)

* Allmänt positivt

Ett exempel på ett positivt omdöme är ”Sverigedemokraterna når en ny rekordnivå. […]

Sverigedemokraternas frammarsch i väljaropinionen fortsätter”134 (Dagens Nyheter). Att

förknippas med ord som ”rekordnivå” och att man är på ”frammarsch” talar för att det går bra

för partiet, och är således ett positiv omdöme.

Med neutralt omdöme menas att ingen värdering görs

Har Sverigedemokraterna beskrivits både exempelvis negativt och neutralt i en artikel utgår man

från huvudandelsprincipen och räknar den värdering som förekommer mest.

Variabel 7: Vid spelgestaltning fokuseras det på politiken som ett spel och vanliga ord i sådan

rapportering är vinnare, förlorare, spel- sport- och krigsmetaforer. Fokus ligger på hur politik

bedrivs, vem som vinner eller förlorar i kampen om väljarna och opinionen. Kandidaternas

framträdande, stil och hur de uppfattas är centralt och det finns ett starkt fokus på

opinionsmätningar och hur kandidaterna klarar sig i dem. Exempel på artiklar med

spelgestaltning har rubrikerna: ”Reinfeldt i natt: ”De som tycker om Sverige ska inte rösta in

133 Buskas, Eva & Kärrman, Jens & Marmorstein, Elisabeth. Aftonbladet, ”Som pest eller kolera”, publicerad
20100910, sid. 8-9

134 Brors, Henrik. Dagens Nyheter, ”Alliansen är i majoritet”, publicerad 20100915, sid. 10
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SD””   135(Expressen), ”Tog Zlatan till hjälp – i anfall mot Åkesson” 136(Aftonbladet) och

”Alliansen är i majoritet” 137 (Dagens Nyheter) Gemensamt för de artiklarna är att de framställer

politiken som ett spel, de två första handlar om sätt att utesluta SD på och den sistnämnda utgår

från en opinionsmätning.  

Vid sakgestaltning – sådan journalistik fokuserar på sakliga förhållanden i verkligheten. Det

handlar om innehållet i politiska förslag och politiska kandidaters åsikter i sakfrågor. Exempel

på sakgestaltade artiklar var till exempel den artikelserie i Expressen som gick under

överrubriken ”Frågor som avgör valet”. I de artiklarna fick de olika partierna inklusive

Sverigedemokraterna ta ställning till olika frågor som exempelvis handlade om jobb, skola och

utbildning och de äldre. Partierna fick svara på olika frågor kring ämnet, om vad de vill göra på

området. Innehållet blev därför sakgestaltat, det handlade om politikens innehåll.

Skandalgestaltningar fokuserar på skandaler – politiker som någon ansett har betett sig moraliskt

eller juridiskt klandervärt – exempelvis att en SD-politiker sålt sprit till minderåriga eller att en

politiker gjort ett klantigt uttalande som framställs som en skandal.

Triviagestaltningar handlar om något trivialt som inte alls har med politik att göra men som ändå

handlar om politiker – exempelvis politikernas kläder. ”Komikern i bråk med SD-toppar” 138

(Expressen) är ett exempel på en triviagestaltad artikel. Den handlar om att komikern Soran

Ismail hamnat i ett våldsamt bråk med SD-medlemmar. Artikeln handlar inte om politik men

handlar ändå om politiker och är därför en triviagestaltad artikel. 

I de fall när artiklarna inte går att klassificera som varken spel-, sak- eller triviagestaltning

kommer en femte kategori som kallas ”annan gestaltning” att användas.

Variabel 8: Sakfrågorna har hämtats från Sverigedemokraternas valmanifest och valkampanj

och är de som partiet själv anser som viktigast. En sakfråga tas upp även om den bara nämns i

löpande text eller i citat. Underliggande sakfrågor som har med huvudsakfrågan att göra (enligt

Sverigedemokraternas valmanifest) räknas också som att sakfrågan tas upp – exempelvis om

135 Sjöshult, Fredrik & Svensson, Niklas. Expressen, ”Reinfeldt i natt: ”De som tycker om Sverige ska inte rösta in
SD”” Publicerad: 20100903 sid. 14-15

136 Sandberg, Mattias. Aftonbladet ”Tog Zlatan till hjälp . I anfall mot Åkesson” Publicerad: 20100905, sid. 14
137 Brors, Henrik. Dagens Nyheter ”Alliansen är i majoritet” Publicerad: 20100915, sid. 10
138 Behdjou, Behrang & Lapidus, Arne & Söshult, Fredrik. Expressen ”Komiker i bråk med SD-toppar” Publicerad:

20100915, sid. 16
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man i artikeln pratar om islamisering. Enligt Sverigedemokraternas valmanifest är det en

underliggande punkt på frågan Invandringspolitik, därför räknas det då som att den sakfrågan

nämnts. 

Variabel 9: När sakfrågan beskrivs med negativt värdeladdade ord räknas det som att sakfrågan

beskrivits negativt. Görs ingen värdering av sakfrågan räknas den som neutralt omnämnd.

Exempel på när en sakfråga får negativt omdöme är ”SD är ett högerparti som grundar sig på

främlingsfientlighet, en rasistisk människosyn och inte har någon politik för att minska klyftorna

i Sverige”139 (Expressen). Att Sverigedemokraterna här beskrivs som främlingsfientliga och

rasistiska (negativa omdömen) har med deras sakfråga invandringspolitik att göra eftersom de

vill begränsa invandringen kraftigt. 

Variabel 10: Om Jimme Åkesson någonstans får komma till tals (pratminus) förekommer han

som agerande aktör. Om någon annan talar om Jimmie Åkesson förekommer han som omtalad

aktör. Förekommer hans namn inte alls i artikeln förekommer han inte som aktör. 

Variabel 11: Om Jimmie Åkesson exempelvis beskrivs som inkompetent, som rasist eller att

han ”hävdar” något räknas det som ett negativt omdöme. Beskrivs han exempelvis som

kompetent eller smart räknas det som ett positivt omdöme. Görs ingen värdering alls om honom

räknas det som neutralt omdöme. Ett exempel på när Jimmie Åkesson beskrivs med negativt

omdöme är ”Den senaste taktiken är att varna för skakig börs och högre räntor med Jimmie

Åkesson som vågmästare”140. Jimmie Åkesson beskrivs här som att orsaka skakig börs och högre

räntor, vilket anses som en negativt bedömning. 

139 Svensson, Niklas. Expressen, ”S-ledningens punkter för att möta SD i debatter: Socialdemokraternas bästa
argument mot SD”, publicerad 20100915, sid. 14

140 Marmorstein, Elisabeth. Aftonbladet, ”Topptrion som ska stoppa SD”, publicerad 20100913, sid. 17
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BILAGA 3

Resultatet i tabeller från SPSS
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