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Sammanfattning

Svensk media har under tidigare valkampanjer valt att inte uppmärksamma invandringsfientliga 

partier som Sverigedemokraterna i sin rapportering, men efter de senaste valframgångarna för 

partiet har media inte kunnat undvika det då nyhetsintresset kring partiet varit stort. 

Sverigedemokraterna var inför 2010 års val en del av den svenska mediala arenan med en ständig 

debatt kring partiets kontroversiella politik. 

I den här uppsatsen undersöktes hur rapporteringen av Sverigedemokraterna skedde i lokalpress 

veckan efter valet 2010 och på vilket sätt partiet gestaltades i en jämförande studie med 

Socialdemokraterna. Vi valde att titta närmare på tre kommuner på olika geografiska områden i 

landet där stödet för Sverigedemokraterna var högt efter valet 2010. De tre lokaltidningarna på 

dessa områden är Söderhamn-Kuriren, Borlänge Tidning och Kristianstadsbladet. 

Vi inledde studien med en kvantitativ innehållsanalys av samtliga artiklar i tidningarna under den 

aktuella tidsperioden för att räkna förekomsten av artiklar där partierna omnämndes samt var 

huvudaktörer i. I den kvantitativa studien undersökte vi även på vilket sätt partiet gestaltades i 

artiklarnas olika delar. Den andra delen av studien utgick från resultatet i den kvantitativa delen och 

var av kvalitativ karaktär. Där valde vi ut sex artiklar utifrån de mest förekommande gestaltningarna 

och genomförde en analys av dess delar; rubrik, ingress och brödtext.

Resultatet av vår undersökning visade att spelgestaltningen var den mest förekommande 

gestaltningen av de båda partierna men även att sakgestaltningen var vanligare i rapporteringen av 

Sverigedemokraterna än av Socialdemokraterna. Samtidigt framställdes Sverigedemokraterna som 

valets vinnare medan Socialdemokraterna många gånger framställdes som valets förlorare. 

Resultatet visade även att de gånger Sverigedemokraterna stod med i artiklar som omtalat parti fick 

de publicitet av negativ karaktär. 
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1. Inledning
1.1 Problembakgrund

Inför valet 2010 visade flera opinionsmätningar, oberoende av varandra, att stödet för 

Sverigedemokraterna hade ökat från föregående valperiod. Partiet förutspåddes att ta sig in i 

riksdagen och där få rollen som vågmästare. Rubriker om partiet handlade om invandring som deras 

främsta sakfråga. Just partiets sakfrågor kom att bli en het fråga i valrapporteringen om 

Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna bildades som parti 1988. Partiets grundare utgjordes till viss del av personer 

som tidigare varit verksamma i nationalistiska och rasistiska partier och organisationer som 

Sverigepartiet, Framstegspartiet och Bevara Sverige Svenskt.1 De kännetecknades inledningsvis av 

högerextremism och aktivism. Själv valde de att kalla sitt parti för demokratiskt och antirasistiskt 

och satsade på att tona ner den invandrarfientliga retorik som partiet sedan tidigare 

sammankopplades med.2

Den politiska valrapporteringen på lokal nivå har vid tidigare val visat sig vara en speglande, passiv  

och plikttroget rapporterande journalistik, något forskarna Lars Nord och Gunnar Nygren väljer att 
kalla för en förrädisk journalistik. I rapporteringen har man även kunnat se ett parti, 

Sverigedemokraterna, som tidigare tigits ihjäl av de lokala medierna eller fått framträda i artiklar 
med en oftast negativ inramning och blivit isolerade av andra partier. Deras partipolitik har tonats 

ner och de har blivit särbehandlade av media. Många lokala medier har inte någon strategi över hur 
de ska ställa sig till uppstickarpartier eller främlingsfientliga partier utan fortsätter sin vanliga 

plikttrogna sakrapportering.3

Diskussionen bland svensk media har handlat om hur man ska hantera partier som 

Sverigedemokraterna. Inför 2010 års val har Tidningsutgivarnas, vars medlemmar består av i 

princip alla svenska morgon- och kvällstidningar, dotterbolag Medieutbildarna hållit föreläsningar 

och praktiska övningar om Sverigedemokraterna. Landets nyhetsredaktioner har då haft möjlighet 

att utbilda sig i hur de ska hantera och bemöta Sverigedemokraterna och andra extrema partier i 

5

1 Larsson, S., Ekman, M., 2001, sid 83

2 Ibid, sid 25

3 Nord, L., Nygren, G. (2007)



redaktionellt arbete.4 

Trots att de lokala medierna många gånger inte har låtit Sverigedemokraterna kommit till tals fick 

de stora framgånger i valet 2010. Inte minst på den lokala nivån. I många kommuner blev de ett av 

de större partierna och deras valresultat så stort att många lokaltidningar inte längre kunde undvika 

att rapportera om Sverigedemokraterna. Tre tidningar som skrev om partiets stora framgångar i sina 

respektive kommuner var Söderhamns-Kuriren, Borlänge Tidning och Kristianstadsbladet. Dessa 

tre kommuner skulle visa sig vara några av de områden med högre väljarstöd för 

Sverigedemokraterna än de flesta andra kommuner i landet.5

1.2 Syfte

Vårt syfte med studien är att se hur Sverigedemokraterna jämfört med Socialdemokraterna 

gestaltades i lokalpressen veckan efter valet 2010 i tre kommuner där Sverigedemokraterna hade 

stor framgång samt där Socialdemokraterna är det största partiet. 

1.3 Frågeställning

• Hur gestaltades Sverigedemokraterna på lokal nivå efter valet 2010?

• Hur gestaltades Socialdemokraterna på lokal nivå efter valet 2010?

• Hur skiljde sig rapporteringen åt mellan partierna?

1.4 Avgränsning

Vi har i första hand inriktat oss på att se hur Sverigedemokraterna gestaltades i lokala medier 

veckan efter kommunvalet 2010. För att se om gestaltningen skiljde sig från något annat parti och 

kunna jämföra rapporteringen valde vi även att undersöka gestaltningen av Socialdemokraterna 

under samma period. Socialdemokraterna är det största partiet i de tre kommuner som vi 

undersökte. Vi valde Socialdemokraterna eftersom ett större partis ställningstagande har ett större 

nyhetsvärde än ett litet partis och brukar uppmärksammas mer i nyhetsflödet.6 
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Genom ett strategiskt urval valde vi att undersöka rapporteringen om Sverigedemokraterna

och Socialdemokraterna i tre olika lokaltidningar. Valet att studera lokaltidningar baserades på att vi 

ville undersöka gestaltningen på den lokala nivån där Sverigedemokraterna har gjort stora 

framgångar. Rapporteringen om lokalvalen och partiernas valresultat bör vara högre i de lokala 

medierna än frekvensen av det samma i riksmedierna. De tre valda kommunerna ser relativt lika ut 

sett till antal procent som röstade på Sverigedemokraterna i 2006 respektive 2010 års

kommunval. I samtliga av dessa kommuner tredubblade Sverigedemokraterna sina mandat och fick 

i 2010 års kommunval över 10 % av invånarnas röster.7  De undersökta kommunerna är geografiskt 

spridda över olika delar i landet; i Norrland, Svealand och i Götaland. Dessa tre kommuner är 

Söderhamn, Borlänge och Kristianstad.

Sverigedemokraternas valresultat i kommunvalen 2006:8

Kommun Antal röster Röster i procent Antal mandat

Söderhamn 671 4,20 2
Borlänge 1 133 4,03 2
Kristianstad 2 018 4,35 3

Sverigedemokraternas valresultat i kommunvalen 2010:9

Kommun Antal röster Röster i procent Antal mandat

Söderhamn 1 955 11,65 6
Borlänge 3 346 10,87 7
Kristianstad 6 093 12,25 9
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Socialdemokraternas valresultat i kommunvalen 2006:10

Kommun Antal röster Röster i procent Antal mandat

Söderhamn 6 226 39,01 20
Borlänge 12 733 45,29 28
Kristianstad 15 188 32,76 25

Socialdemokraternas valresultat i kommunvalen 2010:11

Kommun Antal röster Röster i procent Antal mandat

Söderhamn 6 644 39,61 20
Borlänge 11 883 38,62 24
Kristianstad 15 164 30,49 21

Tidningarna som vi ska undersöka i respektive kommun är Söderhamns-Kuriren, Borlänge Tidning 

och Kristianstadsbladet. Trots tidningarnas skillnad i upplagor anser vi att det inte har någon 

betydelse eftersom det är artiklarnas innehåll vi vill analysera. 

Tidningsfakta:12

Tidning Politisk färg Upplaga
Söderhamns-Kuriren Politisk oberoende 7 800
Borlänge Tidning Politisk oberoende 15 600 (år 2005)*
Kristianstadsbladet Liberal 27 600
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11 Ibid, (Valresultat 2010)

12 www.dagspress.se (2010)

* Sedan 2006 samredovisar Dalarnas Tidningar alla sina editioners upplagor enligt avtal med TU. Den 
sammalagda siffran för deras upplaga 2009 är 61 000. 

http://www.val.se
http://www.val.se
http://www.dagspress.se
http://www.dagspress.se


2. Teori

2.1 Gestaltningsteorin

Gestaltningsteorin ses som en av de mest framträdande teorierna när det handlar om den 

nyhetsjournalistiska bevakningen av politik, samhälle och mediernas effekter. Teorin handlar om 

hur innehållet i medierna formas men även om den påverkan som mediernas gestaltning av 

verkligheten har på människors uppfattning av samma verklighet.13

Enligt Robert Entman, forskare i kommunikationsvetenskap, handlar gestaltningsteorin främst om 

urval och framträdande. Att gestalta är att välja ut vissa aspekter av verkligheten och göra dem mer 

framträdande i texten på ett sådant sätt att de gynnar ett särskilt problem, en tolkning, en definition 

eller moraliskt underliggande värderingar.14 Jesper Strömbäck, forskare inom journalistik, beskriver 

gestaltningsteorin med utgångspunkten att journalistiken inte är och aldrig kommer att vara en 

neutral spegel av verkligheten. Med det menar han att verkligheten är obegränsad medan medierna 

är begränsade till sitt format vilket innebär att journalistiken handlar mycket om att välja och välja 

bort. Valen hos redaktioner och journalister handlar till exempel om val av ämnen, vinklingar, ord 

och betoningar som tillsammans formar de gestaltningar av verkligheten som nyheten handlar om.15

Enligt en vanligt förekommande metafor representerar medierna en objektiv bild av verkligheten till 

mediekonsumenterna. Men enligt Strömbäck finns det inget stöd för den teorin i forskningen. Han 

menar istället att det alltid finns en relation mellan vad som är verklighet och vad som är mediernas 

gestaltning av verkligheten men att man istället bör se de journalistiska nyheterna som 

rekonstruktioner av den egentliga verkligheten och inte sätta ett likhetstecken mellan dem.16 

En annan observation som gestaltningsteorin bygger på är att människans bilder av verkligheten 

inte är verkligheten i sig, utan nyheternas bilder av verkligheten. Om människor är mycket 

beroende av medierna för information, så är de mer mottagliga för påverkan från mediernas sida. 

Nyheterna uppmuntrar vissa specifika sätt att tänka kring politiska fenomen genom att aktivera 
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vissa känslor, idéer och värderingar snarare än andra. Detta gör att nyheterna leder publiken till mer 

eller mindre förutsägbara slutsatser och ingen kan vara helt immun mot mediernas gestaltningar.17 

Gestaltningsteorin, eller framing theory på engelska, har på kort tid blivit en väldigt snabbt växande 

och populär teori att använda i studier men definitionerna av teorin spretar åt många olika håll. Att 

orden ”framing” och ”frame” tillhör det engelska vardagliga språket minskar inte heller den 

begreppsförvirring som finns anser Strömbäck.18 Den gemensamma nämnaren för de flesta av 

definitionerna är dock att gestaltningarna är uttryck för olika sätt att organisera nyheterna på för att 

sedan placera de i medvetna eller omedvetna valda sammanhang där de görs begripliga.19

Forskarna Joseph N. Capella och Kathleen Hall Jamieson menar i sin bok Spiral of cynicism att tre 

kriterier behöver uppfyllas för att något ska kallas för en journalistisk gestaltning. 

• Det första kriteriet menar att gestaltningen bör ha identifierbara begreppsmässiga och språkliga 

egenskaper så att gestaltningen kan identifieras utifrån inslag i texten och inte bara från dess 

effekter.

• Det andra kriteriet innebär att gestaltningen som studeras ska vara vanligt förekommande i 

journalistiken för att på så sätt vara en regelbunden förekomst i läsarnas nyhetskonsumtion. 

• Det tredje kriteriet syftar till att gestaltningen måste kunna säkert skiljas från andra gestaltningar 

för att på så sätt kunna uppfattas av läsarna och inte bara av forskarna.20 

Capella och Jamieson skiljer på de två gestaltningstyperna issue och strategic/game när de 

diskuterar gestaltningar av politiken. Enkelt översatt till svenska kan man kalla de två typerna för 

sakgestaltning och spelgestaltning av politiken enligt Strömbäck. Sakgestaltningen handlar om 

samhälleliga problem, aktörers förslag och målsättningar med politiska förslag medan 

spelgestaltningen mer handlar om att vinna det politiska spelet ur alla dess aspekter.21  Flera 

medieforskare, däribland Capella och Jamieson, har noterat hur en grundläggande förändring av 

nyhetsraporteringen har gått från sakgestaltning till att istället innehålla mer spelgestaltning under 
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de senaste årtiondena.22 Forskning har visat att politik gestaltas allt mindre som sak och mer som 

spel och skandal ju mer kommersialiserade medierna är.23

Då få människor har direktkontakt med politiker, beslutsfattare och deras kampanjer bilder vi oss 

istället en uppfattning av dem och deras handlingar genom det vi läser och tar del av i medier. 

Genom den information vi tar del av i medierna finns det dem som hävdar att allmänhetens bild av 

den politiska verkligheten har blivit en medierad verklighet.24 Strömbäck tar upp fyra alternativa 

gestaltningar av politik i media som kännetecknas av vilket fokus journalisten väljer att lägga på 

texten.25

Spelgestaltningens fokus ligger på att politik gestaltas som spel, strategi, relationer mellan 

politiska aktörer eller hur politik bedrivs. Indikationer på att journalistiken gestaltas som spel är när 

ord som vinnare, förlorare eller spel-, sport och krigsmetaforer används i artikeln eller när politiker 

framställs som personer snarare än som företrädare av en viss politik. 

Sakgestaltning är den raka motsatsen till spelgestaltningen. Till skillnad från spelgestaltningen 

handlar sakgestaltning inte om relationer eller sättet politik bedrivs på utan lägger fokus på vad det 

är som har hänt, vad någon har föreslagit eller vad någon har sagt - i den mån som det syftar på eller 

har relevans för politikens sakinnehåll. 

Skandalgestaltning fokuserar på skandaler, stora som små, som kan ses som moraliskt eller 

juridiskt klandervärda beteenden hos politiker. Det kan till exempel vara politiker som handlat för 

skattebetalarnas pengar i eget syfte eller något mindre som en felsägning som gestaltas som en 

skandal av journalisten. 

Triviagestaltning av politik syftar till sådant som inte har något alls med politik att göra eller som 

saknar sakpolitisk relevans men samtidigt handlar om, eller inbegriper, politiker. Det kan till 

exempel vara när polikerna får sina kläder betygsatta.
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Studier av Capella och Jamieson har visat på att både journalistiska gestaltningar av politiken som 

spel respektive strategi ökar kunskapen hos de som tar del av medierna26 men även att 

gestaltningarna av politik som spel leder till mer cyniska attityder mot politikerna bland 

mediekonsumenterna.27 Sakgestaltning ledde inte till samma utsträckning av cyniska tankar hos de 

som tog del av nyheterna.28 Medias gestaltning kan alltså ses som betydelsefull för hur människor 

uppfattar politiken och dess makthavare. 

2.2 Valjournalistik

Enligt gestaltningteorin är mediernas rapportering inte en spegelbild av den egentliga verkligheten, 

men grundtanken med den politiska journalistiken är att den ska skildra verkligheten, låta olika 

sidor komma till tals samt att granska makthavarna. Dessa tre kriterier bottnar både i liberala ideal 

och en uppfattning om socialt ansvarstagande medier, men att den politiska journalistiken ofta 

avviker från kriterierna kan konstateras. All journalistik är egentligen en omformning av hur 

verkligheten ser ut och därför kan inte heller den politiska journalistiken skildra det exakta 

händelseförloppet i politiken.29 Många vill producera journalistik utifrån ett abstrakt ideal, men i 

verkligheten är det svårt att tillhandahålla och producera en så kvalitativ journalistik som möjligt. 

Journalistiken formas istället i ett ständigt samspel mellan olika faktorer. Det påverkar både 

mediernas makt och journalistikens innehåll. Olika faktorer kan till exempel vara politiska och 

juridiska villkor, källor och kulturella värderingar.30 

När man diskuterar journalistikens demokratiska uppgifter kan man dra paralleller till det som står i

1994 års pressutredning om att massmedier fullgör tre uppgifter för den fria åsiktsbildningen; att

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

samhällsfrågor, att granska de inflytelserika i samhället samt att låta olika åsikter komma till tals.

För att den som tar del av den informationen som nyhetsmedierna förmedlar ska kunna bilda sig en

fri och självständig uppfattning krävs det att informationen som förmedlas är sann, relevant och
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allsidig.31 Kravet på att journalistiken ska vara sanningsenligt handlar om ett egenintresse. Det är 

genom korrekta nyheter och en sanningsenlig beskrivning av verkligheten som journalistiken 

motiverar sin existens och sina anspråk på människors uppmärksamhet. Utan denna skulle 

journalistiken förlora delar av sin makt att påverka samhällsutvecklingen då makten härrör från dess 

trovärdighet som förmedlare av sanna nyheter. Den makt medierna kan utöva skulle kunna ge 

allvarliga konsekvenser för samhället och individerna om den journalistiska rapporteringen var 

falsk och missvisande samtidigt som människor utgår från att journalistiken i huvudsak går att lita 

på.32 Grundtanken i tron på den journalistiska objektiviteten är av uppfattningen att fakta och 

värderingar är två olika saker och att de går att skilja åt. Journalistiken bör med andra ord vara 

faktabaserad och beskriva händelser i eller aspekter av verkligheten där journalistens egna åsikter 

eller erfarenheter inte spelar in.33 

Media utgår allt oftare i sin politiska rapportering från vad folk vill ha och inte från vad som kan 

vara bra att veta för folk. Innehållet blir därför mer riktat på maktspel och politiska personkamper 

och i ökad utsträckning rapportering om politiker i icke-politiska sammanhang vilket bidrar till ett 

medieinnehåll som inte alltid ses som journalistik. Den politiska journalistikens förändrade karaktär 

mot ett innehåll som enkelt går att dramatisera och sensationalisera har lett till att skandaler blir allt 

mer omskrivna då det ses som mer nyhetsvärt än det rationella samspelet.34

Jesper Strömbäck skriver i boken Väljarna, partierna och medierna att den politiska journalistikens 

karaktär har förändrats under de senaste decennierna. Under stor delar av 1900-talet var den 

journalistiska normen att man svarade på frågorna vad, var, när, vilka och hur. Journalistiken skulle 

präglas av objektivitet. Det finns dock mycket som talar för att ett beskrivande förhållningssätt har 

fått ge vika för ett tolkande förhållningssätt.35

Ett beskrivande förhållningssätt innebär att journalisten huvudsakligen fokuserar på vad som har 

hänt, vad någon har gjort eller har sagt medan ett tolkande beskrivningsätt innebär att journalisten 
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har egna värderingar av vad något betyder, vad någon har sagt eller vad som har hänt.36 

Journalistiken har fått en allt större vilja till självständighet och ett tolkande förhållningssätt har 

blivit mer framträdande. Förhållandet till inte minst de politiska aktörerna och institutionerna har 

fått en större självständighet och ett sådant förhållningssätt ger journalisterna mer inflytande och 

makt än ett beskrivande journalistiskt förhållningssätt. Graden av tolkande journalistik kan ses som  

ett ytterligare tecken på hur medialiserad valbevakningen är.37 Det är dock svårt att avgöra vad som 

menas med tolkande journalistik. Den journalistiska arbetsprocessen kräver att det görs en serie val 

av till exempel ämne, ord och källor. Så på en nivå är all journalistik tolkande. Men enligt Jesper 

Strömbäck skulle begreppet journalistik förlora sin mening om all journalistik räknades som 

tolkande. Därför är det bättre att bedöma om innehållet kännetecknas av ett beskrivande eller ett 

tolkande journalistiskt förhållningssätt.38

En nödvändig förutsättning för demokratin är att ha oberoende nyhetsmedier. Detta är ett uppdrag 

för journalisterna som har sina rötter i en lång och djupt rotad liberal presstradition.39 Det kan ses 

som ett faktum att medierna och journalistiken är beroende av demokratin för sin frihets och sitt 

oberoendes skull samtidigt som de varje dag påverkar demokratin och dess sätt att fungera vilket i 

sin tur ger medierna och journalistiken ett ansvar för viken typ av demokrati vi har och får.40 Under 

ett val sker en alldeles särskild bevakning. Journalisten måste veta hur man ska undvika frestelsen 

att själv bli aktör, hur de olika partierna ska behandlas och vilken nyhetsjournalistens 

grundläggande roll i valrörelse är. Journalisten ska kunna få svåra politiska frågor begripliga för 

allmänheten samt göra politiken levande och spännande så att allmänheten känner sig berörda. 

Väljarna måste få veta vilka lösningar på problem de olika partierna förslår, vad det kan kosta och 

har för eventuella nackdelar.41 Under en valrörelse måste den massmediala nyhetsdramaturgin ge 

vika för ett visst mått av folkbildning. Tabeller och jämförelser mellan partierna måste också finnas 

med, så allt kan inte vara avslöjanden eller sensationer i en valrörelse. Därtill måste 

nyhetsjournalistiken kompletteras med valmaterial som ses som mer konsumentupplysande och där 
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partierna behandlas utifrån en långt driven rättvisa.42

De krav som kan ställas på medierna utifrån normativa demokratiska utgångspunkter är att 

nyhetsmedierna bör behandla olika åsiktsriktingar på ett sådant sätt att inte något parti eller

åsiktsriktning oskäligt gynnas eller missgynnas.43  Ett parti kan gynnas eller missgynnas genom att 

få uppmärksamhet, men det viktigaste är hur partiet uppmärksammas när de väl syns i medierna.44 

Medias dagordning påverkar ofta vilka som blir valets vinnare och valets förlorare. Det som står 

högst upp upp på väljarnas dagordning är ofta det som är väl omskrivet av medier. På så sätt kan 

medierna genom sin dagordningsfunktion missgynna vissa aktörer och gynna andra.45 Även den 

bild som medierna ger av politikens innehåll kan gynna eller missgynna aktörerna. Om mediernas 

verklighetsbeskrivningar stämmer bra överens med aktörens egna verklighetsbild, så är 

rapporteringen mer gynnsam för aktören.46 Det kan även vara så att om mediernas bild av hur 

sakfrågor och sakförhållanden relateras till varandra stämmer bra med aktörens perspektiv, så är 

rapporteringen mer gynnsam för aktören.47 Medias makt att påverka läsaren om vad som är viktiga 

frågor kan även påverka väljarens uppfattning och bedömning av en partiledare utifrån samma 

punkter.48

Inför valet 2006 uttalade de flesta redaktioner en vilja att inte låta sig styras av politikernas 

dagordning utan skulle istället sätta sin egen dagordning i valrörelsen. Men på lokalnivå visade det 

sig att den omfattande bevakningen istället till stor del blev en pliktrapportering kring de lokala 

partiernas partiprogram och aktiviteter som sällan förmådde att lyfta sig över den vanliga 

rutinbevakningen. Den journalistiska drivkraften konflikter saknades i 75% av alla artiklar och 

inslag som Lars Nord, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap, och massmedieforskaren 

Gunnar Nygren undersökte i en representativ studie av lokal journalistik efter valet 2006. Den 

lokala rapportering sågs som ständigt speglande och sällan självständig där de redan etablerade 
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partierna behandlades rätt hyggligt av de lokala medierna.49 

2.3 Lokaljournalistik

I Sverige har lokala medier en traditionellt stark ställning och håller en hög kvalitet jämfört med 

andra länder. Dock är denna ställning hotad eftersom det idag finns ett större utbud av medieaktörer 

som ökar konkurrensen. För att publiken ska stanna hos de lokala medierna måste de bli erbjudna 

ett innehåll som gör att de inte föredrar de nya medierna, som ofta är mindre samhällsrelaterat 

omfattande. I den lokala valrörelsen är det mycket som varierar när det gäller partiernas kampanjer 

och mediernas bevakning av den lokala politiken. Detta kan bero på samspelet med den nationella 

valrörelsen och dess krav. Om kampen om väljarna är hård, så tenderar valkampanjen att bli mer 

professionell och centraliserad. Och om konkurrensen om publiken är hård, så finns det risk att 

mediebevakningen av valet blir mer ytligt och spekulativt.50 

Debatten om mediernas roll i politiken och dess bevakning i valsammanhang utgår oftast från 

riksdagsvalet och de större riksmedierna. Därmed blir de slutsatser som berör mediebevakningen av 

valen ofta generella med hur all media bevakar valrörelserna, oavsett vilken nivå de ligger på.51 

Men det är inte självklart att det ser likadant ut på lokal och regional nivå som det gör på den 

nationella. Den lokala nivån av politisk bevakning i samband med valrörelser är idag ett område 

som forskarvärlden vet rätt lite om.52

Valbevakningen på lokalnivå är inte särskilt nyhetsmässigt och hamnar, enligt tidigare forskning, 

sällan på förstasidan. Ser man till hur den politiska journalistiken och valbevakningen sköts av 

medier på riksnivå är den mer inriktad på det politiska spelet än på politikens sakfrågor, den tolkar 

och kommenterar mer än vad den rapporterar om vad som händer. Den lokala mediebevakningen ter 

sig däremot vara mer sakinriktad.53 Morgonpressen fokuserar sin rapportering på att utförligt berätta 

om nyheten och dess bakgrund för att ge läsarna en fördjupning i ämnet samt tid till eftertanke.54 
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Den beskrivande och sakinriktade journalistiken återger mer passivt källornas åsikter istället för att 

aktivt förklara, granska och analysera. I undersökningar av de lokala valen 1994 och 2006 har det 

visat sig att den lokala bevakningen har större likheter med den rutinmässiga kommunbevakningen 

än vad den har med rapporteringen om riksdagsvalet i de stora medierna.55

De lokala mediernas ställning i samhället har olika sidor. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan 

de lokala medierna och de lokala makthavarna. Makthavarna ger medierna nyheterna och medierna 

har kontrollen över den lokala offentligheten. När bygdens intressen hotas syns de gemensamma 

intressena tydligt, de lokala medierna blir då en del av försvaret för bygden. De lokala nyheterna 

har blivit allt viktigare för medierna eftersom det lokala intresset är överordnat. Å andra sidan finns 

det också en ökande självständighet som gör att medierna blir mer självständig i urvalet och 

värderingen av nyheter. Medierna lyfter fram konflikter mellan kommun och medborgare medan 

partipolitiken tonas ner. Framställningen blir mer tolkande än beskrivande och banden mellan 

partierna och de lokala tidningarna blir svagare.56 

Att ha en lokaltidning där man kan läsa om vad som händer i kommun och landsting är en 

självklarhet för många svenskar. Men hur mycket som bevakas och omskrivs skiljer sig på olika 

orter. I medelstora städer, där konkurrerande dagstidningar finns, är bevakningen intensiv. Där är 

den lokala debatten livaktig och invånarna får veta mycket om vad som händer och är på gång. På 

orter som endast har en dagstidning kommer det fram färre nyheter och naturligt så finns det färre 

artiklar. Där är bevakningen inte lika aktiv. 57

På lokal nivå har Sverigedemokraternas partipolitik tonats ner och partiet har konsekvent tigits ihjäl 

av de lokala medierna under tidigare valrörelser. De få gånger partiet och dess representanter 

omskrevs framställdes det med en negativ inramning samtidigt som de blev isolerade av andra 

partier och negativt särbehandlade av medierna. Många lokala medier saknar dessutom en strategi 

över hur de ska bemöta och hantera uppstickar- och främlingsfientliga partier. 58 Men trots det har 
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Sverigedemokraterna genom de senaste valen gjort stora framgångar, inte minst på de lokala 

områdena. 

2.4 Sverigedemokraternas roll i valsammanhang

2010 års val blev en stor framgång för Sverigedemokraterna som fick 5,7 procent av rösterna och 

därmed blev inröstade i riksdagen och dessutom fick 609 mandat i 245 kommuner.59 Men det var 

1991 som folk först började få upp blicken för partiet som då kämpade mot Ny Demokrati om de 

invandringskritiska rösterna. Medan Ny Demokrati fick en riksdagsplats fick det lilla partiet 

Sverigedemokraterna nöja sig med mandat i två kommuner, Dals-Ed och Höör. Därefter har stödet 

för partiet vuxit i landets kommuner inför varje valår.60

Valet 2002 kom att bli en milstolpe för Sverigedemokraterna. Med ett nytt principprogram, där de 

tog bort tidigare skarpa formuleringar om att utomeuropéer ska behandlas sämre än etniska 

svenskar61, nådde Sverigedemokraterna ännu större framgångar och fyrdubblade sina röster till 

riksdagen samt fick platser i trettio svenska kommunfullmäktigeförsamlingar.62 Det blev allt 

tydligare att partiets maktbas låg i södra Sverige, då hälften av dessa kommuner låg i Skåne.63 

Landskrona blev ett av Sverigedemokraternas starkaste fästen där partiet fick 8,5 procent av 

rösterna i kommunvalet. Många av Landskronas invånare menade att det höga valreslutet berodde 

på missnöjen med dålig ekonomi, sociala problem och hög brottslighet och att dessa problem till 

stor del var kopplade till den höga invandringen.64

Sydsvenskan och många andra tidningar hade många och långa diskussioner om vilken policy de 

skulle ha gentemot Sverigedemokraterna. Nyhetstexterna om partiet granskades hårt eftersom att 

man inte okritiskt ville sprida partiets åsikter. På Sverigedemokraternas hemsida talades det om 

”massmedias svek” eftersom svenska medier, enligt partiet, förtiger de problem som finns med 
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invandringen och hindrar Sverigedemokraterna att komma till tals.65 Trots detta ökade partiet i valet  

2006 och fick 280 kommunala mandat i 141 kommuner, samt tog platser i tre olika landsting. Enligt 

forskaren Kent Asp var Sverigedemokraterna det parti som fick minst uppmärksamhet av medierna 

i förhållande till deras valresultat. De fick också jämförelsevis mer negativ uppmärksamhet jämfört 

med de andra småpartierna.66 Björn Häger menar att journalisterna hade haft dåligt samvete sedan 

man lyfte in Ny Demokrati i riksdagen och därför underbevakade Sverigedemokraterna inför 

riksdagsvalet 2006. Efter valet såg man att den obefintliga bevakningen var problematisk. De fick 

inflytande i många kommuner och väljarna visste inte vart partiet stod i frågor som sjukvård och 

kärnkraft eftersom ingen hade informerat om detta.67 

En undersökning gjord av Infopaq, på beställning av Sveriges Radio, visade att 

Sverigedemokraternas publicitet i riksmedia ökade kraftigt från valet 2006 till valet 2010. För första 

gången lyckades partiet att frekvent under en valperiod vara en del av nyhetsrapporteringen under 

de fyra veckorna innan valet. Sammanlagt handlade 5,6 procent av huvudnyheterna om politik om 

Sverigedemokraterna jämfört med 0,3 procent valåret 2006. 

Sverigedemokraternas roll i valsammanhanget 2010 inleddes med en undanskymd roll där inget 

talade för att partiet skulle bli en del av mediearenan. Under de kommande fyra veckorna därefter 

skulle detta dock komma att ändras. Nyheter om partiets rapporter kring invandring och deras 

uppmärksammade reklamfilm är två exempel som gav partiet stor publicitet. Denna publicitet 

följdes sedan upp av en stor debatt om vågmästarrollen efter det att opinionsundersökningar visat på 

ett ökat stöd för Sverigedemokraterna och en chans för dem att ta sig in i riksdagen. Valrörelse 

avslutades sedan med nyheter om påhopp på partiet och dess politik från andra politiker och 

motdemonstranter under valmöten. Nära hälften av den publicitet partiet gavs i valrörelsen 2010 var 

av negativ karaktär. Partiets företrädare kom, i jämförelse med andra partier, sällan till tals utan 

partiet fick oftast stå som endast omnämnd i artiklar.68
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3. Metod
I detta kapitel presenterar och motiverar vi vår metod och det material vi har undersökt. Vi 

beskriver även det urval vi har gjort av artiklar och diskuterar validitet och reliabilitet för vår studie. 

I studien har vi använt vi oss av både kvantitativa och kvalitativa metoder med utgångspunkt från 

gestaltningsteorin. 

3.1 Tillvägagångssätt kvantitativ metod

En kvantitativ studie är bra att använda då man vill undersöka vilken grad av uppmärksamhet ett 

ämne får under en viss tid i ett material. När det gäller frekvensen av detta ämne söker man svar på 

hur ofta det förekommer i materialet under den utsatta tiden. Oftast är detta bara bakgrunden till det 

man vill studera. Det kan handla om hur något värderas och framställs mellan olika källor.69

Efter att ha utformat ett kodschema med olika enheter och variabler (se bilaga 1) med tillhörande 

kodinstruktioner inleddes vår studie med en kvantitativ innehållsanalys där vi sammanställde antalet 

artiklar där partierna omnämndes i respektive tidning. Därefter räknade vi de artiklar där 

Sverigedemokraterna respektive Socialdemokraterna sågs som huvudaktörer, med huvudaktör 

menar vi den aktör som artikeln i huvudsak vinklas på eller handlar om. Förutom att räkna 

frekvensen har vi även att undersökt vilka typer av gestaltningar som förekom och i vilken 

utsträckning. Vi utgick från de fyra gestaltningspunkterna sak, spel, skandal och trivia, som togs 

upp tidigare i teorikapitlet. När vi sedan såg vilken gestaltning av partierna som förekom mest i 

respektive artikel och tidning, valde vi ut två artiklar, en om vardera parti, ur varje tidning för att 

analysera dem mer ingående i en kvalitativ studie. 

3.2 Tillvägagångssätt kvalitativ metod

Utifrån bakgrunden i den kvantitativa studien valde vi att göra en kvalitativ studie där vi läste 

texterna i de utvalda artiklarna och analyserade dess helhet, delar och kontext för att få fram det 

väsentliga innehållet. Anledningen till att vi valde att analysera artiklarna med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys är att man då kan ta ut vissa delar ur texten som anses vara viktigare än andra. Det 
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kan också finnas innehåll i artiklarna som ligger dolt under ytan och som man då kan få fram 

genom att man läser artiklarna intensivt.70 

Vi undersökte alla sex artiklar var för sig med hjälp av ett analysschema (se bilaga 2) där vi bland 

annat tog upp hur partierna gestaltades och omnämndes samt vilket förhållningssätt de hade till 

varandra och övriga partier. Vi valde att analysera respektive rubrik, ingress och brödtext var för 

sig. Utifrån detta ville vi se hur partierna gestaltades i de olika artiklarna. På samma sätt som i den 

kvantitativa delen utgick vi i första hand från de fyra gestaltningspunkterna sak, spel, skandal och 

trivia när vi utförde den kvalitativa innehållsanalysen av artiklarna.

3.3 Urval

Vi undersökte de artiklar som publicerades mellan den 20-26 september i de tre utvalda tidningarna, 

Söderhamns-Kuriren, Borlänge Tidning och Kristianstadsbladet. Detta gav oss ett urval på totalt 

197 artiklar. Då lokala medier under tidigare val har ignorerat Sverigedemokraterna i sin 

rapportering och haft en avsaknad av strategi i bemötandet av uppstickar- och främlingsfientliga 

partier valde vi att inrikta oss på tiden efter valet då nyhetsvärdet för partiet blev stort efter deras 

höga valresultat på de tre valda orterna.

I studien bestämde vi oss för att utesluta de artiklar som är skrivna av Tidningarnas Telegrambyrå 

samt de artiklar om partierna som inte har någon lokal eller regional anknytning utan handlar om 

det nationella valet eftersom det är tidningarnas egna journalistiska texter som vi vill undersöka. Vi 

inriktade oss på innehållet i de nyhetstexter som finns och utelämnade debatter, ledare, krönikor, 

notiser, insändare och faktarutor samt bortsåg från att studera tidningarnas utformning av första 

sidan då den innehåller för lite textinformation. Eftersom det är textinnehållet vi ämnade att 

undersöka bortsåg vi även från de tillhörande bilderna och deras bildtexter. 

3.4 Metodproblem

Under undersökningen fann vi svårigheter att avgöra vissa gestaltningar. Det kunde röra sig om 

delar av artiklar som hade oklara och blandade gestaltningar. För att lösa detta valde vi att bygga på 

kodschemat med variabeln övrigt. Vi byggde även på kodschemats kodinstruktioner med utförligare 
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beskrivningar om vad som ingick i gestaltningarna för att enklare kunna avgöra vilken kategori 

artiklarnas delar tillhörde. 

3.5 Validitet och reliabilitet

Med begreppet validitet menas att man har frånvaro av systematiska fel i sin studie och att man 

mäter det man påstår sig mäta.71 I vår studie har ett kod- och analysschema utarbetats utifrån vårt 

syfte och genom noga definitioner av variablerna i dessa scheman kan vi utesluta systematiska fel 

och uppnå hög validitet. I en innehållsanalys handlar det om att man genomför undersökningen så 

att frågan man har ska kunna besvaras genom att man använder sig av rätta indikatorer i sitt 

undersökningschema.72 Tolkningsaspekten för de flesta innehållsanalyser är en reliabilitetsfråga.73 

Validitet och reliabilitet har ett visst samband som kan förklaras utifrån tre punkter:74

•  Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet.

•  Låg reliabilitet ger låg validitet.

•  Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet.

Med reliabilitet avses hur tillförlitliga de mätningar man gör är. Med det menas att man säkerställer 

att materialet bearbetas på ett korrekt sätt.75 För att uppnå god reliabilitet krävs det att mätningarna 

och uträkningarna är noggrant utförda så att det inte förekommer fel i kodningen eller registreringen 

av den insamlade datan. Detta för att senare och oberoende undersökningar ska kunna uppnå samma 

resultat.76

För att testa reliabiliteten i sitt kodschema kan man utföra reliabilitetstest. Här brukar man skilja 

mellan interkodarreliabilitet och intrakodarreliabilitet. Den förstnämnda syftar till en jämförelse 

mellan flera personers kodning medan den andra avser en återanalys från samma person på samma 

material.77
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Vi har använt oss av interkodarreliabilitetstest till vårt kodschema av den kvantitativa delens 

undersökning. Där räknade vi frekvensen av den uppmärksamhet Sverigedemokraterna och 

Socialdemokraterna fick och i vilken utsträckning under en veckas tid. De felkällor vi kan tänkas ha 

fått är räknefel men för att minimera risken för detta har artiklarna räknats två gånger var per 

tidning för att uppnå hög reliabilitet. Detsamma gällde när vi kodade partiernas roll som 

huvudaktörer samt i vilken gestaltningsroll de framställdes.
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4. Resultat
4.1 Kvantitativt resultat

Vår studie omfattade 18 tidningar mellan den 20 och 26 september 2010, på totalt tre orter. Vi 

undersökte i hur många artiklar Sverigedemokraterna respektive Socialdemokraterna förekom. Med 

förekom menar vi alla de artiklar där partinamnet nämndes. Utifrån resultatet valde vi sedan ut de 

artiklar där partierna ansågs som huvudaktörer. Nedan följer resultatet av vår studie.

4.1.1 Omnämnda 

Antal artiklar respektive parti nämndes i

Vår studie omfattade totalt 197 stycken artiklar under den aktuella tidsperioden. I alla tre tidningar 

nämndes Sverigedemokraterna i flest artiklar. Minst skillnad var det i Kristianstadsbladet där 

Sverigedemokraterna nämndes i två fler artiklar än Socialdemokraterna. Den största skillnaden 

märktes av i Borlänge Tidning där Socialdemokraterna nämndes i elva färre artiklar än 

Sverigedemokraterna. I Söderhamns-Kuriren skiljde det sex artiklar mellan partierna. 
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4.1.2 Huvudaktör

Antal artiklar respektive parti var huvudaktör i

De två partierna var tillsammans huvudaktörer i totalt 62 stycken artiklar. I samtliga tidningar 

förekom flest artiklar där Sverigedemokraterna var huvudaktör. Fördelningen mellan partierna var 

störst i Söderhamns-Kuriren där Sverigedemokraterna var huvudaktör i mer än dubbelt så många 

artiklar som Socialdemokraterna. I de två övriga tidningarna var skillnaden inte lika stor. I Borlänge 

Tidning skiljde det tre artiklar medan det i Kristianstadsbladet endast skiljde en artikel.  

Gestaltningar

Utifrån ovanstående resultat, i de artiklar där partierna sågs som huvudaktörer, har vi undersökt hur 

respektive parti gestaltades under den aktuella perioden i våra utvalda tidningar. Vi har delat upp 

artiklarna i tre delar, rubrik, ingress och brödtext, för att få fram och kunna jämföra vardera dels 

gestaltning och se vilken som är mest förekommande. Resultatet presenterar vi var tidning för sig.  

Utifrån de 62 artiklar som vi har undersökt har vi funnit att tre gestaltningar är mest förekommande. 

Vi har därför valt att i resultatdelen endast redovisa dessa tre; spel, sak och skandal. Antalet 

undersökta artiklar redovisas däremot i sitt heltal. De fullständiga diagrammen finns som bilaga

(bilaga 3).
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Nedan presenterar vi resultatet av de mest förekommande gestaltningarna och avslutar med en 

sammanfattade text. Partierna omnämns under diagrammen med sina partibeteckningar, 

Sverigedemokraterna (SD) och Socialdemokraterna (S).

4.1.3 Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna i Söderhamns-Kuriren

! Antal undersökta artiklar:
 Sverigedemokraterna 11
 Socialdemokraterna 5

I Söderhamns-Kuriren var de flesta rubriker och ingresser i artiklar om partierna spelgestaltande. I 

Socialdemokraternas fall var spelgestaltningen den enda förekommande gestaltningen i samtliga tre 

delar. I rapporteringen om Sverigedemokraterna skiljde sig däremot gestaltningarna från varandra. I 

rubrik och ingress var spelgestaltningen den vanligaste men brödtexten var av mer sakgestaltande 

karaktär, där sju av elva artiklar handlade om sak. Sak förekom även i mindre utsträckning i rubrik 

och ingress. En ytterligare gestaltning som var förekommande i alla tre delar av artiklarna om 

Sverigedemokraterna var skandalgestaltning.
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4.1.4 Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna i Borlänge Tidning

! Antal undersökta artiklar:
 Sverigedemokraterna 16
 Socialdemokraterna 13

Borlänge-Tidnings rapportering om partierna efter valet var dominerande spelgestaltande. I några 

fall gestaltades Sverigedemokraterna även på andra sätt. En gestaltning som förekom i alla tre delar 

i rapporteringen om Sverigedemokraterna var skandalgestaltningen. Denna gestaltning var efter 

spelgestaltningen den mest förekommande, främst i brödtexten. I brödtexten fanns även 

sakgestaltning av partiet. Gestaltningen av Socialdemokraterna var genomgående av spelgestaltande 

karaktär.
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4.1.5 Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna i Kristianstadsbladet

! Antal undersökta artiklar:
 Sverigedemokraterna 9
 Socialdemokraterna 8

I Kristianstadsbladet var gestaltningarna av partierna jämn. Tidningen rapporterade överlag 

spelgestaltande om bägge partier i sina artiklar. Den enda övriga gestaltningen som förekom var 

sakgestaltning som gick att finna på tre ställen, i två fall för Sverigedemokraterna och i ett fall för 

Socialdemokraterna. I det först nämnda partiets fall fanns gestaltningarna att finna i rubrik och 

brödtext medan det i Socialdemokraternas fall gick att se i ett fall av brödtexten.
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4.2 Kvalitativt resultat

Utifrån resultatet i den kvantitativa delen gjordes ett urval av artiklar där de vanligaste 

gestaltningarna förekom. Sammanlagt valdes sex artiklar ut, två ur varje tidning som handlar om 

respektive parti. Genom att göra denna analys kunde vi se hur partierna mer ingående gestaltades 

och omskrevs i artiklarna. Resultatet av dessa artikelanalyser presenteras, tillsammans med en 

jämförande sammanfattning, var tidning för sig nedan.

4.2.1 Sverigedemokraterna i Söderhamns-Kuriren

Sverigedemokraterna fick stora framgångar i kommunvalet i Söderhamn och skapade många 

rubriker. En av dem var ”SD flerdubblar sina mandat” (100920 s.6).  Denna rubrik tolkas som att 

partiet har fått ett bra valresultat eftersom de flerdubblar sina tidigare mandat och framställer dem 

spelgestaltande som en av valets vinnande partier. Denna röda tråd följer sedan med även i 

ingressen där framgångarna beskrivs som historiska och talar om det stora stöd partiet vunnit i 

Söderhamn.

Sverigedemokraterna blev historiska när de kom in i riksdagen i natt. I Söderhamn 
är deras stöd långt mycket större.

Brödtexten speglar sedan mycket av partiets politik. Sverigedemokraterna är den agerande 

huvudaktören och några andra partier omnämns inte. Mycket av texten speglar partiets sakpolitiska 

frågor. Ett exempel är när representanten Daniel Persson (SD) uttalar sig om det han tror är 

bakgrunden till partiets egna framgångar:

Själv lyfter han gärna fram partiets äldre- och skolpolitik. Men han är ändå 
övertygad om att den stora framgången beror på invandringsfrågan.  
- Större delen av de som röstar på oss han invandringspolitiken som sin viktigaste 
fråga. De har tröttnat på den politik som är nu. 

Texten handlar sedan om partiets valvaka på en grekisk restaurang och deras tidigare bedrivna 

mandatperioder. I delar av detta kan man finna spelgestaltning, som till exempel när partiets 

valresultat och framgångar presenteras men även när det diskuteras kring hur deras politik har och 

kommer att bedrivas. Därefter går texten återigen över till de sakfrågor som tidigare nämnts som 
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dominerande för artikeln. Där tas frågor som äldre- och skolpolitik samt invandringpolitiken upp av 

Sverigedemokraternas representant Daniel Persson som framhåller sina främsta politiska sakfrågor.

- Personligen brinner jag för en motorstadion i Söderhamn. Men det kanske inte är 
den viktigaste frågan. Vill säga upp avtalet med Migrationsverket, men den frågan 
kommer inte att gå igenom.

4.2.2 Socialdemokraterna i Söderhamns-Kuriren

I Söderhamn behåller Socialdemokraterna sin ställning som största parti efter kommunvalet. 

Socialdemokraterna är den agerande huvudaktören och Söderhamns-Kuriren väljer att berätta om 

detta under rubriken ”Socialdemokraterna nöjda” (100920 s.5). Rubriken spelar på att partiet är 

tillfreds med sitt valresultat och sin bedrivna valkampanj och den kan kopplas till sportsammanhang 

som ett uttryck för en känsla vilket gör att rubriken tolkas som en spelgestaltning. 

I ingressen beskrivs stämningen på Socialdemokraternas valvaka som avvaktande. Trots att partiet 

fortfarande är kommunens största parti framställs de som både vinnare och förlorare. Dessutom dras 

stämningen på valvakan ner av Sverigedemokraternas framgång.

Att partiet behåller sin starka ställning i Söderhamn ger applåder. Men klockrent är 
det inte. Sverigedemokraternas frammarsch och det egna partiets kräftgång i 
riksdagsvalet har en dämpande effekt.

Uttryck som frammarsch och kräftgång ger intryck av att vara positiva och negativa ord som kan 

användas för att beskriva partier som vinnare eller förlorare och kan kopplas som såväl 

krigsmetafor och sportsammanhang som båda är kända spelgestaltningar. 

Artikeln handlar vidare om Socialdemokraternas valvaka och deras resonemang kring valresultatet, 

deras valkampanj och andra partiers framgångar och motgångar. I diskussionen om 

Sverigedemokraternas framgång uttalar sig Socialdemokraten Sven-Erik Lindestam strategiskt om 

hur de kan tänka sig att samarbete med Moderaterna för att hålla Sverigedemokraterna utanför och 

inte nå vågmästarrollen på lokal eller riksnivå.

Som det ser ut på valnatten finns det inget som säger att Sverigedemokraterna får 
någon vågmästarroll i Söderhamn.
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- Men skulle det bli så illa här kan Hans Sundgren (M) och jag bli väldigt goda 
vänner, säger han. När det gäller rikspolitiken föredrar han helgjuten allianspolitik 
framför att ha Sverigedemokraterna som vågmästare.

Socialdemokraterna uttalar sig neutralt om andra partier i artikeln men uttrycker sig mest om 

Sverigedemokraternas framgång. Trots den neutrala hållningen kan man se ett exempel på en 

negativ inställning och ett eventuellt försök att hålla Sverigedemokraterna utanför genom ett uttalat 

samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i citatet ovan. 

I brödtexten får Lindestam (S) frågan om hur Söderhamn ska styras efter valet. Han svarar:

- Det vet jag inte än. När alla röster i kommunvalet är räknade måste vi analysera 
resultatet noga. Sedan blir det dags att sätta sig vid förhandlingsbordet för att se hur 
vi ska göra. Än så länge är det för tidigt att säga något, säger Sven-Erik Lindestam.

Detta handlar om hur politiken ska bedrivas i framtiden samt att uttrycket förhandling kan tolkas 

som en strategi och även denna del passar in under kategorin spelgestaltning. 

Det förekommer även en viss del av sakgestaltning där Socialdemokraten Katarina Brolin 

spekulerar om varför Sverigedemokraterna har fått så högt valresultat samt om deras partipolitik.

- Jag tror att man vill ha en enkel lösning på en fråga som inte är så enkel som de 
tror, säger hon om SD´s invandrarpolitik.
Sven-Erik Lindestam tror att det finns en rädsla och skeptisism som har fått 
genomslag. - Jag tror att det finns en längtan till de enkla svaren.

Eftersom han nämner Sverigedemokraternas invandringsfråga räknas det som en sakgestaltning. 

Om Socialdemokraternas egna valfrågor står ingenting.

Sammanfattning

I Söderhamns-Kuriren var spelgestaltning den dominerande gestaltningen i artikeln som handlade 

om Socialdemokraterna. Det skrevs bland annat om valresultatet, deras missnöje över att 

Sverigedemokraterna gick starkt framåt och om hur Söderhamn ska styras efter valet. I artikeln som 

handlade om Sverigedemokraterna förekom spelgestaltning i rubrik och ingress där deras framgång 

i valet och deras ökade väljarstöd beskrevs. I brödtexten förekom mest sakgestaltning och partiets 

invandrarpolitik är den sakfrågan som blev mest omskriven. Sverigedemokraterna blev framställda 

som ett vinnande parti medan Socialdemokraterna beskrevs som avvaktande och något besvikna, de 

hade en negativ inställning till Sverigedemokraterna efter att ha sett valresultatet. 

Sverigedemokraterna själva uttalade sig inte om något annat parti.
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4.2.3 Sverigedemokraterna i Borlänge tidning

Under valrörelsen diskuterades huruvida andra partier skulle välja att ta stöd av 

Sverigedemokraterna i sin politik om de fick makt att påverka eller inte, något de flesta partier 

ansåg att de ej skulle göra. Detta till trots, och efter Sverigedemokraternas valframgång, är partiets 

representanter övertygade om att det ändå kommer att ske.

Andra partier kommer att vända sig till oss (100920 s.7)

- Jag är övertygad om att andra partier kommer att vända sig till oss, tvärt emot vad 
som har sagts i valrörelsen. Det säger Marie Edenhager, Sverigedemokraterna om 
att partiet valdes in i riksdagen och också sent i går kväll såg ut att kunna bli 
vågmästare.

Denna rubrik och ingress innehåller spelgestaltningar då de kan tolkas som en strategi från 

partiernas sida där de beräknas att söka samarbete med varandra för att nå framgångar i sin politik. 

Sverigedemokraterna kan också tolkas som vinnare eftersom de valdes in i riksdagen, har möjlighet 

att bli vågmästare och därmed kan bli det parti som andra partier söker sitt stöd hos.

Lyckan över framgångarna för Sverigedemokraterna är det som speglar inledningen av brödtexten. 

Där beskrivs hur det agerande partiet med god marginal tagit sig in i riksdagen och att det i 

Borlänge endast var två partier som fick fler riksdagsröster. Om detta får Sverigedemokraternas 

partiordförande i Borlänge, Marie Edenhager (SD) uttala sig: 

- Det är helt fantastiskt. Jag vet inte vad jag ska säga. Det känns märkligt på något 
sätt. Jag kom in rätt sent i distriktet i Dalarna, men vi har jobbat med att värva nya 
medlemmar till partiet. Det har gett resultat.

Marie Edenhager (SD) framstår i texten som en vinnare eftersom hennes parti har fått stora 

framgångar i valet och hon får uttrycka sin segerlycka över detta. 

Hela texten domineras av spelgestaltning, men ett mindre stycke kan tolkas som en sakgestaltning. 

På frågan om vilka frågor Sverigedemokraterna måste få igenom i en förhandling svarar Edenhager 

(SD) att det handlar om invandringsfrågan som de har prioriterat. 

32



I en senare del av texten diskuterar Edenhager (SD) vikten av samarbete mellan partier och att 

samarbeta är något som Sverigedemokraterna kan tänka sig att göra förutsatt att de får något 

tillbaka. 

- Vi är beredda att samtala med alla de övriga partierna. Vi är öppna för samarbete, 
under förutsättning att vi kan få igenom våra viktiga frågor. Vi kommer inte att 
sätta oss i knäet på någon, utan kommer att förhandla.

Denna relation mellan partier som hon tar upp är något som stämmer in som en spelgestaltning 

mellan politiska aktörer. Man kan även tolka en viss strategi i hennes uttalande då hon uttrycker att 

samarbete kommer att ske på villkoret att dem själva får igenom sin viktiga sakpolitik vilket även 

det ses som en spelgestaltning. 

Andra partier som i artikeln uttalar sig om Sverigedemokraterna är Centerpartiet och 

Kristdemokraterna. Centerpartisten Lena Reyier-Ingman är glad att det pekar åt en alliansseger men 

är besviken över Sverigedemokraternas framgångar. Även Kristdemokraten Katarina Gustavsson 

uttalar sig negativt om Sverigedemokraternas valresultat. 

- Ett parti som vill stänga gränser kan aldrig bidra till att utveckla ett land. För mig 
är det här fruktansvärt och som invandrare är jag jätteängslig.

Sverigedemokraternas representant Marie Edenhager håller ett neutralt och öppet förhållningssätt 

mot övriga partier men understryker samtidigt att om de kallar sig demokratiska måste de även 

lyssna på det svenska folket och förhandla med Sverigedemokraterna och inte stänga dem ute.

4.2.4 Socialdemokraterna i Borlänge tidning

Dagen efter kommunvalet 2010 i Borlänge uttalar sig Socialdemokraten Peter Hultqvist om årets 

valresultat. Rubriken lyder ”Peter Hultqvist (S): Ett val utan vinnare” (100920 s.5). Detta är ett 

tydligt exempel på en spelgestaltning då ett ord som vinnare förekommer i rubriken. Av rubriken 

kan man tyda en besvikelse på valresultatet från Socialdemokraternas sida trots att de behåller sin 

plats som största parti. I ingressen fortsätter Hultqvist (S) att beskriva sitt missnöje och återigen ser 

vi exempel på spelgestaltning då han diskuterar valresultatet och använder sig av ord som vinnare.
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- Jag är självklart inte nöjd med vårt valresultat. Det är ett val utan vinnare. Det 
säger Peter Hultqvist (S) som är besviken och befarar ett oparlamentariskt läge.

Artikeln fortsätter på samma linje i brödtexten och beskriver Socialdemokraternas nedgång och 

Sverigedemokraternas framgång i valet, något som Hultqvist (S) väljer att se på som ett val utan 

någon vinnare:

Peter Hultqvist, ordförande för Dalarnas Socialdemokrater, konstaterar att partiet 
förlorat valet. Han menar att det inte finns några vinnare. Sverigedemokraterna 
kom in - och tycks bli vågmästare.

Återigen ser vi ett exempel på en spelgestaltning där ord som vinnare och förlorare förekommer i 

artikeltexten. Trots att Socialdemokraterna står som segrare i kommunen väljer partiets ordförande 

att själv kalla dem för valets förlorare. 

Han har en negativ inställning till Sverigedemokraterna då han uttrycker det som ett val utan någon 

vinnare, trots Sverigedemokraternas stora framsteg. Andra partier han även har en negativ 

inställning till är de som ingår i Alliansen, dess sakpolitik och deras sätt att bedriva politiken på.

- Alliansen har inte fått godkänt för sin politik. Det beror på arbetslösheten och 
ökade klyftor i samhället.

Peter Hultqvist var dock inte oförberedd på valförlusten, med tanke på 
opinionsmätningar. - Vi måste ta oss en ordentlig funderare på hur vi ska resa oss 
och komma igen som parti. Vi måste ta en diskussion om vad det här står för och 
vad vi ska göra åt det.

I detta citat förekommer många ämnen som passar in i kategorin spelgestaltning. Hultqvist (S) 

nämner ord som valförlust och opinionsmätningar. Vidare pratar han om hur partiet ska gå till väga i 

framtiden och hur de ska kunna ta sig upp igen. Detta kan tolkas som att han menar vilken strategi 

de ska använda sig av.

Sammanfattning 

I Borlänge tidning beskrevs de båda artiklarna till största delen utifrån spelgestaltning. 

Sverigedemokraterna var glada över deras valresultat och övertygade att andra partier kommer att 

vilja samarbeta med dem. I artikeln om Socialdemokraterna var det en dystrare stämning. Där 
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beskrevs valet som ett val utan vinnare i och med partiets dåliga valresultat samt att 

Sverigedemokraterna gick starkt framåt, man kunde även se att Socialdemokraterna hade en negativ 

inställning till sina konkurrerande partier. Sverigedemokraterna var neutral mot andra och öppna för 

samarbete men berättade att de inte kommer att sätta sig i knä på någon, utan de kommer istället att 

förhandla. Även andra partier som Kristdemokraterna och Centerpartiet uttalar sig och är besvikna 

över Sverigedemokraternas framgång i valet.

4.2.5 Sverigedemokraterna i Kristianstadsbladet

Tisdagens tidning rapporterar om Sverigedemokraternas starka val under rubriken SD tredje störst - 

får troligen sju mandat i fullmäktige (100921 s.14). Denna rubrik berättar om ett parti som går 

framåt efter ett högt valresultat och där partiet kan ses som en vinnare som blir tredje största parti i 

kommunen. I ingressen vinklas nyheten på samma sak som rubriken och berättar om att var sjätte 

person valde Sverigedemokraterna på sina röstsedlar. Utöver partiets framgång handlar artikeln 

även om varför de ökar och hur framtiden för partiet ser ut med ett eventuellt samarbete med andra 

partier. Det handlar även om Socialdemokraterna och deras valresultat. 

Artikeln innehåller både spel- och sakgestaltning men domineras av spelgestaltningen och 

innehåller endast ett kort stycke med sakgestaltning där anledningen till Sverigedemokraternas 

framgång diskuteras samt vilka eventuella sakfrågor som betydde mest för väljarna.  

I brödtexten diskuteras om Sverigedemokraternas framgång i en intervju med den lokala  

gruppledaren Magnus Persson (SD) som får uttala sig om partiets framgångar och konkurrenternas 

fall. 

- Jag blev tagen på sängen och det har inte satt sig än. Varken jag eller mina 
partikamrater har känt de vibbarna. Jag trodde vi skulle kunna öka något mandat 
och målet var att inte tappa. Allt annat var en bonus, säger han.

Samtidigt spekulerar han om Socialdemokraterna och deras minskade väljarstöd när han säger: 

- Bromölla är en gedigen röd kommun. Jag trodde inte Socialdemokraterna skulle 

så tappa så mycket. De får glo sig i spegeln och rannsaka sig.
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Utifrån dessa två kommentarer kan man se vilket parti som beskrivs som vinnare och vilket som ses 

som förlorare av Magnus Persson (SD), artikelns agerande huvudaktör. Kommentarerna har även 

viss likhet med sportcitat som man brukar kunna höra i intervjuer med tränare efter matcher då de 

beskriver matchen utifrån sitt eget lag och motståndarlaget. Relationen mellan partierna är även en 

del som syftar till att denna artikel sorteras in som en spelgestaltning. 

Utöver det som Magnus Persson (SD) uttalat ovan forsätter han att beskriva Socialdemokraterna 

och Sverigedemokraternas relation till dem:

- Folk är trötta på S envälde. S har kört över alla andra. Vi har lagt motion och 
debatterat men allt har gått i papperskrogen. Så har det varit för alla partier.

Sverigedemokraternas inställning till Socialdemokraterna är negativ och enligt honom är de ett parti 

som förkastar andra partiers förslag och går sin egna väg istället för att lyssna på andra. 

4.2.6 Socialdemokraterna i Kristianstadsbladet

Dagen efter valet 2010 skrev Kristianstadsbladet om Socialdemokraterna som gjorde sitt sämsta val 

någonsin. Texten vinklas till största delen på partiets dåliga valresultat samt deras besvikelse över 

Sverigedemokraternas framgång. Artikeln innehåller genomgående spelgestaltning och 

Socialdemokraterna är agerande huvudaktörer samt det enda partiet som kommer till tals i texten. 

Rubriken var ”S tappar krafter” (100920 s.13) och detta kan tolkas som en spelgestaltning av 

rubriksättningen eftersom uttrycket att tappa krafter är ett uttryck som kan användas inom 

sportjournalistiken för att beskriva något som går dåligt och syftar på att beskriva någon som en 

förlorare. I ingressen stod det:

Efter kvällens första prognos såg partiet ut att för första gången någonsin inte få 
egen majoritet i kommunfullmäktige 

Detta kan tolkas som en förlust för Socialdemokraterna. Partiet förlorar röster till andra partier och 

gör, trots att man ännu är kommunens största parti, ett dåligt val sett till valresultatet. Ord som 

förlorare är en tydligt indikation på en spelgestaltningen varför även ingressen klassas in under 

denna gestaltning. 
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Brödtexten beskriver sedan Socialdemokraternas valvaka som en lång och dyster tillställning med 

dåliga nyheter som följde varandra om valresultatet. 

Stämningen på Böckmans där Socialdemokraterna höll sin valvaka var dyster redan 
tidigare under kvällen när SVT presenterade sin preliminära 
valunderlokalsundersökning. När de låga sifforna för de rödgröna blocket och 
sedan Socialdemokraternas egna siffror dök upp på storbildsskärmen var det 
nästintill tyst.

Texten speglar det negativa resultatet Socialdemokraterna fick på flera håll och framställer även här 

partiet som stora förlorare samtidigt som det handlar om valresultat och dess utgång vilket gör att 

denna del av brödtexten sorteras in som en spelgestaltning. 

Ett annat parti som omnämns i artikeln är Sverigedemokraterna som får ett högt valresultat. De blir 

negativt omtalade av Socialdemokraterna. 

Några besvikna suckar ljöd och negativa kommentarer över Sverigedemokraternas 
höga siffror fälldes. En av de besvikna var Christer Adelsbo.
-Jag skäms. Vi har inte ens några problem här, säger Christer Adelsbo.
-Det är helt oförklarligt. Sverigedemokraterna har inte gjort ett skit under den 
gånga mandatperioden.

Socialdemokraternas förhållningssätt mot andra partier, i det här fallet Sverigedemokraterna, är 

negativt. Sverigedemokraterna blir som omtalad aktör negativt behandlade och får ta kritik för sin 

tidigare politik i området. 

Ytterligare en indikation på att artikeln gestaltas som spel är att Socialdemokraten Christer Adelsbo 

uttalar sig om hur han ser på valresultatet och där han framställer sitt parti med en klassisk 

sportmetafor och kallar det för ett lag i en diskussion om sitt eget parti och Sverigedemokraterna. 

- Det känns jobbigt att vi har ett samhälle där jaget stärks och laget inte längre 
spelar någon roll.

Sammanfattning

Även i Kristianstadsbladet var spelgestaltningen den dominerande gestaltningen. I artikeln om 

Sverigedemokraterna beskrevs deras stora framgångar i valet, medan man i artikeln om 

Socialdemokraterna kunde läsa om deras sämsta val någonsin. De båda partierna omnämnde även 

varandra negativt. Socialdemokraterna berättade att de skämdes över Sverigedemokraternas höga 
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siffror samt att de inte hade gjort någonting under den gångna mandatperioden. 

Sverigedemokraterna uttryckte i sin tur att Socialdemokraterna ”måste glo sig i spegeln och 

rannsaka sig själva” samt att de ansåg att Socialdemokraterna hade kört över alla andra partier och 

slängt deras motioner i papperskrogen.
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5. Analys

Spel- och sakgestaltning 

I våra undersökta artiklar kunde vi se ett resultat där spelgestaltningen var den mest förekommande 

gestaltningen. Enligt Jesper Strömbäck lägger spelgestaltningen fokus på när till exempel ord som 

vinnare och förlorare används, eller på sport-, spel-, och krigsmetaforer. Dessa kategorier återkom 

många gånger i vår undersökning och är en stark bidragande orsak till det höga resultatet av 

spelgestaltning.

Flera medieforskare, däribland Capella och Jamieson, har visat på att den journalistiska 

gestataltningen av politik har gått från att vara sakgestaltad till att ha ett mer spel- och 

skandalgestaltande innehåll under de senaste årtionden. Detta gäller enligt dem främst sett till hur 

stor del medierna är kommersialiserade. Kvällstidningar kan ses som mer kommersiella än 

morgontidningar vilket även stämmer in på deras teori. I vår studie förekom skandalgestaltning som 

tredje främsta gestaltningen i både Söderhamns-Kuriren och Borlänge Tidning. De flesta artiklar 

som skandalgestaltades handlade om en riktad hackerattack mot Sverigedemokraterna och deras 

anhängare. Enligt Nord och Nygren brukar den lokala mediebevakningen dock vara mer sakinriktad 

och passivt återge källornas åsikter istället för att analysera och förklara. Att vårt resultat till största 

del handlade om spelgestaltning kan bero på att undersökningen gjordes veckan efter valet då 

valresultat presenterades och partierna framstod som vinnare respektive förlorare. De undersökta 

texterna var dock inte analyserande utan återgav vad källorna hade sagt samt redogjorde för vad 

som hade hänt i valet vilket överensstämmer med tidigare forskares teorier om lokalmedia som 

bakgrundsberättande.

Trots att spelgestaltningar var mest förekommande i undersökningen kunde vi även märka av att 

Sverigedemokraterna ofta sakgestaltades, främst i brödtexten. I vår undersökning går att finna att 

Sverigedemokraterna sakgestaltades vid 13 tillfällen jämfört med Socialdemokraterna som endast 

sakgestaltades vid ett tillfälle. 

Sverigedemokraterna får mer uppmärksamhet

Vi kunde även märka att Sverigedemokraterna förekom som huvudaktör i fler artiklar än 

Socialdemokraterna. Enligt Björn Hägers tidigare teori om problematiken bakom mediernas 

underbevakning av Sverigedemokraterna och deras sakfrågor efter valet 2006 kan man nu märka av 
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en skillnad där Sverigedemokraterna förekommer oftare i media och i diskussioner kring deras 

sakpolitik. Att ett parti uppmärksammas mycket i medierna är, enligt Kent Asp, mer gynnsamt för 

partiet än att de uppmärksammas lite, även om frågan hur de uppmärksammas är den viktiga. Med 

den exponering Sverigedemokraterna fick, bortsett från på vilket sätt de uppmärksammades, jämfört 

med Socialdemokraterna kan man säga att det förstnämnda partiet gynnades av att exponeras mer 

medan Socialdemokraterna missgynnades.

Sverigedemokraterna negativt omnämnda

I de tre undersökta artiklarna där Socialdemokraterna var huvudaktör omnämndes även 

Sverigedemokraterna i samtliga. Den publicitet Sverigedemokraterna fick som omnämnt parti var 

av negativ karaktär. Infopaqs undersökning om Sverigedemokraternas publicitet i valrörelsen 2010 

visar att de även till stor del fick negativ publicitet innan valet då nära hälften av de publicerade 

artiklarna var av en negativ karaktär. Till skillnad från före valet, då Sverigedemokraterna mest stod 

som omnämnd och sällan fick komma till tals, har partiet nu istället blivit en större del av den 

mediala arenan. Dock kan det vara problematiskt att jämföra denna teori exakt då den främst rör 

rikstäckande morgon- och kvällstidningar.

Plikttrogen rapportering 

Den beskrivande journalistiken var dominerande i samtliga artiklar som vi undersökte. Där 

beskrevs till exempel vad som hade hänt, vad partierna hade fått för valresultat och vad de hade för 

kommentarer om valet. Jesper Strömbäck menar att ett tolkande förhållningssätt blivit allt mer 

framträdande och detta ger journalisterna en mer inflytande makt. På lokal nivå är kanske inte detta 

förhållningssätt lika vanligt som på riksnivå. Lars Nord och Gunnar Nygrens forskning om att de 

lokala medierna är mer refererande, plikttroget rapporterar det som hänt och är mindre granskande 

stämmer därför bättre in i vårt resultat.

Den plikttrogna rapporteringen i Sverigedemokraternas fall skulle vidare kunna beskrivas utifrån 

Nord och Nygrens forskning om att lokala medier saknar en strategi över hur de ska bevaka 

uppstickar- och främlingsfientliga partier. Detta kan i sin tur förklara varför Sverigedemokraterna 

sakgestaltas oftare än sin partikonkurrent Socialdemokraterna. Vid de tillfällen 

Sverigedemokraterna sakgestaltades handlade det främst om deras sakfrågor kring invandringen.
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Vinnare och förlorare

Att tidningarna väljer att uppmärksamma Sverigedemokraternas sakfrågor i större utsträckning än 

Socialdemokraterna påverkar även den bild läsarna får av partierna. Sverigedemokraterna framstod 

i de flesta artiklar som det vinnande partiet medan Socialdemokraterna blev omskrivna som valets 

förlorare. Trots att Socialdemokraterna fortfarande är de största partiet i de tre undersökta 

kommunerna så var de inte nöjda med sitt valresultat, som i vissa kommuner minskade. Även 

Sverigedemokraternas framgång fick Socialdemokraterna att framstå om förlorare. I detta fall kan 

då tänkas att läsarna kommer att bedöma Sverigedemokraterna och dess ledare som vinnare utifrån 

deras sakfrågor mer än Socaldemokraterna som istället eventuellt kommer att ses som förlorare.
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6. Slutsats

Hur gestaltades Sverigedemokraterna på lokal nivå efter valet 2010?

Efter valet 2010 gestaltades Sverigedemokraterna som vinnare i de samtliga tre lokala tidningar 

som vi undersökte. I artiklarna där de var huvudaktör låg nästan all fokus på partiet och deras 

framgång i valet. De omnämndes även i artiklarna där Socialdemokraterna var huvudaktör och blev 

då negativt omtalade. Den dominerande gestaltningen av Sverigedemokraterna var spel, men även 

sakgestaltning förekom. Invandringsfrågan var den fråga som förekom mest när det handlade om 

partiets sakpolitik. Under valperioden utsattes partiet även för en riktad hackerattack som bidrog till 

att viss del av rapporteringen kring partiet skandalgestaltades. Sverigedemokraterna var även 

huvudaktör i fler artiklar än Socialdemokraterna i samtliga undersökta lokaltidningar. 

Hur gestaltades Socialdemokraterna på lokal nivå efter valet 2010?

Trots att Socialdemokraterna behöll sin ställning som största parti i samtliga undersökta kommuner 

gestaltades de många gånger som förlorare på grund av minskat väljarstöd och genom deras 

besvikelse över att Sverigedemokraterna gått starkt framåt i kommunvalet. Det skrevs i stort sett 

ingenting om partiets sakpolitik, utan majoriteten av artiklarna handlade om spelgestaltning där de 

berättades om hur det hade gått i valet, att de var besvikna och även i vissa fall hur de skulle göra 

för att undvika ett samarbete med Sverigedemokraterna. I de analyserande artiklarna där 

Socialdemokraterna var huvudaktör omnämnde de Sverigedemokraterna negativt och var besvikna 

över deras framgång.  

Hur skiljde sig rapporteringen åt mellan partierna?

Att Sverigedemokraterna tidigare har varit ett parti som stått utanför den mediala arenan och tystats 

ner av svensk press verkar vara något som har förändrats. I vår studie kunde vi konstatera att 

Sverigedemokraterna var det parti, som trots sin storlek, omnämndes mest i tidningarna. Även som 

agerande huvudaktör fick partiet mer medialt utrymme än sin partikonkurrent Socialdemokraterna. 
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Spelgestaltning var vanligast förekommande när det gällde båda partier. I rapporteringen om 

Socialdemokraterna var denna gestaltningen genomgående den dominerande gestaltningen. Partiet 

gestaltades endast vid tre tillfällen på andra sätt än med spelgestaltning medan Sverigedemokraterna 

vid 25 tillfällen gestaltades annorlunda. 

Anledningen till att Sverigedemokraterna gestaltades på ett annat sätt än spel har att göra med att 

deras sakfrågor ofta diskuterades samt den tidigare nämnda hackarattacken som gestaltades som 

skandal. I Söderhamns-Kuriren var sakgestaltningen av partiet den mest dominerande i 

brödtexten. Samma höga resultat gick däremot inte att utläsa ur de andra tidningar men även där 

omnämndes sakfrågor, dock i en mindre utsträckning. I rapporteringen om Socialdemokraterna 

särskiljde sig gestaltningarna däremot inte mycket mellan tidningarna. De få gånger andra 

gestaltningar än spel förekom handlade det om triviagestaltning från Borlänge Tidning och ett fall 

av sakgestaltning av partiet i Kristianstadsbladet.

Den största skillnaden i rapporteringen om partierna var dock på vilket sätt de framställdes. 

Sverigedemokraterna fick ikläda sig rollen som valets vinnare medan Socialdemokraterna sågs som 

valets förlorare.
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7. Diskussion

Efter att 2010 års valresultat redovisats började vi intressera oss för Sverigedemokraternas 

frammarsch på den lokala nivån. Många frågor kring valresultatet väckte först vårt intresse för vad 

det var som gjorde att ett uppstickarparti helt plötsligt fick så mycket stöd på många orter i landet., 

men även hur media valde att behandla ämnet. Intresset för dessa frågor slutade till sist med denna 

uppsats. 

Efter att ha gjort klart vår undersökning märkte vi att Sverigedemokraterna var mer omskrivna än 

sin stora partikonkurrent Socialdemokraterna. Med stöd av våra teorier från tidigare val kunde vi då 

konstatera att Sverigedemokraterna gått från att ha varit nedtystade i lokalmedia till att nu ha ett 

större nyhetsintresse kring sig än valets större partier. En annan sak som intresserade oss med 

resultatet var att de gånger sakgestaltning förekom i artiklarna gick det främst att finna dessa i 

brödtexten. Även om spelgestaltningen var den vanligast förekommande gestaltningen kan det 

eventuellt tänkas att spel- och skandalgestaltningar lockar till större intresse bland läsare än vad 

sakgestaltning gör och att det således kanske är därför de flesta sakgestaltningarna går att finna i 

brödtexten och ej i rubrik och ingress.

En intressant vidare forskning skulle vara att jämföra rapporteringen om Sverigedemokraterna före 

och efter valet i kommuner där de nådde ett högt valresultat. Detta för att undersöka om 

nyhetsintresset för partiet ökade eller var detsamma samt hur gestaltningen av partiet skiljde sig åt 

mellan tidsperioderna. 
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Bilaga 1. Kodschema

Söderhamns-Kuriren Borlänge Tidning Kristianstadsbladet

Omnämnda:

SD

(S)

Huvudaktör:

SD

(S)

Gestaltning SD rubrik:

Spel

Sak

Skandal

Trivia

Övrigt

Gestaltning SD 
ingress:

Spel

Sak

Skandal

Trivia

Övrigt

Gestaltning SD 
brödtext:

Spel
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Söderhamns-Kuriren Borlänge Tidning Kristianstadsbladet

Sak

Skandal

Trivia

Övrigt

Gestaltning (S) rubrik:

Spel

Sak

Skandal

Trivia

Övrigt

Gestaltning (S) 
ingress:

Spel

Sak

Skandal

Trivia

Övrigt

Gestaltning (S) 
brödtext:

Spel

Sak

Skandal

Trivia

Övrigt
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Kodinstruktioner

Med omnämnd menar vi de artiklar där partinamnen förekommer i texten.

Med huvudaktör menar vi den aktör som artikeln i huvudsak vinklas på eller handlar om.

Till spelgestaltning räknar vi då politik gestaltas som spel, strategi, relationer mellan politiska 

aktörer, hur politik bedrivs, när ord som vinnare och förlorare förekommer eller när sport-, spel- och 

krigsmetaforer används. Hit räknar vi även då politiker framställs som personer istället för som 

företrädare för politik och väljarnas åsikter om hur politik bedrivs. Det kan också röra 

opinionssiffror, valresultat, debatter, vem som vinner eller förlorar i kampen om väljarna, politikers 

framträdanden och hur de uppfattas samt kampanjer för att nå makten (som inte innehåller 

sakfrågor).

Till sakgestaltning räknas politikens sakinnehåll, som till exempel när sakfrågor tas upp eller 

diskuteras. Det kan också vara vad någon har sagt eller föreslagit om en sakfråga, till exempel en 

diskussion om att lösa ett samhälleligt problem eller förslag till lösningar och åtgärder. Även 

politiska kandidaters åsikter, ställning eller vad de vill åstadkomma. Om väljare diskuterar om ett 

parti och dess sakfrågor räknar vi även in det i denna kategori. 

Med skandalgestaltning menar vi då fokus ligger på stora som små skandaler, beteenden hos 

politiker, partier och politiska anhängare som kan ses som moraliskt eller juridiskt klandervärda, 

smutskastning och anklagelser av och om partier och politiker.

Triviagestaltning av politik berör sådant som inte har med poltiken att göra. Artiklar som saknar 

sakpolitisk relevans men som handlar om politiker räknas hit. Det syftar till sådant som handlar om 

hur politiker till exempel klär sig eller om texten vinklas på ålder, kön och yrken

Övrigt. Om ingenting i texten passar in eller den texten inte går att definera under de olika 

gestaltningarna hamnar den i kategorin “övrigt”.
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Bilaga 2. Analysschema

För att enklare kunna analysera texterna kvalitativt väljer vi att utgå från ett analysschema uppbyggt 

av variabler och frågeställningar.

Artikelns innehåll

- Vad handlar artikeln om?

Gestaltningar

- Vilka gestaltningar går att hitta i artikeln? 

- Vilken gestaltning förekommer mest? 

- Hur framställdes huvudaktören? 

Aktörer

- Är partiet agerande eller omtalad huvudaktör? 

- Finns det andra aktörer/partier som uttalar sig? Om vad?

- Vilket förhållningssätt har de omskrivna partierna mot andra partier/block? Uttalar de sig negativt, 

positivt, neutralt eller inte alls om andra partier? 
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Bilaga 3. Diagram kvantitativt resultat
Figur 1 - Söderhamns-Kurirens gestaltningar av Sverigedemokraterna
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Figur 2 - Borlänge Tidnings gestaltningar av Sverigedemokraterna
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Figur 3 - Kristianstadsbladets gestaltningar av Sverigedemokraterna
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Figur 4 - Söderhamns-Kurirens gestaltningar av Socialdemokraterna
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Figur 5 - Borlänge Tidnings gestaltningar av Socialdemokraterna
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Figur 6 - Kristianstadsbladets gestaltningar av Socialdemokraterna
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