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ABSTRACT 
 

Titel: ”Här faller en brun skugga över Sverige”. En innehållsanalys av Aftonbladets och 

Expressens gestaltning av Sverigedemokraterna valet 2014 

 

Författare: Maja Borg och Malin Jansson 

 

Kurs, termin och år: C-uppsats, HT14, 2015 

 

Antal ord i uppsatsen: 14 485 

 

Problemformulering och syfte: För många människor är medierna den största, och ibland 

enda, källan till politisk information. Det innebär att medierna i stor utsträckning påverkar 

medborgarna när de skapar uppfattningar om sådant som de inte själva upplever. Men 

kommunikation kan aldrig vara neutral. När journalister gestaltar politik väljer de ett antal 

aspekter som blir mer framträdande, medan andra utelämnas. Dessa gestaltningar kan sedan 

påverka hur människor stödjer politiska förslag. 

   Syftet med studien är att undersöka hur Sverigedemokraterna och dess väljare gestaltas i 

Aftonbladet och Expressen en vecka före och en vecka efter valet 2014, samt hur tidningarna 

förmedlar ett politiskt budskap under samma period.  

 

Metod och material: Metodtriangulering med kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys, med 

ett strategiskt urval av nyhetsartiklar om Sverigedemokraternas, dess politiker och väljare 

publicerade i papperstidningen en vecka före och en vecka efter valet 2014. 

 

Huvudresultat: Studien visar att skandalgestaltningar av Sverigedemokraterna dominerar i 

både Aftonbladet och Expressen före valet. Partiets politiker gestaltas som omoraliska och 

rasistiska genom att klandervärda beteenden lyfts fram. Genom betoningar av partiets 

nazistiska och rasistiska bakgrund kopplas det till främlingsfientlighet.  

   Efter valet dominerar spelgestaltningar i båda tidningarna. Fokus läggs vid partiets 

framgångar i valet, där de gestaltas som vinnare. Sverigedemokraternas vågmästarroll 

betonas, liksom dess strategier för att få mer makt.  

   Studiens resultat visar att både Expressens och Aftonbladets reportrar efter valet undersöker 

möjliga orsaksförklaringar till partiets framgång. Väljarnas perspektiv lyfts fram i båda 

tidningarna, och den dominerande gestaltningen är att partiets väljare är missnöjda.  

   Genom ordval, betoningar, källor och val av fakta gestaltas Sverigedemokraterna som ett 

rasistiskt parti i både Aftonbladet och Expressen. Därmed förmedlas ett implicit budskap att 

Sverigedemokraterna är rasister. I Expressen förmedlas ett politiskt budskap på nyhetsplats 

genom att läsarna uppmanas att inte att rösta på Sverigedemokraterna. Detta förekommer inte 

i Aftonbladet.  

 

Nyckelord: Sverigedemokraterna, gestaltning, kvällstidning, politisk journalistik, 

valjournalistik, gestaltningsteorin 
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1. Inledning 

  

1.1. Problemformulering 

För de flesta medborgare är medierna den viktigaste källan till information om politik. För 

många är de även den enda kontakten med politiken (Strömbäck 2008, 229; McCombs och 

Shaw 1972, 176f). Det betyder att det i stor utsträckning är medierna som ger medborgarna 

möjlighet att skapa egna uppfattningar om den verklighet som de själva inte upplever (Asp 

och Bjerling 2014, 147; Strömbäck 2013b, 119).  

   Jesper Strömbäck (2001, 178; 2008, 238) har studerat flera valrörelser och utgår från 

gestaltningsteorin när han argumenterar för att journalister när de förmedlar nyheter spelar en 

stor roll i formandet av den politiska verkligheten. Genom urval, betoningar och valda 

aspekter ger de ledtrådar till publiken om hur en specifik fråga bör tolkas. Robert M. Entman 

(1993, 53; 2004, 26) betonar att medier i sin rapportering väljer ett antal aspekter ur en 

uppfattad verklighet och gör dem mer framträdande. Adam Shehata och Jesper Strömbäck 

(2013, 256) hävdar att dessa gestaltningar sedan kan ha inverkan på det stöd som publiken ger 

till politiska förslag.  

   Strömbäck (2013a, 11;19; 2013b, 119) argumenterar för att människors 

verklighetsuppfattningar är starkt beroende av journalistiken. Det är extra tydligt i 

valrörelserna, där medierna är en central aktör. De förser medborgarna med information som 

de behöver för att självständigt fatta beslut, samtidigt som de sprider information som 

politikerna anser att medborgarna bör ta del av. Det innebär i förlängningen att medierna har 

inflytande i opinionsbildningsprocessen (Shehata och Strömbäck 2013, 262; Strömbäck 

2013a, 19).  

 

Kvällstidningarsredaktionerna säger nej till rasism 

På valdagen 2014 tog Aftonbladets och Expressens redaktioner tydlig ställning mot 

Sverigedemokraterna på löpsedlarna. I Aftonbladet uppmanades det svenska folket att rösta, 

tillsammans med symbolen för tidningens kampanj “Vi gillar olika”. I Expressen ombads 

väljarna att rösta nej till rasism. Dagen därpå var Expressens förstasida svart med texten “I går 

röstade 781 120 svenskar på Sverigedemokraterna”. Aftonbladets redaktion startade 

kampanjen #87 procent, där det betonades att en stor del av det svenska folket fortfarande 

gillar olika (Chatt: Vi är 87 procent, 2014).  

   Kent Asp och Johannes Bjerlings (2014, 145f) studier av valrörelser visar tydligt att partier 

kan gynnas eller missgynnas av gestaltningar i medierna. I en studie av valrörelsen 2010 ser 

http://www.aftonbladet.se,/
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Asp (2011, 9) att en aktör på samma gång kan gynnas och missgynnas. Han lyfter fram 

Sverigedemokraterna som exempel; partiet var det tredje mest uppmärksammade i medierna, 

samtidigt som publiciteten var starkt negativ.  

   Aalberg och Strömbäck (2008, 95) konstaterar emellertid att det är ovanligt att medier 

strategiskt sprider negativa gestaltningar av partier och politiker som de ogillar. Därför är det 

intressant att både Expressens och Aftonbladets redaktioner i valrörelsen 2014 tog ställning 

mot Sverigedemokraterna på löpsedlarna.  

   Denna studie tar avstamp i kvällstidningsredaktionernas uppmaningar inför valet 2014: Att 

rösta nej till Sverigedemokraterna. Strömbäck (2001, 260) argumenterar för att medierna ska 

förse medborgarna med information som gör att de självständigt kan ta ställning i 

samhällsfrågor. Av den anledningen är det intressant att undersöka hur politiska budskap i 

Aftonbladet och Expressen ser ut på nyhetsplats.  

   Studien bygger även vidare på Strömbäcks tidigare forskning om gestaltningar genom att 

specifikt studera kvällstidningarnas gestaltningar av Sverigedemokraterna och dess väljare i 

samband med valet 2014. För att ta reda på hur partiets politik gestaltades i Aftonbladet och 

Expressen undersöks tidningarnas nyhetsbevakning av partiet en vecka före samt en vecka 

efter valet.  

   I studien utgår vi från gestaltningsteorin genom att undersöka exempelvis perspektiv, ordval 

och betoningar samt vilka gestaltningar dessa skapar. Enligt Strömbäck (2013b, 123) är denna 

teori en av de mest framträdande när det kommer till nyhetsjournalistisk bevakning av politik.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syfte: Denna studie har två syften. Det första syftet är att undersöka gestaltningar av 

Sverigedemokraterna och dess väljare i nyhetsrapporteringen i Aftonbladet och Expressen  

en vecka före samt en vecka efter valet 2014. Det andra syftet är att undersöka hur det i 

tidningarnas nyhetsrapportering förmedlas ett politiskt budskap gällande 

Sverigedemokraterna under samma tidsperiod.  

  

Frågeställningar: 1. Hur gestaltades Sverigedemokraterna och dess väljare i Aftonbladet och 

Expressen en vecka före och en vecka efter valet 2014? 2. Hur förmedlas ett politiskt budskap 

gällande Sverigedemokraterna i nyhetstexter i Aftonbladet och Expressen en vecka före och 

en vecka efter valet 2014?   
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Avgränsning: I studien undersöks nyhetstexter i Aftonbladet och Expressen en vecka före 

samt en vecka efter valet 2014. 

 

1.3 Bakgrund 

Studier har visat att det finns få neutrala skildringar av Sverigedemokraterna i medierna. 

Partiet gestaltas som ett problem – och en konsekvens av att svenskarna har blivit allt mer 

främlingsfientliga (Hellström 2010, 57). Men mediernas sätt att förhålla sig till 

Sverigedemokraterna har sett olika ut över tid. Inför valet 2006 var bevakningen av partiet 

näst intill obefintlig, då medierna enligt Häger (2012, 59ff) tycktes undvika att rapportera om 

dem. Trots detta hade Sverigedemokraterna framgång i valet – även om det inte ledde hela 

vägen till riksdagen.   

   I 2010 års valrörelse fick partiet betydligt större plats i nyhetsbevakningen, där det blev det 

tredje mest uppmärksammade. Den offentliga debatten handlade främst om hur 

Sverigedemokraterna skulle bemötas eller bekämpas, och rapporteringen var huvudsakligen 

negativt inriktad (Asp 2011, 99; Hellström 2010, 131). Inför valet tog kvällstidningarnas 

redaktioner tydlig ställning mot partiet. Aftonbladets redaktion startade kampanjen ”Vi gillar 

olika”, och på Expressens förstasida på valdagen visades en hopknycklad valsedel från 

Sverigedemokraterna med rubriken ”NEJ!” (Häger 2012, 31). På Aftonbladets etta syntes 

symbolen för kampanjen ”Vi gillar olika” tillsammans med en text av chefredaktören Jan 

Helin:  

 

”I dag kan ett parti komma in i Sveriges riksdag som säger att alla 

måste vara lika för att gå upp i den svenska nationen. Det är en farlig 

dröm som vädjar till vår rädsla. Vi gillar inte främlingsfientlighet. Vi 

gillar olika. Vi ville bara säga det. I dag är valet ditt.” (Aftonbladet, 

19 september 2010) 

 

Redaktionernas ansträngningar gav föga resultat och Sverigedemokraterna tog plats i 

riksdagen.  

   Fyra år senare upprepades scenariot. På valdagen 2014 visade kvällstidningarnas 

redaktioner sina ståndpunkter på löpsedlarna – direkt kopplade till Sverigedemokraterna. 

Tillsammans med symbolen för kampanjen “Vi gillar olika” uppmanades Aftonbladets läsare 

att rösta. I Expressen ombads väljarna att göra som dem och rösta nej till rasism. Trots 

försöken att få medborgarna att rösta mot Sverigedemokraterna hade partiet sin största 
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framgång hittills. Dagen efter valet publicerades i Expressen en svart förstasida med texten “I 

går röstade 781 120 svenskar på Sverigedemokraterna”. I Aftonbladet betonades att en stor 

del av det svenska folket fortfarande gillar olika och redaktionen startade kampanjen #87 

procent (Chatt: Vi är 87 procent, 2014). 

   Två dagar efter valet 2014 skrev Åsa Linderborg en krönika i Aftonbladet där hon 

kritiserade tidningen för att ha tagit avstånd från Sverigedemokraternas väljare. Hon pekade 

på ett tydligt ”vi och dom”-tänk: ”Vi är dom upplysta, goda, smarta. Ni är dom andra. Ni är 

idioterna. Vi är 87 procent och ni är 13, ropar Aftonbladet från löpsedlarna” (Linderborg, 

2014). Snart lyftes en annan aspekt fram i sociala medier och debattartiklar. I stället för att se 

13 procent av befolkningen som rasister som röstade fel, föreslogs ett annat perspektiv: Att se 

Sverigedemokraternas framgång som ett resultat av en misslyckad partipolitik (Dagens 

Nyheter 2014; Jung 2014; Hermele och Schyman 2014). Vikten av att förstå och bemöta 

väljarna betonades (Amster 2014; Björkman 2014; Dahlberg 2014). Inte långt därpå valde 

Aftonbladets journalister att ta sig an ämnet på ett nytt sätt. Sex av tidningens reportrar åkte 

till sina hemorter för att ta reda på vad som drev 13 procent av väljarna till att rösta på 

Sverigedemokraterna. Enligt chefredaktören Jan Helin (2014) berodde det på en vädjan i 

eftervalsdebatten: Att inte påstå att alla av partiets väljare är rasister.   

http://www.aftonbladet.se,/
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2. Teori och tidigare forskning 

 

2.1 Gestaltningsteorin 

Enligt Strömbäck (2009, 9) kan kommunikation aldrig vara neutral. I varje 

kommunikationsprocess görs mer eller mindre omedvetna val av vilka fakta, perspektiv, 

aspekter och vinklar som ska finnas med i ett meddelande – och vad som ska utelämnas. 

Enligt gestaltningsteorin bör mediernas innehåll därför ses som konstruktioner av 

verkligheten, då det är omöjligt att rapportera om att som händer i världen när formatet är 

begränsat (McCombs 2006, 45; Strömbäck 2009, 166f). Frågan är därför inte om det finns ett 

avstånd mellan verkligheten och mediernas bild av den, utan hur stort det avståndet är 

(Strömbäck 2009, 194). På så vis blir den medierade verkligheten viktigare än den faktiska 

verkligheten, eftersom det är den som människor uppfattar och reagerar på.  

   Enligt gestaltningsteorin är gestaltningar en del av vår kultur; de styr hur politiska aktörer 

presenterar information, de påverkar journalisters urval i nyhetsrapporteringen, och färgar 

tankar och attityder hos mediepubliken (Matthes 2012, 248). Enligt Robert M. Entman (1993, 

55) har gestaltning en stor roll i strävan efter politisk makt. Gestaltningar kan vara omedvetna 

och uttrycka sådant som vi tar för givet, som att rasism är dåligt och att alla människor är lika 

mycket värda. Men de kan också användas som strategiska instrument (Strömbäck 2009, 

124). Politiska aktörer kan konstruera gestaltningar utifrån ett antagande om hur 

nyhetsmedierna kommer att bevaka dem (Schaffner och Sellers 2010, 5). Dessa gestaltningar 

väljs, eller väljs bort, av journalister som antingen använder dem som de är, eller modifierar 

dem enligt sina egna perspektiv. Gestaltningsprocessen är således en aktiv process där 

gestaltningar skapas, väljs och omformas.  

 

Förenklar publikens förståelse 

Strömbäck (2001, 178) argumenterar för att gestaltning är ett sätt att skapa mening och ge ett 

sammanhang åt en nyhet, vilket gör det enklare för publiken att förstå innehållet. Enligt 

honom ger gestaltningar ledtrådar till publiken om hur en specifik fråga bör tolkas. Det leder 

till att alternativa tolkningar och betydelser blockeras, eftersom vissa aspekter av en fråga 

väljs bort. Uppmärksamhet dras från dessa alternativa aspekter; således kan de flesta 

gestaltningar definieras både av vad de inkluderar och det de utelämnar (Entman 1993, 53ff).  

   Enligt Entman (1993, 53; 2004, 26) handlar gestaltning om att välja ett antal aspekter ur en 

uppfattad verklighet och göra dem mer framträdande. Med hjälp av urval och betoning av 

ämne, berättarperspektiv, attribut och källor skapas gestaltningar där specifika 
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problemformuleringar, orsaksförklaringar, moraliska värderingar och potentiella lösningar 

föreslås. När journalister väljer ut vissa aspekter av en fråga förstärks de och görs mer 

meningsfulla. När en specifik aspekt betonas, ökar också chansen för att mottagaren tar till sig 

informationen, uppfattar dess mening och lagrar den i minnet. De flesta människors åsikter 

påverkas av deras reaktioner på gestaltningar (Entman 1993, 53ff; Entman 2004, 124; 

Strömbäck 2009, 119-123). Frank R. Baumgartner et al. (2010, 179) beskriver hur 

amerikanska mediers gestaltningar av dödsstraff i USA påverkade den allmänna opinionen i 

landet. I samband med att mediernas bevakning ändrades från att vara för dödsstraff till att 

vara emot minskade antalet dödsdomar. Enligt Baumgartner et al. hade mediernas 

konsekventa gestaltning mot dödsstraff betydelse för skiftningen i opinionen, som ledde till 

en reducering av antalet personer som dömdes till döden. Utifrån det perspektiv som medierna 

väljer för att beskriva en fråga konstrueras således verkligheten på ett särskilt sätt. Medierna i 

USA gick från att gestalta dödsstraff som en moralisk konsekvens till att upprätta en 

oskyldighetsgestaltning – att de som döms till döden kan vara felaktigt dömda. Matthes 

(2012, 249) tar abortfrågan som exempel; abort kan gestaltas antingen som mord av ett ofött 

barn, eller som ett fritt val. 

 

Tre ingångar till studier av politisk kommunikation 

I en kommunikationsprocess finns tre kategorier av gestaltningar: Politiska aktörers, mediers 

och medborgares (Entman 1993, 52f; Strömbäck 2009, 124). Jörg Matthes (2012, 248) 

hänvisar därför till tre sorters ingångar till studier av politisk kommunikation. I den första 

ligger fokus på hur politiska aktörer konstruerar och gestaltar politisk information. I den andra 

betonas den kommunikationsprocess i vilken meddelanden formas av nyhetsmedierna. Den 

tredje ingången handlar om förståelsen av individuella gensvar på dessa meddelanden. 

Strömbäck (2001, 178) delar i stället upp gestaltningsteorin i två perspektiv. Det första 

perspektivet fokuserar på mediers effekter, där det intressanta är sambandet mellan 

journalistiskt innehåll och publikens uppfattningar. Det andra perspektivet ser gestaltning som 

en teori om vad som representeras i det journalistiska innehållet. I vår studie utgår vi från det 

senare perspektivet, men även från den kommunikationsprocess i medierna som Matthes 

(2012) nämner. 

 

Politik som sak, spel och skandal 

Mediernas sätt att gestalta politik kan delas upp i två typer: Sakfrågespecifik gestaltning och 

generisk gestaltning. Sakfrågespecifika gestaltningar går att tillämpa endast på specifika 
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händelser och frågor, medan generiska gestaltningar går bortom tematiska begränsningar. De 

kan appliceras på flera ämnen och frågor, oavsett vad de handlar om (Strömbäck 2012, 272; 

de Vreese 2005, 54). 

   Generiska gestaltningar av politik delas ofta upp i sak- och spelgestaltning (Strömbäck 

2012, 272). Medan sakgestaltningar fokuserar på den aktuella frågan, problemet eller 

förslaget, lägger spelgestaltning tyngden vid politik som spel (Aalberg, Strömbäck och de 

Vreese 2011, 163).  

   När politik gestaltas som sakfrågor kännetecknas medieinnehållet av fokus på sakliga 

förhållanden i verkligheten, eller vad politiker anser bör göras. Denna typ av journalistik ger 

människor kunskaper om partiernas åsikter i sakfrågor och gör det lättare för medborgarna att 

bedöma vilket parti som sympatiserar med de egna åsikterna (Strömbäck 2001, 240f).  

   Spelgestaltning karaktäriseras i stället av fokus på kampanjstrategier och taktiker, relationer 

mellan politiker och partier, samt enskilda politikers prestationer (Aalberg, Strömbäck och de 

Vreese 2011, 167f; Strömbäck 2001, 243). Politiska förslag eller utspel reduceras till medel 

för att vinna, och de politiska aktörerna beskrivs som drivna av kampen om folkets röster 

snarare än av en vilja att förbättra samhället. Medierna lägger stor vikt vid vilka som är 

vinnare respektive förlorare, ofta med hjälp av opinionsmätningar (Strömbäck 2001, 241-244; 

Aalberg, Strömbäck och de Vreese 2011, 174). 

   Enligt Strömbäck (2013b, 124) är även skandalgestaltningar relativt vanliga – åtminstone i 

perioder. Vid dessa gestaltningar läggs tyngden vid skandaler, som kan vara allt från 

omoraliska beteenden till klandervärda ageranden och uttalanden som framställs som 

skandalösa.  

 

Mediernas tendens att gestalta politik som spel 

Flera studier visar att nyhetsmedier har en tendens att gestalta politik som ett strategiskt spel 

snarare än att fokusera på sakfrågor (Aalberg, Strömbäck och de Vreese 2011, 163; 

Strömbäck 2009, 183). I Strömbäcks studier av mediernas rapportering kring valrörelserna 

1998-2006 dominerades hälften av det undersökta materialet av sakgestaltning, medan den 

andra hälften dominerades av politik som spel. Enligt studien gestaltade morgontidningarna 

och public service-nyheterna politik som sak i större utsträckning, medan kvällstidningar lade 

fokus vid spel- och skandalgestaltning (Strömbäck 2009, 183-187). Strömbäcks studier 

(2013b, 125) av valrörelserna 2002, 2006 och 2010 visar att sakgestaltningen har minskat 

över tid, samtidigt som tendensen att gestalta politik som spel ökat. I Aftonbladet och 
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Expressen utgjorde spelgestaltningar 69 respektive 68 procent av det undersökta materialet i 

valrörelsen 2010.  

   Samma studie visar att skandalgestaltningar ökade starkt mellan valen 2002 och 2006, men 

att tendensen att gestalta politik som skandal 2010 var lägre än 2002. Strömbäck (2013,b 125) 

anser att siffrorna från 2006 är ett undantag, eftersom en dataintrångsskandal inträffade under 

valrörelsen.    

   I en liknande studie lyfter Strömbäck (2001, 253) fram ett exempel på Expressens 

spelgestaltning av politik. När statsministerkandidaterna Göran Persson och Carl Bildt möttes 

i en debatt i slutet av valrörelsen 1998 var rubriken ”Vem vinner TV-matchen ikväll?”. I 

artiklarna gestaltades partiledarna som boxare, där deras ålder, vikt och dagsform jämfördes.  

      När politik gestaltas som spel är det frågan om vilka partier och politiker som kommer att 

styra landet efter valet som ställs, snarare än vilken politik. Partiernas framgångar och 

motgångar står i fokus, i stället för valutgångens betydelse för medborgarna. Enligt 

Strömbäck (2001, 259ff) visar det undersökta materialet att en stor del av det journalistiska 

innehållet inte bidrar till uppfyllandet av mediernas demokratiska funktioner. När politik 

gestaltas som spel kan en stor del av information som är viktig för medborgarna gå förlorad. 

   I en studie från 2010 utgår Peter van Aelst och Jesper Strömbäck (2010, 46-50) från att 

kvällstidningar i större utsträckning använder spelgestaltning i stället för sakgestaltning när de 

rapporterar om val. När de jämförde Aftonbladet och Expressen med Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet fick hypotesen stöd. Utifrån dessa resultat anser de sig ha bevis för att 

medietypen spelar roll; kommersiella medier som kvällstidningarna tenderar att gestalta 

politik som spel i större utsträckning. van Aelst och Strömbäck (2010, 56f) föreslår att 

spelgestaltning kan ge medierna möjlighet att fånga även den publik som vanligtvis inte 

intresserar sig för politik och valrapportering – ett krav för kvällstidningarna som vill sälja 

lösnummer.  

 

2.2 Primingteorin 

Teorin om priming, som formulerades av Shanto Iyengar och Donald R. Kinder på 1980-talet, 

handlar om att yttre stimuli – i det här fallet medieinnehåll – påverkar människors sätt att 

bedöma information (Strömbäck 2001, 176; Strömbäck 2009, 116). I en studie från 1987 

hävdar Iyengar och Kinder (1987, 63) att tv-nyheter, genom att dra uppmärksamhet till vissa 

frågor och samtidigt utelämna andra, kan påverka hur publiken tänker om politiska aktörer. 

Utgångspunkten i primingteorin är att människor utgår från olika måttstockar när de 

utvärderar exempelvis politiska aktörer (Iyengar och Kinder 1987, 63; Strömbäck 2009, 118). 
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Det betyder att medierna, genom att betona specifika objekt och attribut, får människor att 

tänka på ett särskilt sätt om vissa sakfrågor (Strömbäck 2001, 176). Trots att det finns många 

likheter mellan primingteorin och gestaltningsteorin har vi valt att lägga primingteorin åt 

sidan, eftersom den fokuserar på publikens tolkning av medieinnehållet.    

 

2.3 Dagordningsteorins andra nivå 

I likhet med primingteorin och gestaltningsteorin handlar dagordningsteorins andra nivå om 

samspelet mellan medieinnehåll och människors kunskaper eller uppfattningar. Enligt denna 

teori antas medierna påverka hur människor uppfattar olika objekt genom sättet att beskriva 

dessa (McCombs 2006, 120; Strömbäck 2001, 175f). Precis som gestaltningsteorin handlar 

dagordningsteorins andra nivå om att söka ledtrådar i medieinnehållet, som talar om hur 

publiken ska tänka om specifika frågor (Strömbäck 2009, 112f). 

   Maxwell McCombs (2001, 286) anser att dagordningsteorins andra nivå hör ihop med 

gestaltningsteorin. Han hävdar att de tillsammans kan ge en bättre bild av mediernas effekter 

eftersom betydelsen hos vissa attribut förstärks. Strömbäck (2009, 114) argumenterar däremot 

för att vi bör skilja de två teorierna åt, eftersom de inte är identiska. Han framhåller att 

likheterna främst är att teorierna lägger tyngd vid samspelet mellan mediers innehåll och 

människors uppfattningar, samt mediers makt att påverka dessa tankar och uppfattningar. I 

vår studie skiljer vi liksom Strömbäck dessa teorier åt, eftersom dagordningsteorins andra 

nivå fokuserar mer på publikens uppfattningar. Vi väljer av den anledningen att inte utgå från 

denna teori, trots att den berör attribut i medieinnehållet. 

 

2.4 Mediernas partiskhet 

Kent Asp och Johannes Bjerling (2014, 120, 133-146) argumenterar för att journalister har en 

central maktposition i valrapporteringen, eftersom de har makten att välja hur politik ska 

gestaltas. De anser att medier har möjlighet att antingen gynna eller missgynna både partier 

och åsiktsriktningar. Det sker exempelvis genom den uppmärksamhet partier får, på det sätt 

som de framställs samt hur de kopplas till andra aktörer. Det kan även ske utifrån det sätt som 

partier relateras till sakfrågor: När de kopplas till frågor som de vill bli relaterade till gynnas 

de; när de relateras till frågor som de vill undvika missgynnas de. Asp och Bjerling hänvisar 

till valet 2010, då Socialdemokraterna främst förknippades med opinionsundersökningar, 

stämningar inom partiet och förtroendet för partiledaren. Det är ett exempel på när mediernas 

rapportering har varit missgynnsam för ett politiskt parti (Asp 2011, 40f; Asp och Bjerling 

2014, 120, 133-146). 
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   Även Strömbäck och Shehata (2007, 799) hävdar att politiker och partier kan få fördelar i 

nyhetsrapporteringen, men är noga med att skilja på ideologisk partiskhet och strukturell 

partiskhet. Ideologisk partiskhet innebär att journalister och medier ger mer utrymme och 

positiv publicitet till partier och politiska aktörer som de sympatiserar med. På samma vis kan 

de ge mindre utrymme och mer negativ publicitet till politiker som de ogillar. Denna typ av 

partiskhet är förhållandevis ovanlig (Aalberg och Strömbäck 2008, 95). Det innebär 

emellertid inte att mediernas valrapportering är neutral. Aalberg och Strömbäck (2008, 95) 

anser att det finns många bevis för att medierna har en tendens att både gynna och missgynna 

partier, men de tror inte att det beror på varken partisympatier eller journalistiska strategier. 

De hänvisar i stället till strukturell partiskhet. Enligt deras hypotes kan omständigheter i 

nyhetsproduktionen, såsom valet att gestalta en händelse som spel i stället för sakfråga, orsaka 

partiskhet i valrapporteringen. Strömbäck (2009, 189f) argumenterar för att journalistiken kan 

vara partisk till förmån för nyheter och gestaltningar som passar mediernas format och 

berättartekniker. Även politiska system, mediesystem samt den kontext som valet utspelar sig 

i kan påverka. Strömbäck et al. (Aalberg och Strömbäck 2008, 97-104; Shehata och 

Strömbäck 2007, 803) refererar till dessa omständigheter som "kontextuella". 

   Även Asp och Bjerling (2014, 145f) argumenterar för att händelser som inträffar i samband 

med valrörelsen kan få betydelse för medierapporteringen, och hävdar att dessa kan vara 

avgörande för om journalisterna blir partiernas medspelare eller motspelare. De anser att 

deras studie av valrörelser tydligt visar att partier kan gynnas eller missgynnas av mediernas 

gestaltning. Däremot kan de inte se att det finns en systematisk partiskhet. De drar därför 

slutsatsen att mediernas roll växlar från val till val och parti till parti. De ser två 

tolkningsmöjligheter: Dels kan journalisterna ses som aktiva och självständiga gentemot 

partierna – genom sin gestaltning kan de välja vilken bild medborgarna ska få av partiernas 

politik. Dels ser de en möjlighet att journalisterna inte alls styrs av självständighet utan av de 

politiska aktörerna. 

 

2.5 Sverigedemokraterna i medierna 

Statsvetaren Anders Hellström (2010, 18; 57;133) argumenterar för att debatten om 

Sverigedemokraterna handlar om gott och ont. I en studie granskade han hur partiets politik 

kommunicerades i de svenska medierna, och resultatet visade att det fanns få neutrala 

skildringar av Sverigedemokraterna i det mediematerial som undersöktes. Med hjälp av olika 

gestaltningar definierade medierna partiet som ett problem, samtidigt som de gav förslag på 

lösningar. En dominerande gestaltning var att partiet var en konsekvens av en mer utbredd 
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främlingsfientlighet och större klyftor i samhället. 

   Björn Häger (2012, 135-144) har i en liknande studie intervjuat politiska reportrar och 

chefer på flera nyhetsredaktioner. Även hans resultat visar att Sverigedemokraterna har haft 

rollen som det onda och hotfulla som ska granskas och avslöjas. De har särbehandlats i 

medierna genom att journalisterna i extra hög grad har lyft fram exempelvis partiets smutsiga 

historia, kopplingar till nazism samt odemokratiska värderingar. Redaktionerna har ibland 

avstått från att rapportera om partiet, bland annat på grund av beröringsskräcken; journalister 

har ogillat partiets åsikter och varit rädda för att medverka till dess framgångar. Men trots att 

de tillfrågade journalisterna svarade ja på frågan om Sverigedemokraterna är ett 

främlingsfientligt parti, svarade nästan alla nej på frågan om de uttrycker det i sin 

rapportering. Trots det säger Aftonbladets chefredaktör Jan Helin i studien: “Alla svenska 

kvällstidningar tar ställning i någon mening”. Han anser att tidningen har en publicistisk 

uppgift att visa partiets värdegrund. Thomas Mattsson, chefredaktör på Expressen, säger i sin 

tur att Expressens redaktion har en ideologisk plikt att uppmärksamma Sverigedemokraterna, 

eftersom det stämmer överens med dess demokratiska uppdrag gällande främlingsfientlighet 

(Häger 2012, 135-144). 

 

Tredje mest uppmärksammade partiet 

När Hellström (2010, 112) jämförde mediernas valrapportering såg han att 

Sverigedemokraterna fick mer medialt utrymme 2010 än 2006. Detsamma gällde Asps (2011, 

24) studie, som visar att Sverigedemokraterna fick tio gånger så stor uppmärksamhet i 

medievalrörelsen 2010. Före 2006 var mediernas rapportering om Sverigedemokraterna 

begränsad. Enligt Häger (2012, 59f) såg medierna ut att undvika att ge Sverigedemokraterna 

uppmärksamhet, och partiet omnämndes mest i förbifarten. Mellan 2006 och 2010 eskalerade 

mediernas intresse för partiet, och inför valet 2010 handlade den offentliga debatten mindre 

om att markera avstånd till partiet, och mer om hur det skulle bemötas eller bekämpas. Det 

ansågs vara viktigt att ta debatten med Sverigedemokraterna. Det etablerades en bild av 

partiet som allt mer städat och normaliserat, samtidigt som flera medier publicerade 

avslöjanden för att visa motsatsen. Asp (2011, 123) kunde i sin studie av medievalrörelsen 

2010 se att Sverigedemokraterna utsattes för hård granskning av framför allt 

kvällstidningarnas redaktioner. 

   I slutet av valrörelsen blev det allt mer tydligt att Sverigedemokraterna skulle få en plats i 

riksdagen, vilket ledde till att en stor del av rapporteringen kretsade kring regeringsfrågan och 

partiets eventuella vågmästarroll (Asp 2011, 24).  
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   Under medievalrörelsen 2010 var Sverigedemokraterna betydligt mer synligt än blockens 

småpartier. Ifråga om exponering var det en gynnsam valrörelse för partiet; däremot var 

nyhetsmediernas behandling den mest ogynnsamma. Partiet förknippades med sakfrågor och 

politisk substans i mindre utsträckning än vad de andra partierna gjorde, och bilden var 

genomgående negativ. Som mest negativ var bilden i kvällstidningarna, där partiet också fick 

mest uppmärksamhet. Asp (2011, 24-99) konstaterar att mediernas bild av partiet är ett tydligt 

exempel på hur ett parti kan gynnas i ett avseende, och missgynnas i ett annat. Partiet fick stor 

uppmärksamhet, men uppmärksamheten var främst negativ. Framträdanden handlade sällan 

om sakfrågor, men när de väl gjorde det handlade det om sakfrågor som partiet ville 

förknippas med.  

   Hellström et al. (2012, 187f) anser att mediernas ökade rapportering om partiet under denna 

period hade betydelse för Sverigedemokraternas framgång i valet 2010. Genom att framhäva 

frågor om nationell identitet gav medierna partiet möjligheter att mobilisera väljare runt dess 

egen agenda, mot ”eliten”.  

 

Kvällstidningarna uttryckte sin ståndpunkt 

På valdagen 2010 visade Aftonbladets och Expressens redaktioner sin syn på 

Sverigedemokraterna på förstasidorna. Aftonbladets redaktion hade tagit fram en symbol i 

form av en hand med texten ”Vi gillar olika”, som publicerades tillsammans med en 

uppmaning från Jan Helin om att inte göra Sverige kallare. Expressens förstasida bestod av en 

bild på en hopknycklad valsedel från Sverigedemokraterna kastad på marken, tillsammans 

med texten ”NEJ! I dag röstar vi för Sverige mot främlingsfientligheten”. I båda tidningarna 

visade etablerade partiers ledare sin ståndpunkt gentemot Sverigedemokraterna genom att visa 

upp tidningens löpsedel eller kampanjmaterial. I Expressen publicerades även en genomgång 

av Sverigedemokraternas förflutna i syfte att visa partiets nazistiska bakgrund. I sin blogg 

skrev Expressens chefredaktör Thomas Mattsson på valdagen: ”Jag vågar nog påstå att 

Expressen sannolikt är det riksmedia som under valrörelsen ägnat flest resurser och mest 

utrymme för att granska SD” (Häger 2012, 31f).  
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3. Metod och material  

3.1 Metoddiskussion 

Esaiasson et al. (2012, 160) argumenterar för att en kvalitativ innehållsanalys gör det möjligt 

att gå på djupet i en text, finna det unika och förutsättningslöst söka efter gestaltningar. Därför 

har vi i vår studie valt en kvalitativ ansats. Precis som Esaiasson et al. (2012, 210, 221) 

konstaterar kan gestaltningar många gånger ligga dolda under ytan, och för att urskilja dessa 

krävs en noggrann studie av materialet. Av den anledningen har vi valt en kvalitativ 

innehållsanalys i form av närläsning som metod, där tolkningsperspektivet är vårt eget 

(Esaiasson et al. 2012, 210; 222). 

   I studien har vi hämtat inspiration från hermeneutiken genom att studera relationen mellan 

delar och helhet (Esaiasson et al. 2012; 223). Esaiasson et al. (2012, 210) argumenterar för att 

helheten kan vara något annat än delarna. Detta synsätt är relevant vid studier av gestaltningar 

i nyhetstexter, eftersom en artikelrubrik kan gestalta ett ämne på ett vis medan en del i texten 

kan skapa en annan gestaltning, vilket i sin tur påverkar den övergripande gestaltningen. För 

att få fram dessa gestaltningar krävs därför noggrann läsning (Esaiasson et al. 2012, 210).  

   Med den kvalitativa metoden är det dessutom möjligt att undersöka intertextualiteten, som 

Johanna Ledin och Ulla Moberg beskriver i Metoder i kommunikationsvetenskap (2010, 156). 

Den framträder när ord och fraser upprepas från andra texter, liksom när tankegångar 

påminner om sådant som redan har formulerats i andra texter. Det är en viktig del i vår studie 

eftersom vi söker efter återkommande mönster.  

   Förutom den kvalitativa innehållsanalysen består studien av en inledande, mindre 

omfattande kvantitativ undersökning som görs för att få en översikt av materialet. Detta för att 

mäta i vilken utsträckning ett antal på förhand definierade gestaltningar förekommer, samt för 

att underlätta urvalet av analysenheter till den kvalitativa studien.  

 

3.2 Urval av material 

I studien undersöks perioden 8 september till 21 september 2014, eftersom ett av studiens 

syften är att studera hur Sverigedemokraterna och dess väljare gestaltades en vecka före samt 

en vecka efter valet. I undersökningen ingår kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen, av 

det skäl att det på löpsedlarna framfördes ett politiskt budskap mot partiet på valdagen 2014. 

Valet av tidningar är direkt kopplat till studiens andra syfte, vilket är att undersöka hur det i 

tidningarnas nyhetsrapportering förmedlas ett politiskt budskap gällande 

Sverigedemokraterna veckan före och veckan efter valet. Materialet består av ett strategiskt 
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urval av nyhetstexter publicerade i papperstidningarna. Vi har valt att inte studera 

webbartiklar, eftersom materialet på webben kan vara föränderligt. 

   I undersökningen ingår samtliga artiklar, reportage och politiska kommentarer på 

nyhetsplats som huvudsakligen handlar om Sverigedemokraternas politik, politiker samt 

väljare. Med huvudsakligen menas att större delen av artikeln handlar om någon av dessa 

komponenter, vilket har mätts i antal rader. För att avgränsa materialet har endast vinjett, 

dårrad, rubrik, nedryckare, ingress, brödtext och mellanrubriker analyserats. Ett totalurval av 

materialet hade varit optimalt, eftersom det kan förekomma gestaltningar av 

Sverigedemokraterna även i artiklar som inte huvudsakligen handlar om partiet, liksom i 

bilder och bildtexter. Men eftersom studien till största delen är kvalitativ krävs ett mindre 

antal analysenheter, och därför görs denna avgränsning.   

   Urvalet ledde till att 17 artiklar valdes från Aftonbladet och 42 från Expressen. Anledningen 

till att ett större antal artiklar är hämtade från Expressen beror på att tidningen vid denna 

tidsperiod innehöll fler artiklar som huvudsakligen handlade om Sverigedemokraternas 

politik, politiker samt väljare. Det beror i sin tur på att Expressens redaktion inför valet 

publicerade en artikelserie om SD-politiker som har skrivit rasistiska kommentarer på nätet.  

 

3.3 Den kvantitativa metoden 

Den kvantitativa studien görs för att få en översikt av materialet.  

   Semetko och Valkenburg (2000, 94f) argumenterar för att det finns två möjliga ingångar till 

studier av gestaltningar i medierna. Dels går det att utgå från en deduktiv metod, där tänkbara 

svar är definierade på förhand. Dels går det att utgå från en induktiv metod, som är 

förutsättningslös. I den kvantitativa studien utgick vi från den deduktiva metoden (Semetko 

och Valkenburg 2000, 94f) genom att definiera möjliga gestaltningar på förhand. Studien gick 

sedan ut på att undersöka i vilken utsträckning dessa möjliga gestaltningar förekom i 

materialet. Vi avgränsade oss till att undersöka sak-, spel- och skandalgestaltningar i den 

kvantitativa studien eftersom dessa gestaltningar är de vanligast förekommande i 

kvällstidningarna, enligt en av Strömbäcks studier (Strömbäck 2009, 183-187).  

   I den kvantitativa studien undersöktes även hur många artiklar som till största del handlade 

om Sverigedemokraterna, deras politik eller väljare, samt om partiet huvudsakligen vinklades 

negativt, neutralt eller positivt. I studien utgick vi från ett kodschema med tillhörande 

kodarinstruktioner som har använts i tidigare forskning (se bilaga 1 och 2). Det ger oss en 

möjlighet att säkerställa studiens interna validitet, eftersom samma frågor har använts av 

forskare som tidigare har undersökt politisk journalistik (Esaiasson et al. 2012, 216). Vi har 
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gjort små korrigeringar i kodarinstruktionerna för att kodschemat bättre ska passa vår studie. 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av hur kodningen gick till.  

 

Beskrivning av kodarinstruktioner 

För att en text skulle kodas som negativ krävdes att det framställdes som att det gick dåligt för 

partiet eller att partiet hade dåliga förslag. När en text kodades som neutral rådde en balans 

mellan positiva och kritiska röster. För att en text skulle kodas som positiv måste den ge en 

bild av att det gick bra för partiet, som att det hade bra förslag, fick stöd från något håll eller 

var vinnare i opinionsmätningar. Om en text hade både positiva och negativa inslag valdes 

den vinkling som dominerade. Vid definitionssvårigheter fick betoningen i vinjett, dårrad, 

rubrik, nedryckare och ingress avgöra. När ordet ”avslöjar” förekom i samband med 

skandalgestaltning kodades texten som negativ, även om kriterierna för negativ vinkling inte 

uppfylldes. Detta för att tonen i dessa artiklar ändå var övervägande negativ. 

   Vid sakgestaltning krävdes att det i texten fokuserades på politikens sakliga innehåll och 

sakliga förhållanden som är relevanta för politikens innehåll. Texter som handlade om 

valdeltagande och opinionsundersökningar kodades som sakgestaltning om de inte relaterade 

till betydelsen för partiet. Vid spelgestaltning skulle ett fokus på relationer mellan politiska 

aktörer samt hur politik bedrivs finnas, och politik skulle beskrivas som spel och strategier. 

Framgångar och motgångar för partiet skulle vara centrala i texten. Vid skandalgestaltning låg 

fokus på skandaler, felsägningar av politiker samt moraliska eller juridiskt klandervärda 

beteenden. Vi är medvetna om att det i en artikel kan förekomma gestaltningar av olika slag. 

Vi valde därför att koda enligt den gestaltning som var dominerande i texten. Vid 

definitionssvårigheter utgick vi från betoningar i rubrik, dårrad, nedryckare, ingress och 

vinjett. 

   Vid den kvantitativa studien antecknades belysande citat samt artiklarnas egenskaper, för att 

kunna motivera varför de har kodats på ett specifikt sätt. 

   När kodningen var färdig sammanställdes resultaten i en tabell. Analysenheterna är 

egentligen för få för att resultat i procent ska vara optimalt, men vi valde ändå att presentera 

dem så eftersom jämförelsen på så vis underlättas. Resultaten är uppdelade i före och efter 

samt i Aftonbladet och Expressen.  

 

3.4 Den kvalitativa metoden 

Medan avsikten med den kvantitativa studien var att få en överblick av materialet, var 

avsikten med den kvalitativa studien att mer noggrant undersöka vilka gestaltningar som 
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förekommer i Expressen och Aftonbladet en vecka före och en vecka efter valet. Det är även i 

denna studie vi undersökte hur Expressen och Aftonbladet förmedlar politiska budskap på 

nyhetsplats.  

   I vår studie avser gestaltningar sättet som något beskrivs på, enligt definitionen i Natur och 

Kulturs Stora Svenska Ordbok (2006). I den definieras ”gestalta” som att ”beskriva något på 

ett konstnärligt sätt”. Vi har valt att bortse från att det i denna definition ska ske på ett 

konstnärligt sätt.  

   Strömbäck (2009, 122) poängterar att gestaltningsteorin kan vara abstrakt. Han ger därför 

ett exempel på gestaltningar som han anser är tydligt: Att ett glas kan beskrivas som halvfullt 

eller halvtomt, trots att det innehåller lika mycket vätska i båda fallen. När glaset beskrivs 

som halvtomt finns implicit ett krav på att det bör fyllas på, medan ett halvfullt glas inte 

kräver påfyllning. Vi har utgått från denna fingervisning när vi har avgjort vad som är 

gestaltningar.  

   I den kvalitativa studien gjordes en avgränsning och 26 artiklar valdes ut för närläsning. 

Från Expressen valdes sammanlagt 15 artiklar: åtta före valet och sju efter valet. Från 

Aftonbladet valdes totalt elva artiklar: fyra före och sju efter valet. Anledningen till att ett 

mindre antal artiklar valdes från Aftonbladet är att, som tidigare nämnts, färre artiklar 

publicerades i tidningen veckan före och veckan efter valet 2014. Fördelningen mellan 

artiklarna i Aftonbladet före och efter valet är ojämn av den anledningen att vi vid urvalet 

utgick från Entmans definition av gestaltning: Att det i texten föreslås en problemformulering, 

orsaksförklaringar, moraliska värderingar och potentiella lösningar. Eftersom 

orsaksförklaringar och förslag till potentiella lösningar inte alltid förekom valde vi att närläsa 

samtliga texter där det fanns en tydlig problemformulering som var kopplad till partiets 

politik. Ett exempel på en artikel som valdes för närläsning är Expressens artikel ”Riksdagens 

nya SD:are” (Expressen 15 september 2014) som handlar om att Sverigedemokraterna tar 

tillbaka flera våldsdömda, sparkade politiker. Ett exempel på en artikel som inte valdes är 

”’Negerkyss är en liten pepparmintsplatta’” (Expressen 11 september 2014), som berättar att 

en kvinna som kandiderar till kommunfullmäktige publicerar rasistiska kommentarer på nätet. 

I den första artikeln görs en tydlig problemformulering: Att partiet tidigare har försökt 

profilera sig genom hårdare tag mot brottslingar – särskilt invandrare – men att de nu tar in 

dömda personer i riksdagen. I den andra konstateras det att en kvinna som kandiderar till 

kommunfullmäktige har publicerat anonyma hatkommentarer, utan att något problem 

formuleras. 
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   Fördelningen av Aftonbladets artiklar i den kvalitativa studien leder till att vi i mindre 

utsträckning kan uttala oss om hur gestaltningar såg ut före valet, eftersom detta antal inte är 

så stort. Detta metodproblem uppstod då det i Aftonbladet publicerades färre artiklar om 

Sverigedemokraterna, dess politik och väljare veckan före och veckan efter valet 2014, samt 

att det förekom färre problemformuleringar i artiklarna före valet. För att lösa detta problem 

hade vi kunnat välja en annan urvalsmetod, som att göra ett slumpmässigt urval av artiklar 

och då ta lika många av båda tidningarna före och efter valet. Vi ansåg emellertid att ett 

strategiskt urval vore bättre, då vi var intresserade av att analysera artiklar innehållandes 

problemformuleringar. Detta eftersom problemformuleringar enligt Entman (1993) bidrar till 

gestaltningarnas form. Det hjälpte oss också att göra en tydlig avgränsning.  

 

Spel-, skandal- och sakfrågespecifika gestaltningar 

Esaiasson et al. (2012, 216f) argumenterar för att det finns två möjliga sätt att förhålla sig till 

tänkbara svar på de frågor som ställs till texten. Antingen arbetar man med 

förhandsdefinierade kategorier, eller med ett öppet förhållningssätt, vilket betyder att svaren 

bestäms av det som återfinns i materialet. Vi valde i den kvalitativa studien att kombinera 

dessa förhållningssätt genom att definiera ett antal kategorier i frågemallen, samtidigt som vi 

lät de tänkbara svaren till de olika kategoriernas frågor bestämmas av vad som hittades i 

materialet. 

   I studien utgick vi från ett frågeformulär med ett antal kategorier, som bestämdes utifrån 

resultaten i den kvantitativa undersökningen. På så vis avgränsades studien.  

   Eftersom resultaten i den kvantitativa undersökningen visade att skandal- och 

spelgestaltning förekom i stor utsträckning valde vi att ha en kategori för spelgestaltningar 

och en för skandalgestaltningar. Eftersom inga sakgestaltningar var dominerande i någon av 

artiklarna valdes denna kategori bort. I stället kunde vi i den kvantitativa studien se att 

sakfrågespecifika gestaltningar förekom i hög grad. Därför valde vi att ha en kategori även för 

dessa. Sakfrågespecifika gestaltningar är unika för enskilda sakfrågor, såsom 

kameraövervakning eller rasism (Shehata 2012, 329). Vi definierade dessa gestaltningar enligt 

Strömbäcks exempel (2013, 255f) utifrån diskussionen i medierna om kameraövervakning. I 

den finns dels en trygghetsgestaltning där kamerornas betydelse för minskandet av våldsbrott 

betonas, dels en integritetsgestaltning som lyfter fram risken för intrång i den personliga 

integriteten. Utifrån detta exempel hittade vi en sakfrågespecifik gestaltning i Hellströms 

(2010, 57) tidigare forskning om Sverigedemokraterna: Att partiet var en konsekvens av en 

mer utbredd främlingsfientlighet och större klyftor i samhället. När vi i vårt material hittade 



 21 

liknande gestaltningar benämnde vi dessa som sakfrågespecifika.  

   Under varje kategori i frågemallen fanns ett antal frågor för det vi sökte efter. Dessa 

formulerades enligt gestaltningsprocessen, och vi valde specifikt att utgå från Entmans (1993) 

och Strömbäcks (2009) definitioner av vad gestaltningar formas av. Vi sökte efter 

problemformuleringar, orsaksförklaringar och potentiella lösningar enligt Entmans teorier om 

gestaltningar. Vi sökte även efter perspektiv, ordval, attribut och betoningar eftersom 

Strömbäck hävdar att dessa har stor betydelse för hur en gestaltning ser ut (se bilaga 3). 

Eftersom frågorna formulerades utifrån definitioner som förekommer inom gestaltningsteorin 

får studien god intern validitet.  

   Precis som Mats Furberg (Esaiasson et al. 2012, 210) föreslår i Metodpraktikan lästes 

texterna flera gånger, både snabbt och översiktligt och långsamt och noggrant, för att få en 

ökad förståelse för innehållet. När återkommande och utmärkande ordval, betoningar, 

problemformuleringar, orsaksförklaringar etcetera hade urskilts med hjälp av frågemallen 

sammanställdes dessa enligt de kategorier som förekommer i frågemallen. Mönster lyftes 

fram tillsammans med belysande citat. Utifrån dessa kunde vi sedan se vilka gestaltningar 

som förekom i materialet. Därefter jämförde vi gestaltningarna i Aftonbladet och Expressen 

för att se eventuella skillnader mellan tidningarna. På samma vis jämfördes gestaltningarna 

före och efter valet. De gestaltningar och mönster som förekommer i resultatet presenteras i 

frågemallens kategorier för att förenkla både presentation och analys. 

   I presentationerna förekommer det att sakfrågespecifika gestaltningar har placerats i 

kategorierna för skandal- och spelgestaltning. Detta eftersom sakfrågespecifika gestaltningar 

kopplas samman med spel- och skandalgestaltningar genom den hermeneutiska cirkeln.  

 

3.5 Kritik mot metodval 

Esaiasson et al. (2012, 218) konstaterar att en studie med ett öppet förhållningssätt leder till 

slutsatser som enbart bygger på vad som hittas i det undersökta materialet. Enligt författarna 

är det möjligt att uttala sig om vad som återfinns i texterna, men svårare att säga något om vad 

som inte finns där. Vi kan därmed inte svara på vilka alternativa gestaltningar som valdes 

bort, men vi anser inte att det är ett problem eftersom det är de befintliga gestaltningarna som 

är intressanta för vår studie.  

   Trots att de båda delstudierna har god intern validitet är den externa validiteten låg. Studiens 

resultat kan inte säga något om politisk journalistik i allmänhet, utan enbart om hur 

Sverigedemokraterna gestaltades i Aftonbladet och Expressen i samband med valet 2014. Åsa 

Nilsson (2010, 119) förklarar att syftet med en kvantitativ innehållsanalys är att undersöka det 
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enskilda för att få en bild av det generella. Vår kvantitativa delstudie har däremot inga 

generaliserande ambitioner, utan syftar enbart till att ge en översiktlig bild av materialet. 

Eftersom studien huvudsakligen är kvalitativ innehåller den för få analysenheter för att 

generalisering ska bli möjlig. Detsamma gäller resultaten i den kvalitativa studien; dessa går 

inte heller att generalisera till en större population. För att resultaten ska kunna bli 

generaliserbara krävs ett betydligt större urval av analysenheter, vilket inte är möjligt i den 

här typen av kvalitativ studie. En lösning är att enbart göra en kvantitativ innehållsanalys med 

fler analysenheter, men då går det inte att förutsättningslöst söka efter gestaltningar. 

   Fastän resultaten i den kvantitativa studien inte är generaliserbara gjorde vi ett 

intrakodarreliabilitetstest, i syfte att säkerställa att vi har kodat artiklarna likadant och därmed 

intersubjektiviteten.  

   Vad gäller intersubjektiviteten är vi medvetna om att våra personliga erfarenheter kan 

påverka tolkningen av texterna, vilket Esaiasson et al. (2012, 222) nämner som ett kroniskt 

problem inom all samhällsforskning. Ett möjligt sätt att undvika detta i den kvalitativa studien 

skulle vara att jobba med tydligare instruktioner för hur texten ska tolkas. Vi anser emellertid 

att detta arbetssätt skulle vara begränsande och resultera i att gestaltningar blir förbisedda. För 

att minimera risken att göra olika tolkningar har vi i stället kontinuerligt diskuterat olika 

tolkningssätt, för att säkerställa att vi tänker likadant.   
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4. Resultat och analys 

Resultatet av de båda delstudierna presenteras var för sig. Kapitlet inleds med resultaten från 

den kvantitativa studien följt av resultaten från den kvalitativa studien. Resultat och analys 

presenteras tillsammans.  

 

4.1 Resultat och analys: Den kvantitativa studien 

I studien ingår mer än dubbelt så många artiklar från Expressen som från Aftonbladet. Detta 

eftersom det i större utsträckning publicerades artiklar i Expressen som huvudsakligen 

handlar om Sverigedemokraterna under den period vi valde att undersöka. Det kan i sin tur 

förklaras med att Expressens redaktion publicerade en artikelserie om rasistiskt näthat bland 

politiker i partiet. 

 

Resultaten av den kvantitativa delstudien redovisad i antal och procent 

 

Gestaltningar Före      Efter    

  Skandal Spel Sak Annan Skandal Spel Sak Annan 

Aftonbladet 6 1 0 0 1 9 0 0 

Expressen 22 2 0 2 6 7 0 3 

% i Aftonbladet 86 14 0 0 10 90 0 0 

% i Expressen 85 7,5 0 7,5 38 44 0 18 

Antal i båda tidningarna 28 3 0 2 7 16 0 3 

% i båda tidningarna 85 9 0 6 27 62 0 11 

 

Vinklingar Före   Efter   

 Negativ Positiv Neutral Negativ Positiv Neutral 

Aftonbladet 7 0 0 3 5 2 

Expressen 26 0 0 6 5 5 

% i Aftonbladet 100 0 0 30 50 20 

% i Expressen 100 0 0 38 31 31 

Antal i båda tidningarna 33 0 0 9 10 7 

% i båda tidningarna 100 0 0 35 38 27 

 
Totalt har 59 artiklar analyserats, varav 17 från Aftonbladet och 42 från Expressen. 

 

 

Vilken gestaltning är dominerande? 

I likhet med det Strömbäck (2009) har sett i sina studier av politisk journalistik dominerar 

spel- och skandalgestaltningar i både Expressens och Aftonbladets rapportering om 

Sverigedemokraternas politik. I Expressen förekommer skandalgestaltning i betydligt större 
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utsträckning än vad spelgestaltning gör, framför allt före valet. En förklaring skulle kunna 

vara att redaktionen då utsätter partiet för hård granskning. Varje dag före valdagen 

publicerades nya avslöjanden om SD-kandidater som har skrivit rasistiska kommentarer på 

nätet. Moraliskt och juridiskt klandervärda ageranden lyfts fram i dessa artiklar, tillsammans 

med uttryck som ”ny skandal” och ”skandalpolitikerna” (Baas och Holmén 2014b, 8f; 

Forsberg 2014, 16). Ordet ”avslöjar” förekommer i varje artikel, alternativt som vinjett, vilket 

betonar att det som har granskats är sådant som egentligen inte ska komma fram. Dessa 

resultat visar i likhet med Asps (2011) studie av medievalrörelsen 2010 att 

Sverigedemokraterna utsätts för hård granskning inför valet.  

   Även i Aftonbladet lyfts omoraliskt agerande fram, vilket enligt Strömbäck (2013b) är 

typiskt för skandalgestaltning. Artikeln ”Har spelat för en halv miljon” (Dickson, Holmqvist 

och Karlsson 2014, 12) handlar om Jimmie Åkessons spelberoende, och reportrarna skriver 

”Hittills i år har han satsat över en halv miljon – 50 000 kronor på bara några timmar”.   

   Spelgestaltningen är mest framträdande efter valet, även om den går att hitta i ett fåtal 

artiklar före valet. I Expressen läggs då tyngden vid de avslöjanden som tidningen gör. 

Reportern skriver ”Med bara dagar kvar till valet har Sverigedemokraterna det svettigt. 

Opinionssiffrorna går emot dem samtidigt som Expressen under flera dagar har avslöjat hur 

SD-kandidater anonymt har skrivit hatiska kommentarer om invandrare på olika sajter” och 

”Det är inte den enda kallduschen för partiledaren” (Cardell 2014, 12). På detta sätt signaleras 

det i Expressen att det går dåligt för partiet, vilket enligt Strömbäck (2001) är typiskt för 

spelgestaltning.  

   Efter valet blir spelgestaltningen dominerande. Det kan förklaras med att partiets 

framgångar i valet, samt dess vågmästarroll, får stort utrymme. I båda tidningarna beskrivs 

partiet som vinnare. Strategier, taktiker, enskilda politikers prestationer samt relationer 

politiker emellan hamnar i fokus – något som i gestaltningsteorin benämns som karaktäristika 

för spelgestaltning. I en artikel i Aftonbladet betonas partiets strategier genom att Jimmie 

Åkesson får säga att ”vi är beredda att göra det mesta för att få igenom vår politik”. 

Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder citeras när han säger att ”Stefan Löfven 

och Fredrik Reinfeldt är lika illa för Sverige”, vilket lyfter fram relationer mellan partierna 

(Lindberg, Röstlund och Sandberg 2014, 22). Lena Mellin (2014, 8f) skriver i en politisk 

kommentar i Aftonbladet att ”den enda som har något att vinna på det är Åkesson”. Här går 

det utifrån gestaltningsteorin att se ett tydligt exempel på spelgestaltning eftersom politiken 

gestaltas som ett strategiskt spel – något som Strömbäck (2009) hävdar är vanligt 
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förekommande i kvällstidningar. Hans teori får stöd i vår studie då detta förekommer frekvent 

i både Expressen och Aftonbladet. 

   Resultaten visar att inga sakgestaltningar förekommer. Trots det finns flertalet 

sakfrågespecifika gestaltningar. Dessa undersöktes inte i den kvantitativa studien, eftersom 

sakfrågespecifika gestaltningar kan uppstå i många skepnader och skulle kräva ett omfattande 

kodschema. Dessa har i stället undersökts i den kvalitativa studien.  

   I studien förekommer ett fåtal artiklar som har kodats som ”Annan”. Dessa har inte gått att 

definiera som varken skandal-, spel- eller sakgestaltning.  

 

Vilken vinkling har artiklarna? 

Precis som i Asps (2011) studie av medievalrörelsen 2010 kan vi i vår undersökning se att 

bilden av Sverigedemokraterna i medierna främst är negativ. I flera av Expressens artiklar 

ligger fokus på att det går dåligt för partiet eftersom deras kandidater avslöjas som rasistiska 

näthatare, vilket leder till att de tvingas sparka flera kandidater. I artikeln ”Svettigt läge för 

Åkesson” (Cardell 2014, 12) skriver reportern ”Jimmie Åkesson har dag efter dag fått nya 

problem att ta tag i sedan SD-are efter SD-are avslöjats”. I en annan artikel står det att 

”Sverigedemokraterna försöker rensa bland sina kandidater som skriver anonymt på hatsajter. 

Men Expressen kan i dag avslöja ytterligare en SD-politiker” (Baas och Holmén 2014b, 8f). 

   I Aftonbladet gestaltas partiets framgångar som negativa för Sverige. Centerledaren Annie 

Lööf säger att ”det är en sorgens dag” (Östman 2014b, 18), och en annan intervjuperson att 

”som det är nu påminner väldigt mycket om hur det var på 1930-talet. Det var precis så här 

det började” (Nygren 2014, 20). På så vis görs en koppling till andra världskriget, vilket leder 

till en gestaltning av partiet som skadligt för Sverige.   

   Enligt Asps och Bjerlings (2014; 2011) teori om partiskhet skulle gestaltningen av partiet 

som förlorare kunna tolkas som att det missgynnas, eftersom det framställs på ett sätt som kan 

vara negativt för dem. Även det faktum att Sverigedemokraterna i stor utsträckning kopplas 

till främlingsfientlighet kan ses som missgynnande, utifrån Asps och Bjerlings (2014) teori 

om att medierna genom att koppla samman politiska partier och sakfrågor kan gynna eller 

missgynna dessa. Det går å andra sidan att se det som att partiet gynnas, eftersom det kan vara 

en anledning för människor att rösta på Sverigedemokraterna. 

   I båda tidningarna är samtliga artiklar före valet negativt vinklade. En anledning till att det 

före valet förekommer ett så stort antal negativa vinklingar i Expressen kan vara de 

avslöjanden som presenteras i tidningen. Även Aftonbladet publicerade granskande och 

skandalgestaltade artiklar före valet, vilket också troligen påverkar resultatet. Efter valet är 
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vinklingen mer blandad mellan negativ, positiv och neutral. Det skulle kunna bero på att det 

då finns ett större fokus på partiets framgångar i stället för motgångar. Det faktum att antalet 

neutrala artiklar ökade efter valet kan förklaras med att Expressen stängdes ute från 

Sverigedemokraternas valvaka, och därför tvingades köpa in material från andra redaktioner. 

Flera av dessa har kodats som neutrala.  

 

4.2 Resultat och analys: Den kvalitativa studien 

I presentationen av den kvalitativa studien redogörs resultaten enligt kategorierna i 

frågemallen. Först presenteras de sakfrågespecifika gestaltningarna, därefter spelgestaltningar 

och slutligen skandalgestaltningar. Det förekommer att sakfrågespecifika gestaltningar har 

placerats i övriga kategorier, av den anledningen att de kopplas samman med spel- och 

skandalgestaltningar.  

 

4.2.1 Hur ser sakfrågespecifika gestaltningar av Sverigedemokraterna, dess politik och 

väljare ut?  

Hellström (2010) argumenterade i sin studie för att debatten om Sverigedemokraterna handlar 

om gott och ont. I vår studie kan vi se att dessa element figurerar i de undersökta artiklarna, 

då ämnen som människovärde, människoförakt och medmänsklighet diskuteras i samband 

med partiet. Det förekommer i stor utsträckning att reportrar i Expressen implicit beskriver 

Sverigedemokraterna som ett främlingsfientligt parti. Precis som gestaltningsteorin föreslår 

skapas denna gestaltning av ordval, betoningar och källor. Framför allt berättarperspektivet 

bidrar till bilden av partiet som rasister. Detta är extra tydligt före valet, då intervjupersoner 

får uttala sig om sin syn på partiet. De får själva formulera problemet med 

Sverigedemokraterna: Att de är rasister som inte bör få en plats i riksdagen, eftersom deras 

politik vittnar om ett människoförakt. I artikeln ”Det enkla riksdagsvalet” (Salihu 2014, 28f) 

skriver Expressens reporter ”Med några minuter kvar till valdagen lyser Expressen upp 

riksdagshuset. Budskapet är tydligt: ’Rösta nej till rasism’”. I citatet därpå säger 

intervjupersonen att ”SD ska inte ha en plats i vår riksdag”. Genom att koppla samman 

budskapet och intervjupersonens åsikt uttrycks det i tidningen att partiet är rasistiskt, 

samtidigt som redaktionen tar tydlig ställning mot partiet genom att skriva att medborgarna 

bör rösta nej till rasism. På så vis förs ett politiskt budskap gällande Sverigedemokraterna 

fram. Här kan vi se ett tydligt exempel på hur ett medvetet val görs för att skapa gestaltningen 

att Sverigedemokraterna är ett parti som inte hör hemma i riksdagen. Detta stämmer överens 

med Strömbäcks (2009) teori om att kommunikation aldrig kan vara neutral, eftersom det i 



 27 

varje kommunikationsprocess görs både medvetna och omedvetna val om vilka fakta, 

perspektiv, aspekter och vinklar som ska finnas med i ett meddelande. I detta fall utnyttjar 

Expressen sin maktposition, som Asp och Bjerling (2014) nämner i samband med teorin om 

mediernas partiskhet. Enligt Aalberg och Strömbäck (2008) är ideologisk partiskhet 

förhållandevis ovanlig, men Expressens politiska ställningstagande skulle kunna tolkas som 

ett medvetet val att missgynna partiet.  

   Detta exempel är det enda politiska budskap gällande Sverigedemokraterna som finns på 

nyhetsplats i det undersökta materialet. Däremot står det i flera andra artiklar i Expressen att 

Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. I likhet med Entmans (1993) teorier om 

gestaltningar kan vi se att tidningen genom ordval, betoningar, problemformuleringar och 

orsaksförklaringar kopplar samman partiet med rasism och främlingsfientlighet. Det massiva 

stödet för partiet i Skåne förklaras med att invandringsmotståndet sedan länge är starkt där: 

”Den skånska myllan är av historiska skäl en god grogrund för SD:s främlingsfientliga 

budskap” (Gröning, Lapidus och Vickhoff 2014, 20-23). En av Expressens reportrar frågar sig 

om Sverigedemokraterna kan kräva att slippa kallas för rasister, ”när det under 

nolltoleransens yta kokar av intolerans” och gör med sina val av ord och attribut en tydlig 

gestaltning av partiet som rasister (Lindström 2014, 20-24).  

   Även i Aftonbladet kopplas Sverigedemokraterna ihop med rasism och extremism. I en 

artikel skriver reportern att ”andra invånare tror snarare att framgången beror på att Sjöbo har 

en historia av främlingsfientlighet”, och en intervjuperson säger om partiet att ”extremistiska 

partier har inte i riksdagen att göra” (Nygren 2014, 33). Journalisten säger det inte själv, men 

genom valet av citat från källor formas således gestaltningen att Sverigedemokraterna är ett 

extremistiskt och främlingsfientligt parti.  

 

Sverigedemokraternas väljare gestaltas som missnöjda  

Hellström (2010) såg i sin studie att Sverigedemokraterna huvudsakligen gestaltades som en 

konsekvens av en mer utbredd främlingsfientlighet och ökande klyftor i samhället. Denna 

teori får till viss del stöd i vår studie. Efter valet förekommer i Expressen en potentiell 

förklaring till Sverigedemokraternas framgångar i Skåne i Expressen: Att den är ett resultat av 

landskapets utbredda invandringsmotstånd. Denna gestaltning återfinns även i Aftonbladet. Vi 

kan däremot se att redaktionerna försöker finna en annan förklaring än att partiets framgångar 

är en följd av rasism.  

   Precis som Entman (1993) hävdar gällande gestaltningsteorin finns det i artiklarna om 

Sverigedemokraternas framgång i valet 2014 flera problemformuleringar, orsaksförklaringar 
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och potentiella lösningar som tillsammans skapar gestaltningar. En dominerande 

problemformulering är att partiet har vunnit stort stöd i valet. I en artikel i Expressen föreslår 

reportern att partiets framgång kan bero på rasism bland väljarna, men den förklaringen blir 

snabbt avfärdad. Den dominerande orsaksförklaringen i Expressen är i stället att partiets 

väljare röstar utav missnöje. Flera av de boende på platsen där Sverigedemokraterna blev 

störst får uttala sig om varför de tror att det gick så bra för partiet. En person säger ”Vi är inte 

rasister här, även om de också finns. Jag tror folk i byn har proteströstat och jag förstår att de 

röstar på SD”. En annan intervjuperson säger att ”Regeringen är inte juste, inte mot oss och 

inte mot invandrarna. Vi är inte rasister utan vi ser hur folk behandlas”. De berättar att många 

upprörs av att flyktingar blir dåligt omhändertagna, och anser att regeringen för en dålig asyl- 

och invandringspolitik. Särskilt en aspekt får stor uppmärksamhet: Att det är de styrande 

politikernas fel att flyktingar som kommer hit får otillräcklig hjälp (Gröning, Lapidus och 

Vickhoff, 2014, 20-23). Med hjälp av dessa orsaksförklaringar till problemformuleringen att 

partiet har nått framgång, formas gestaltningen att Sverigedemokraternas väljare är missnöjda 

med landets politik. Med stöd av gestaltningsteorin kan vi här se att valet av källor har stor 

betydelse, eftersom det är information från dem som bidrar till hur gestaltningen formas.        

   Expressens reportrar hänvisar också till väljare som motiverar sin röst på 

Sverigedemokraterna med att de vill minska invandringen. En reporter skriver att ”Jag talar 

med en del väljare som säger sig tycka illa om rasismen i partiet, men som ändå vill att 

Sverige ska agera för att minska flyktinginvandringen. ’Vi har inget annat att rösta på’, säger 

de”.  Värt att notera är att Expressens reporter skriver ”säger sig tycka illa om rasismen i 

partiet” – vilket signalerar att det under ytan finns en annan åsikt. Samma reporter skriver att  

 

”Sen finns det väljare som störs mer av mediers kampanjer mot SD än av 

rasismen i partiet. De ser SD som ett stort fuckfinger mot det svenska 

etablissemanget, en protest mot vad de uppfattar som en förtryckande politiskt 

korrekt konspiration mellan medier och etablerade politiker.” (Orrenius 2014, 

40f) 

 

Det förekommer således flera orsaksförklaringar till att Sverigedemokraternas väljare röstar 

på partiet, men gestaltningen blir densamma: Sverigedemokraternas väljare är missnöjda.  
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Gestaltningen av väljarna som missnöjda – men också rädda  

Även i Aftonbladet föreslås ett missnöje som en anledning till partiets framgångar. En person 

som har röstat på Sverigedemokraterna säger att ”folk är missnöjda här. Jag är också det och 

det är därför jag har röstat på SD” (Nygren 2014, 33). Tidningen Expos chefredaktör säger att 

partiet lockar personer som befinner sig långt från politikens centrum, och inte känner att 

politikerna gör något för dem (Kerpner 2014, 21). Andra partiers politiker får också bekräfta 

bilden av Sverigedemokraternas väljare som missnöjda; Mona Sahlin, tidigare partiordförande 

i Socialdemokraterna, säger att ett tappat förtroende för politik ligger bakom partiets 

framgångar, och folkpartisten Carl B Hamilton att ”alla som röstar på SD är inte rasister, men 

alla är missnöjda” (Östman 2014b, 18). 

   I artikeln ”’De röstar på SD av rädsla’” (Dawod 2014, 14-15) utgår Aftonbladets reporter 

från perspektivet att Sverigedemokraternas väljare är missnöjda, men söker samtidigt andra 

orsaksförklaringar. Journalisten berättar att samhället inte är nedgånget, att det finns jobb och 

att kommunen inte har tagit emot fler flyktingar än vad den mäktar med. På så vis utgår 

journalisten från att Sverigedemokraternas väljarstöd beror på missnöje, men visar samtidigt 

att partiets framgång kan ha andra orsaker. En av de intervjuade får säga att ”Folk här har inte 

röstat på SD för att de är rasister. De röstar för att de är rädda”. Denna förklaring lyfts även 

fram i rubriken – ”’De röstar på SD av rädsla’”. En annan intervjuperson säger att det kan 

bero på okunskap. På det sättet föreslås alternativa gestaltningar av Sverigedemokraternas 

väljare. Även den politiska turbulensen i kommunen tas upp som en möjlig orsaksförklaring 

till partiets framgång, men genom valet av rubrik blir den dominerande gestaltningen i 

artikeln att den beror på rädsla, snarare än ett missnöje. 

   I båda tidningarna lyfts aspekten att partiet lockar väljare som känner ett utanförskap. I 

Expressen skriver en reporter i artikeln ”Här är SD största parti” (Gröning, Lapidus och 

Vickhoff, 2014, 20-23) att ”Gusselby är ett av många exempel på att SD lockar väljare i 

periferin. Partiet går fram på platser där invånarna känner sig vara långt borta från de politiska 

beslutsfattarna. Där människor känner att de inte kan påverka”. Här får Hellströms (2010) 

analys av Sverigedemokraternas framgång som en följd av ökade klyftor stöd. Utifrån 

Entmans (1993) teori om att gestaltningar skapas av problemformuleringar, orsaksförklaringar 

och potentiella lösningar kan vi se att ett problem presenteras: Sverigedemokraterna har stort 

stöd. Orsaksförklaringen blir att det finns ett missnöje bland väljarna. Den potentiella 

lösningen föreslås i Expressen av en intervjuperson: Sverige måste bli mer restriktiva med 

asyl, så vi kan få råd att ta hand om dem som kommer hit (Lindström 2014, 20-24). Således 

får Strömbäcks (2009) teori om att källor har stor betydelse för hur gestaltningen formas stöd.  
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   Sammanfattningsvis kan vi se att väljarnas perspektiv lyfts fram i båda tidningarna efter 

valet. Här stöds Entmans (1993) teori om att även det som exkluderas har betydelse för den 

slutgiltiga gestaltningen; ingen av tidningarna pratar med personer som har röstat på 

Sverigedemokraterna på grund av rasism. Det leder till att Sverigedemokraternas väljare i 

liten utsträckning gestaltas som rasister. 

 

Sverigedemokraterna som ett missförstått parti  

Enligt gestaltningsteorin har valet av perspektiv betydelse för hur en fråga gestaltas. I 

Expressen behandlas frågan om varför Sverigedemokraterna anses vara rasister från partiets 

eget perspektiv, genom att dess politiker får förklara sin syn på saken. Det blir tydligt att 

partiet inte håller med om mediernas gestaltning av partiet som rasistiskt när de får förklara 

att bilden som sprids i medierna är falsk. Här gestaltas Sverigedemokraterna i stället, utifrån 

berättarperspektivet, som missförstått. De beskriver sig själva som välvilliga i kampen att 

driva frågan om flyktingpolitik. När en reporter frågar Jimmie Åkesson om han inte tycker att 

det finns en risk att deras politik betraktas som orimlig svarar han att det är att missförstå 

deras politik, eftersom de hjälper betydligt fler än vad de andra partierna gör. Han säger också 

att han ”tror att det finns en del som har en bild av vårt parti som inte stämmer. Att man tror 

att vi har en rasistisk utgångspunkt, eller är extremister på något sätt. Kanske inte sällan för att 

många ofta säger det om oss" (Lindström 2014, 20-24).  

   Utifrån Entmans (1993) teori om att gestaltningar formas av problemformuleringar och 

orsaksförklaringar går det att se hur Sverigedemokraterna gestaltas som missförstått. 

Expressens reporter presenterar ett problem genom att fråga Jimmie Åkesson varför han tror 

att partiet lockar människor med rashat och dåligt omdöme: Sverigedemokraterna drar till sig 

rasistiska människor. Jimmie Åkesson får själv ge orsaksförklaringen: Att det finns en 

felaktig bild av partiet som gör att människor med rasistiska åsikter lockas. De rasister som 

dras till partiet märker snart att de har hamnat fel, förklarar han (Lindström 2014, 20-24). 

   På samma sätt får Jimmie Åkesson själv förklara problemet med flyktingfrågan, vilket 

bidrar till att det skapas en gestaltning av att asylpolitiken är skadlig. Detta sker genom de 

citat reportern väljer att ta med i artikeln. Åkesson citeras när han säger ”Välfärden får stå 

tillbaka. Och jag tycker inte att det är en vettig prioritering” och ”Då tycker jag att det är 

fullständigt orimligt att man väljer att prioritera fortsatt asylinvandring framför dessa viktiga 

välfärdssatsningar”. Han får säga att det finns ett hål i välfärden, som är en följd av den 

svenska flyktingpolitiken, eftersom pengar tas från vård och äldreomsorg när flyktingar 

prioriteras. Den potentiella lösningen blir att minska invandringen (Lindström 2014, 20-24). 
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Denna typ av gestaltning syns på flera ställen i Expressen – men bara när 

Sverigedemokraterna själva får säga det. Även detta är ett exempel på hur en gestaltning 

formas av de aktörer som får uttala sig. Det betyder emellertid inte att det är 

Sverigedemokraterna som skapar gestaltningarna, eftersom det är journalisten som gör det 

slutgiltiga valet av vilka citat, problemformuleringar, orsaksförklaringar och potentiella 

lösningar som ska tas med i artikeln.  

 

Sverigedemokraterna – ett parti som tar avstånd från rasism 

I flera av de undersökta artiklarna gestaltas Sverigedemokraterna som ett parti i vilket rasism 

inte accepteras. I en artikel i Expressen med rubriken ”Åkessons mardröm” (Dahlbeck, El-

Mochantaf och Sohl Stjernberg 2014, 12-13), som handlar om att flera politiker tvingas lämna 

partiet efter tidningens avslöjanden, tar både Jimmie Åkesson och hans pressekreterare 

avstånd från dessa handlingar. Jimmie Åkesson får säga att de politiker som har kommenterat 

anonymt på hatsajter inte är representativa för Sverigedemokraterna, och hans pressekreterare 

säger att ”använder man sig av sådana kommentarer i vårt parti är man inte välkommen”. När 

Expressen skriver att Christoffer Dulny avgår efter avslöjandet om hans hatkommentarer får 

Sverigedemokraternas partisekreterare säga att ”det är positivt att vi nu har bättre kännedom 

om dessa kandidaters förehavanden, så att personer vars åsikter inte passar i vårt parti kan 

avpolletteras” (Baas och Holmén 2014c, 12). Jimmie Åkesson citeras i Expressen när han 

angående partipolitikers rasistiska nätkommentarer säger att ”Det är helt oacceptabelt såklart” 

(Cardell 2014, 12). En SD-politiker säger att "Vi har varit tydliga under lång tid att det finns 

personer som hamnat fel och att de får ta konsekvenserna" (Bergendahl, Habul, Karlsson och 

Mattsson 2014, 38f). I tidningen visas att partiet löser problemen med rasistiska SD-politiker 

genom att rapportera att de som beter sig felaktigt sparkas – här har alltså valet av källa, fakta 

och ämne betydelse för gestaltningen, precis som Strömbäck (2009) hävdar. 

   Dessa exempel visar att det förekommer gestaltningar som konkurrerar med varandra. Dels 

gestaltas Sverigedemokraterna som ett rasistiskt parti som för en omänsklig politik, dels 

gestaltas partiets rasistiska medlemmar som extremister som har hamnat fel. 

 

Sverigedemokraterna gestaltas som opålitliga 

I Expressen uttrycks med hjälp av ordval en misstro mot den bild av partiet som Jimmie 

Åkesson sprider: ”SD-ledaren försöker nyansera sig” och ”Han påstår att det är han som vill 

hjälpa flest flyktingar av samtliga partiledare i riksdagen” (Lindström 2014, 20-24). En syn på 

Sverigedemokraterna som opålitliga föreslås när en reporter skriver att partiet har "försökt 
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profilera sig genom hårdare tag mot brottslighet" och framhäver att dömda SD-politiker som 

rensades bort i förra valet nu gör comeback. Reportern berättar också att partiet har granskat 

tidigare brottslighet hos kandidaterna inför årets val, men att en av granskarna själv har ett 

brottsligt förflutet (Baas och Holmén 2014a, 42). Genom dessa ordval formas gestaltningen 

av att politikerna i partiet inte riktigt lever som de lär, samt att de är opålitliga. Detsamma 

gäller när det i Expressen betonas att Erik Almqvists rasistiska handlande gjorde att han fick 

lämna både riksdag och parti, medan Kent Ekeroth fick sitta kvar – trots liknande beteende. 

Här gestaltas partiet som godtyckligt: En del får avgå medan andra får stanna kvar (Orrenius 

2014, 40f). De ordval som görs i de tre första exemplen kan tyda på att det förekommer en 

ideologisk partiskhet, då en misstro från journalisterna kan uttolkas. Samtidigt kan dessa 

ordval vara omedvetna, enligt Strömbäcks (2009) teori om gestaltningar.  

 

4.2.2 Hur ser spelgestaltningar av Sverigedemokraternas politik ut? 

I både Expressen och Aftonbladet läggs större vikt vid partiets framgångar och motgångar 

samt snedsteg än vid vilken politik partiet bedriver. Få rapporter om vad partiets ökade makt 

politiskt sett kan bidra till förekommer – det skrivs mer om att en eventuell vågmästarroll kan 

leda till en regeringskris. Detta är typiskt för spelgestaltning och stämmer överens med 

Strömbäcks (2001) teori om att nyhetsmedier som gestaltar politik som spel lägger större 

fokus på vilka som ska styra landet än hur. Asps studie från 2011 visar att en stor del av 

valrapporteringen 2010, när det blev tydligt att Sverigedemokraterna skulle få en plats i 

riksdagen, kretsade kring regeringsfrågan och partiets eventuella vågmästarroll. Eftersom den 

här studien sträcker sig endast en vecka före valet blir det svårt att göra en jämförelse av 

rapporteringen kring regeringsfrågan, men i det undersökta materialet läggs en tyngd vid 

vågmästarrollen – främst efter att valet är avgjort.  

   Efter valet gestaltas Sverigedemokraterna som mäktiga. I Expressen skriver reportrarna att 

”Nu kräver partiet mer makt och inflytande i politiken”, vilket betonas genom ett citat från 

Jimmie Åkesson: ”Det går säkert att hitta tekniska konstellationer som stänger oss ute från allt 

inflytande, men man ska kunna regera landet i fyra år. Det är svårt om man inte vill tala med 

oss eller lyssna på oss”. Här lyfts således vågmästarrollen fram, genom att Jimmie Åkesson 

poängterar att det inte längre går att ignorera dem eller stänga dem ute, eftersom det skulle 

innebära svårigheter att styra Sverige (Bergendahl, Habul, Karlsson och Mattsson 2014, 38f). 

Dessa rapporteringar och diskussioner kring strategier leder enligt Strömbäcks (2001) 

definitioner till en tydlig spelgestaltning.  
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   En politiker från ett annat parti får i Expressen säga att ”det är väl lite taktiskt det här, att de 

vill visa att de är vågmästare”, vilket leder till en klassisk spelgestaltning eftersom taktiken 

betonas. I tidningen lyfts partiets makt fram genom att reportern skriver utifrån perspektivet 

att vågmästarrollen ger en möjlighet att sänka Socialdemokraterna i budgetförhandlingarna, 

och därmed orsaka en regeringskris. Det målas också upp som en strategi från 

Sverigedemokraternas sida, när de får säga att de kommer att utnyttja vågmästarrollen om de 

inte får som de vill (Flood och Karlsson 2014, 12).  

   Även i Aftonbladet förekommer spelgestaltningar till följd av betoningar på partiets makt. I 

en politisk kommentar av Lena Mellin (2014, 8-9) bidrar ordval som ”hotar”, ”tvinga fram” 

och ”Sverigedemokraterna spelar en avgörande roll” till gestaltningen av partiet som mäktiga. 

Denna gestaltning förstärks av att Jimmie Åkesson är den enda som får uttala sig. Han får 

berätta hur Sverigedemokraterna resonerar, och att de ”inte utesluter” att rösta på alliansens 

budget. Ordval som ”vinna” och ”förlorare” bidrar också till gestaltningen av politik som 

spel, precis som Strömbäck (2001) föreslår. I en artikel med rubriken ”Utesluter inte att rösta 

ner Löfven” (Lindberg, Röstlund och Sandberg 2014, 22) finns ett fokus på partiets strategier 

för att få igenom sin politik, vilket återigen är typiskt vid spelgestaltning. Journalisten 

formulerar på två ställen att partiets politiker är beredda att sänka regeringens budget. Även i 

denna artikel är det endast partirepresentanter som får uttala sig. Sverigedemokraternas 

maktposition förstärks av att de får säga att ”nu har vi faktiskt makt att stoppa vissa förslag 

och kräva saker tillbaka”, samt att de inte räds ett nyval. 

 

Stort fokus på vinnare och förlorare 

Före valet är gestaltningen att det går dåligt för Sverigedemokraterna dominerande i 

Expressen. Tidningens avslöjanden gestaltas som skadliga för partiet, eftersom de kopplas till 

att flertalet kandidater tvingas avgå. En av de sparkade kandidaterna säger att han gör det för 

att inte skada partiet. I samband med detta rapporteras det i Expressen att opinionssiffror visar 

att det går sämre för partiet (Cardell 2014, 12). Dessa är tydliga exempel på spelgestaltning, 

eftersom det finns ett fokus på partiets motgångar samt resultat i opinionsundersökningar.   

   Efter valet beskrivs partiet i stället som vinnare. Kent Ekeroth citeras när han säger att ”Det 

är bara ett parti som kommer att jubla efter den här kvällen”, och reportern skriver att ”Det 

var egentligen bara en valvaka där glädjen var riktigt stor i kväll” (Orrenius 2014, 40f). 

Partiets goda resultat framhävs genom att tidningen rapporterar om var partiet hade sina 

största framgångar samt vilken makt denna framgång kommer att leda till – även dessa 

typiska indikatorer på spelgestaltning.  
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   Även i Aftonbladet gestaltas Sverigedemokraterna som valets vinnare. Det betonas att de nu 

är Sveriges tredje största parti, och att deras makt och inflytande har ökat. Tidningen 

innehåller i likhet med Expressen beskrivningar som att ”det var egentligen bara en valvaka 

där glädjen var riktigt stor” samt att ”Sverigedemokraterna mer än fördubblar sitt resultat från 

förra valet” (Östman 2014a, 16). Valutgångens betydelse för medborgarna ges mindre 

uppmärksamhet till förmån för partiets framgångar. 

 

En problematisering av partiets framgång 

I både Expressen och Aftonbladet förekommer frågan ”varför?” i samband med gestaltningen 

av Sverigedemokraterna som vinnare. I Expressen presenteras problemet att 

Sverigedemokraterna, trots avslöjanden om utbredd rasism, vinner mycket stöd. En reporter 

skriver att ”Trots alla de här smällarna ändå har SD, precis som i citatet från filmen Rocky, 

fortsatt att röra sig framåt. Varför?”. Samma reporter skriver att Sverigedemokraterna gick 

kraftigt framåt i valet ”trots alla avslöjanden om grov rasism i partiet” (Orrenius 2014, 40f). 

På så vis problematiseras partiets framgångar. Partiet gestaltas som underdogs, vilket 

förstärks av att det i Expressen betonas att inget annat parti gläds åt deras framgång. En 

reporter skriver att partiet är ”outsiders nu – men vill in i värmen”. Partiets syn på sig själva 

som underdogs framhävs också: ”SD-strategernas favoritcitat från filmen Rocky hade åter 

besannats: ’Det handlar inte om hur hårt du slår. Det handlar om hur hårt du kan bli slagen, 

och fortsätta röra dig framåt’”. Det berättas att ”SD har tagit enormt mycket stryk” (Orrenius 

2014, 40f) och beskrivs hur de andra partierna vägrar att samarbeta med dem (Bergendahl, 

Habul, Karlsson och Mattsson 2014, 38f). Här formas gestaltningen av partiets tidigare 

motgångar samt relationerna mellan partierna, vilket återigen är typiskt för spelgestaltning.  

   Detsamma gäller Aftonbladet, där gestaltningen av Sverigedemokraterna som underdogs 

också förekommer. I en artikel med rubriken ”Vi är 87 procent” (Östman 2014b, 18) berättas 

att ”de andra riksdagspartierna reagerar med bestörtning på Sverigedemokraternas framgång”, 

och att ”alla stänger nu dörren”. Detta betonas i rubrik, nedryckare, ingress och 

mellanrubriker. Stefan Löfven säger att inget samarbete kommer att ske med partiet och att 

regeringen ska se till att de inte får vågmästarrollen. I artikeln får flera politiker från andra 

partier uttrycka sitt missnöje över valresultatet, och journalisten skriver att ”enigheten mot 

Sverigedemokraterna är stor”. Bilden av partiet som underdogs betonas ytterligare av att 

Miljöpartiets ekonomisk-politiske talesperson får säga att ”alla partier har ett ansvar i att se 

till att de inte får inflytande över politiken”, och EU-parlamentarikern Fredrick Federley att 

”vi i Centern kommer stå där på barrikaderna mot dem”. Dessa kommentarer förstärks av att 
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journalisten skriver att MP-politikern ”oroas” och att Fredrick Federley ”även han tog emot 

SD-beskedet med besvikelse”. Journalistens ordval samt att enbart kritiska röster publiceras 

bidrar på så vis till gestaltningen att de andra partierna står enade mot Sverigedemokraterna. 

   Även i Aftonbladet problematiseras partiets framgång. En artikel som handlar om 

Sverigedemokraternas valresultat och deras ökade inflytande har rubriken ”Här faller en brun 

skugga över Sverige” (Östman 2014a, 16). Rubriken syftar till en karta över Sverige, där delar 

av landet där många personer har röstat på Sverigedemokraterna är mörkare. Ju mörkare färg, 

desto fler SD-väljare. Genom ordvalen ”brun skugga” förs tankarna till 1930-talets nazistiska 

Lund, och på så vis gestaltas partiets framgång som negativ för Sverige. Ett annat exempel på 

detta är när Sveriges röster i riksdagsvalet redovisas i tidningen. I en artikel rapporteras 

Sverigedemokraternas framgångar i Skåne, där ordval som ”gick kraftigt framåt” och ”ökade 

rejält” följs av ett citat från en intervjuperson som säger att ”resultatet är för jävligt”. Artikeln 

avslutas med att en annan person får säga att ”det är för jävligt att SD har blivit tredje största 

parti i riksdagen”, och att Sverigedemokraterna ”gör situationen väldigt svår för den nya 

regeringen” (Nygren 2014, 33). Problemformuleringen blir således att partiets framgång får 

negativa konsekvenser, vilket leder till gestaltningen att den är skadlig. Här har källorna stor 

betydelse, som hade sett helt annorlunda ut om Aftonbladets reportrar hade intervjuat 

personer som gladdes åt partiets framgång. Det ger stöd åt Entmans (1993) teori om att 

gestaltningar formas både av vad de inkluderar och utelämnar. 

 

4.2.3 Hur ser skandalgestaltningar av Sverigedemokraterna och dess politik ut? 

Expressens redaktion satsade inför årets val på en omfattande granskning av näthat bland 

samtliga partiers kandidater till kommun-, landstings- och riksdagsval. De kandidater som de 

kunde säkra identiteten på var alla sverigedemokrater (Baas och Holmén 2014d, 8-9). 

Resultatet av granskningen ledde till en artikelserie om det rasistiska näthatet bland SD-

kandidater. Artikelserien präglas till stor del av skandalgestaltning genom att fokus läggs vid 

avslöjanden om dessa omoraliska beteenden. Samtliga artiklar har vinjetten ”Expressen 

avslöjar”, och beskrivningar som ”ny skandal” och ”skandalavslöjandet” förekommer i flera 

av artiklarna (exempelvis i Baas och Holmén 2014b, 8-9 och i Forsberg 2014, 16).  

   I samband med skandalgestaltningarna förekommer flera gestaltningar av 

Sverigedemokraterna som rasister. På flera ställen benämns de kommentarer som SD-

politiker har skrivit på hatsajter som rasistiska, sexistiska och våldsförhärligande – egenskaper 

som tyder på omoral. Ett exempel på detta är när reportern skriver att ”i kommentarerna 

återkommer rasistiska uttryck som…”, i stället för endast ”uttryck” (Baas och Holmén 2014d, 
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8-9). Redaktionen kallar avslöjandena om SD-politikers kommentarer på hatsajter för 

”rasistavslöjandet” – enligt Expressens reporter visar kommentarerna att dessa politiker är 

rasister. Här spelar ordvalen, precis som gestaltningsteorin föreslår, en stor roll. Expressens 

reportrar skriver "alla avslöjanden om grov rasism i partiet" (Orrenius 2014, 40f), ”Hon är 

bara den första i en lång rad SD-kandidater som sparkas eller hoppar av på grund av 

rasistiska göranden och låtanden” (Lindström 2014, 20-24) och ”näthatet /…/ är ännu mer 

utbrett än de hittills avgångna SD-politikerna” (Baas och Holmén 2014b, 8f). På så vis 

betonas att rasistiskt näthat, och därmed omoraliskt beteende, är vanligt förekommande bland 

partirepresentanterna. En reporter skriver att det skulle gå att fylla hela tidningen med partiets 

skandaler under mandatperioden och trycker då på att partiets politiker beter sig felaktigt 

(Orrenius 2014, 40f). Utifrån gestaltningsteorin kan vi här se ännu ett exempel på hur ordval, 

betoningar och vinklar framhäver en aspekt av en fråga – vilket bidrar till 

skandalgestaltningen. 

   Även intervjupersoner får benämna SD-politikernas kommentarer på hatsajter som 

rasistiska och skandalösa. Fredrik Reinfeldt får säga att ”Det är oacceptabelt och det är 

exempel på rasism som vi alla ska göra allt för att hålla tillbaka”. Annie Lööf säger att ”Det är 

djupt rasistiska åsikter. Det här visar att skrapar man på ytan så flödar de rasistiska 

kommentarerna där” (Dahbeck, El-Mochantaf och Sohl Stjernberg 2014, 12-13). I enlighet 

med gestaltningsteorin har källan här stor betydelse för gestaltningens form. Dessa uttalanden 

leder till problemformuleringen att Sverigedemokraternas politiker under ytan är rasistiska, 

vilket i sin tur bidrar till en skandalgestaltning av partiet som rasistiskt.  

   När det i Expressen berättas att Christoffer Dulny, Sverigedemokraternas ordförande i 

Stockholm, avgår efter avslöjandet om hans anonyma kommentarer på hatsajter gestaltas han 

som en av de mer inflytelserika i partiet. Han beskrivs som ”partiledningens favorit”, vilket 

lyfts fram i både nedryckare och ingress. Genom att detta betonas skapas bilden av att även 

högt uppsatta SD-politiker beter sig illa och skriver hatiska kommentarer på nätet. Ordvalet 

”rädda kvar” och formuleringen ”slogs för sitt politiska liv” formar gestaltningen av att detta 

beteende är riktigt illa (Baas och Holmén 2014c, 12).  

 

Dold rasism leder till skandalgestaltning 

Som tidigare har nämnts har ordval, enligt gestaltningsteorin, stor betydelse för hur en fråga 

gestaltas. I artiklar om det avslöjade näthatet förekommer ord som anonymt och falsk identitet 

(exempelvis i Baas och Holmén 2014b, 8f). Det faktum att anonymiteten poängteras gör att 

det, tillsammans med ordval som "Här är rasismen som Sverigedemokraterna ville dölja för 
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väljarna” och "Långt ifrån Sverigedemokraternas officiella nolltolerans mot rasism” (Forsberg 

2014, 16), skapas en bild av att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti – i det fördolda. 

Citat som ”frågar jag Jimmie Åkesson hur väljarna kan veta att det här inte är åsikter som 

många SD-politiker har, under nolltoleransens yta" (Lindström 2014, 20-24) och "visade vad 

dessa SD-politiker egentligen tycker” (Forsberg 2014, 16) föreslår att det finns andra åsikter 

än de som officiellt demonstreras. Expressens reporters retoriska fråga om 

Sverigedemokraterna kan kräva att slippa kallas rasister "när det under nolltoleransen kokar 

av intolerans” slår fast att så är fallet (Lindström 2014, 20-24). Här har Expressens redaktions 

val av ord och beskrivningar stor betydelse för hur gestaltningarna kommer att se ut, precis 

som Strömbäck (2009) betonar. Genom att framhäva klandervärda beteenden och dold rasism 

fokuseras rapporteringen på skandaler.   

   I samband med Expressens redaktions avslöjanden tas tidigare skandaler såsom 

järnrörsskandalen upp; ibland passar de inte in i sammanhanget utan fungerar som en 

påminnelse om vad partiets politiker är kapabla till att göra. Även i ett reportage om 

Sverigedemokraternas valrörelse finns ett fokus på partipolitikernas skandalösa beteenden. 

Precis som Häger (2012) såg i sin studie lyfts partiets smutsiga historia och kopplingar till 

nazism fram. I reportaget skriver reportern:  

 

”Känner de till att när grunden lades till Sverigedemokraterna på ett möte i 

Malmö 1988 var nazisten Gösta Bergqvist, SS-veteranen Gustav Ekström och 

skinnskallen Ulf Ranshede tongivande? Har de sett filmen där SD-riksdagsmän 

har järnrör i händerna och rasistiska glåpord i käftarna? Hur påverkas de av att 

SD-kandidater på löpande band avslöjas med att fälla rasistiska kommentarer? 

Att ett parti officiellt förespråkar ’nolltolerans mot rasism’ och samtidigt sprider 

främlingsfientlighet i smyg?” (Lindström 2014, 20-24)  

 

Här beskrivs Sverigedemokraternas politiker som våldsamma, rasistiska och hatiska, vilket i 

hög grad bidrar till en skandalgestaltning.  

   Enligt teorin om mediernas partiskhet kan Expressens redaktions val att publicera 

artikelserien om det rasistiska näthatet dels tolkas som strukturell, dels som ideologisk 

partiskhet. Det faktum att Expressens reportrar endast fann sverigedemokrater i sin 

granskning av det anonyma näthatet kan ses som ett tecken på att strukturell partiskhet har 

påverkat gestaltningen av partiet. Detta eftersom Aalberg och Strömbäck (2008) hävdar att 

omständigheter i nyhetsproduktionen leder till denna form av missgynnande. Å andra sidan 
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går det att tolka artikelserien som en indikation på ideologisk partiskhet – åtminstone om 

Expressens redaktions politiska budskap att inte rösta på Sverigedemokraterna tas med i 

beräkningen. Vi kan emellertid inte uttala oss om vilka eventuella strategier redaktionen hade.  

 

Skandalgestaltning i Aftonbladet 

I urvalet till den kvalitativa studien finns få artiklar från Aftonbladet där skandalgestaltning 

förekommer. Det tydligaste exemplet är en artikel om Sveriges Radios avslöjande att Jimmie 

Åkesson spelar om pengar på nätet. I rubriken, nedryckaren och ingressen lyfts fram att han 

har spelat för en halv miljon, och tillsammans med ordval som ”bara i år” och ”på bara några 

timmar” betonar journalisten att det rör sig om mycket pengar på kort tid. Ordet ”avslöjandet” 

förstärker gestaltningen av Jimmie Åkessons spelvanor som ett moraliskt klandervärt 

beteende. Journalistens frågar ”Föranleder detta några åtgärder från partiet?”, vilket antyder 

att denna typ av beteende kräver åtgärder. I artikeln publiceras en kommentar från Ekots 

redaktionsblogg, där Anne Lagercrantz får förklara varför Jimmie Åkessons spelvanor bör 

berättas om. I artikeln skapas skandalgestaltningen av den tydliga problemformuleringen. 

Lagercrantz får exempelvis säga att ”han aspirerar på att ta ansvar för Sveriges finanser” och 

att ”en person med den här sortens spelmönster kan bli sårbar ekonomiskt”. På så vis 

formuleras problemet att det kan vara riskfyllt att överlåta ekonomiskt ansvar till en person 

med dessa spelvanor. Genom att det klandervärda beteendet betonas i problemformuleringen 

stärks skandalgestaltningen av Åkessons spelvanor (Dickson, Holmqvist och Karlsson 2014, 

12).  

  



 39 

5. Slutsats och slutdiskussion 

Syftet med den här studien var dels att undersöka gestaltningar av Sverigedemokraterna och 

dess väljare i nyhetsrapporteringen i Aftonbladet och Expressen en vecka före samt en vecka 

efter valet 2014, dels att undersöka hur det i tidningarnas nyhetsrapportering förmedlas ett 

politiskt budskap gällande Sverigedemokraterna under samma tidsperiod. Slutsatserna av 

denna studie kommer att presenteras utifrån dessa syften. Då studiens frågeställningar är 

direkt kopplade till syftet (se inledning) besvaras även dessa. 

 

Hur gestaltades Sverigedemokraterna och dess väljare i Aftonbladet och Expressen en 

vecka före och en vecka efter valet 2014?  

Resultaten i den kvantitativa delstudien visar att skandalgestaltning var dominerande i båda 

tidningarna veckan före valet. I den kvalitativa studien kan vi se att det i Expressen läggs stort 

fokus på att granska och avslöja partipolitikers omoraliska och klandervärda beteenden. I en 

artikelserie publiceras varje dag avslöjanden om partirepresentanter som har skrivit rasistiska 

kommentarer på nätet. I båda tidningarna lyfts partipolitikernas problematiska beteenden 

fram, vilket enligt Strömbäck (2001) är en viktig del när en skandalgestaltning formas.  

   I dessa skandalgestaltningar blir gestaltningen av partiet som rasistiskt framträdande, främst 

före valet. Genom att hänvisa till partiets främlingsfientliga historia görs kopplingar till 

rasism och nazism. Med hjälp av Strömbäcks (2009) teori om att ordval och betoningar har 

betydelse för hur gestaltningar formas kan vi se hur gestaltningen av Sverigedemokraterna 

som ett rasistiskt parti skapas. Både Aftonbladets och Expressens reportrar väljer att kalla 

bland annat skandaler och nätkommentarer för rasistiska, vilket betonas i flera av de 

undersökta artiklarna. 

   Efter valet kan vi se att båda tidningarnas reportrar försöker finna en annan förklaring till 

partiets framgångar än rasism. I dessa artiklar stärks gestaltningen av partiet som rasistiskt, 

medan gestaltningen av partiets väljare blir en annan. I Expressen är gestaltningen av väljarna 

som missnöjda den mest framträdande, eftersom andra förklaringar till partiets framgång får 

betydligt mindre utrymme. Här får Entmans (1993) teori om att gestaltningar även formas av 

vad som utelämnas stöd, då andra potentiella förklaringar inte presenteras för läsarna. I 

Aftonbladet förekommer också missnöjesgestaltningen, men den får konkurrens av 

gestaltningen av väljarna som både rädda och främlingsfientliga.  

   Vår studie visar även att spelgestaltning är mer förekommande i båda tidningarna efter 

valet. Liksom Strömbäck (2009) har sett i sina studier har valet av ämne stor del i 

gestaltningen av partiets politik som spel. I båda tidningarna läggs vikt vid 
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Sverigedemokraternas framgångar i valet då vågmästarrollen får stor uppmärksamhet, och 

partiets strategier för att få mer makt betonas. Troligen beror den mer framträdande 

spelgestaltningen på detta, då en betoning på partiers framgångar enligt Strömbäck (2001) är 

ett sätt att gestalta politik som spel.  

 

Hur förmedlas ett politiskt budskap gällande Sverigedemokraterna i nyhetstexter i 

Aftonbladet och Expressen en vecka före och en vecka efter valet 2014?   

Genom att det i de undersökta artiklarna förekommer betoningar på att Sverigedemokraterna 

är ett rasistiskt parti förmedlas ett subtilt budskap att partiet är främlingsfientligt. I flera 

artiklar får intervjupersoner säga att partiet är rasistiskt, utan att partirepresentanter får bemöta 

detta. Samtidigt får Sverigedemokraterna i flera artiklar i både Aftonbladet och Expressen ta 

avstånd från rasistiska beteenden bland partimedlemmar. Trots detta dominerar 

rasistgestaltningen, vilket leder till budskapet att partiet är rasistiskt. Frågan är om detta kan 

ses som ett politiskt budskap.   

   Däremot visar resultaten att ett tydligt politiskt budskap förmedlas på nyhetsplats i 

Expressen veckan före valet. Läsarna uppmanas att inte rösta på Sverigedemokraterna, vilket 

kan tolkas som en indikation på ideologisk partiskhet. Detta tydliga ställningstagande 

förekommer endast i en nyhetsartikel. I det undersökta materialet i Aftonbladet förekommer 

inget liknande ställningstagande på nyhetsplats.  

 

Reflektioner kring studiens resultat 

Det resultat i studien som vi finner mest intressant är att Expressen i en artikel tar tydlig 

ställning mot Sverigedemokraterna på nyhetsplats. Detta är utmärkande eftersom Aalberg och 

Strömbäck (2008) hävdar att denna typ av partiskhet – missgynnande av partier vars åsikter 

redaktionen inte håller med om – är förhållandevis ovanlig.  

   Detta politiska budskap innebär att Expressen strider mot en av mediernas demokratiska 

uppgifter: Att förse medborgarna med information som gör att de självständigt kan fatta 

beslut i samhällsfrågor. Det betyder i sin tur att tidningens läsare tar del av politisk 

information som inte är objektiv. Om Expressen inte är objektiv när det gäller 

Sverigedemokraterna, hur kan då läsarna lita på att resten av den politiska informationen är 

saklig?  

   Vi kan även se ett visst mått av subjektivitet i flera av artiklarna som publicerades efter 

valet. I Expressen frågar sig flera reportrar hur det kunde gå så bra för partiet – trots de 

avslöjanden som gjordes före valet. Det skulle kunna ses som ett tecken på att det finns en 
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strategi och en ideologisk partiskhet från tidningens sida, eftersom de antyder att dessa 

avslöjanden borde ha lett till motgångar i valet.  

   Det är även intressant att se att både Aftonbladets och Expressens reportrar efter valet 

försöker hitta andra förklaringar till partiets framgång än rasism. Det leder till att en 

distinktion görs mellan partiet och dess väljare; partiet gestaltas som rasistiskt, men inte 

väljarna. Det är värt att notera att reportrarna varken före eller efter valet lyfter fram 

intervjupersoner som uttrycker sig rasistiskt eller säger att de är rasister. Genom detta 

försvagas den potentiella orsaksförklaringen att Sverigedemokraternas väljare är 

främlingsfientliga. Detta kan möjligen vara en taktik från tidningarnas sida – att försöka förstå 

väljarna och minska deras känsla av utanförskap. I den här studien har vi inte haft möjlighet 

att uttala oss om vilka eventuella strategier som har lett till tidningarnas gestaltningar. Nästa 

steg kan därför vara att undersöka vilka strategier som förekommer på tidningsredaktionerna. 

Detta kan göras genom att intervjua reportrar som skriver om Sverigedemokraterna, samt dem 

som fattar de publicistiska besluten.   

   Det är utmärkande att skandalgestaltning förekommer i så hög grad i det undersökta 

materialet, eftersom spel- och sakgestaltning får betydligt större utrymme i det teoretiska 

material som vi har tagit del av. Detta resultat var av den anledningen förvånande. 

 

Vad betyder våra resultat i förhållande till tidigare forskning? 

Resultaten i denna studie stärks av att andra forskare vid tidigare tillfällen har dragit liknande 

slutsatser. I en studie av medievalrörelsen 2010 såg Asp (2011) att Sverigedemokraterna 

utsattes för hård granskning och att partiet främst fick negativ uppmärksamhet. Även Häger 

(2012) har i studier av Sverigedemokraterna i medierna sett att partiet har haft rollen som det 

onda och hotfulla som ska granskas och avslöjas. Vi kunde i vår studie se att framför allt 

Expressens redaktion utsatte partiet för hård granskning. Den kvantitativa delstudien visade 

att partiet främst fick negativ uppmärksamhet i båda tidningarna, vilket kan förklaras med de 

avslöjanden och skandaler som lyftes fram.  

   Även Anders Hellströms (2010) resultat stämmer överens med våra. De visade att det fanns 

få neutrala skildringar av Sverigedemokraterna i de svenska medierna. I vårt material kunde 

vi se att endast ett fåtal artiklar var neutralt vinklade. Genom att vår undersökning har 

liknande resultat som tidigare studier stärks inte bara våra resultat, utan även det tidigare 

forskare har kommit fram till.    

   Resultaten i Hägers studie från 2012 skiljde sig från våra på åtminstone en punkt. I studien 

intervjuades ett antal reportrar, som hävdade att de i sin rapportering inte uttryckte att 
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Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti. Till skillnad från dessa resultat kan vi i vår 

studie se att både Aftonbladets och Expressens reportrar skriver att Sverigedemokraterna är 

rasistiska. Det betyder att det kan ha skett en förändring sedan Hägers studie gjordes.  

 

Hur allmängiltiga är våra resultat? 

Precis som det går att läsa i metodkapitlet är det svårt att generalisera studiens resultat.  Vi 

kan inte uttala oss om politisk journalistik i allmänhet – endast om hur Aftonbladets och 

Expressens redaktioner gestaltade Sverigedemokraterna och dess väljare i samband med valet 

2014, samt vilka politiska budskap som förmedlades i tidningarna vid samma tidpunkt. Det 

innebär att vi inte heller kan uttala oss om hur kvällstidningar generellt gestaltar 

Sverigedemokraterna. Däremot kan vi säga något om hur det kan se ut när 

kvällstidningsredaktioner gestaltar ett parti i valtider, vars åsikter de inte håller med om.  

   Gällande de politiska budskapen som förmedlas i tidningarna kan vi inte slå fast att de 

budskap vi fann är oföränderliga. Med denna studie kan vi enbart säga att dessa budskap 

förekom en vecka före samt en vecka efter valet 2014 i Aftonbladet och Expressen.  

   Trots att vår studie inte är generaliserbar, har våra resultat ett visst mått av allmängiltighet. 

Detta eftersom tidigare studier av mediernas rapportering om Sverigedemokraterna visar 

liknande resultat.   
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Bilaga 1. Kodschema till den kvantitativa studien 

 

1. Vilken tidning finns artikeln i? 

Detta undersöks för att kunna jämföra tidningarna. 

 

1. Aftonbladet 

2. Expressen 

 

2. Vilken gestaltning är dominerande? 

Detta undersöks för att få en översikt av vilka gestaltningar som är dominerande i materialet. 

Skandal-, sak- och spelgestaltning undersöks eftersom Jesper Strömbäck i sina studier har 

sett att dessa är vanligt förekommande i kvällstidningar. ”Annan” finns med för att 

identifiera andra eventuella gestaltningar som är dominerande.  

 

1. Skandal 

2. Spel 

3. Sak 

4. Annan 

 

3. Vilken vinkling har artikeln? 

Detta undersöks för att få en översikt av journalisternas vinkling av partiet och dess politiker, 

eftersom denna kan bidra till en gestaltning.  

 

1. Negativ 

2. Positiv 

3. Neutral  
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Bilaga 2. Kodarinstruktioner till den kvantitativa studien 

Det material som undersöks är vinjett, dårrad, rubrik, nedryckare, ingress, brödtext och 

mellanrubriker i samtliga artiklar som ingår i studien. 

 

Journalistiska gestaltningar 

För att en artikel ska kodas som Skandalgestaltning krävs att det i artikeln fokuseras på 

skandaler, moraliskt eller juridiskt klandervärda beteenden samt felsägningar, exempelvis 

rasistiska uttalanden, av politiker. Artiklar kodas som Skandal när fokus ligger på personers 

klandervärda ageranden, även om artikeln huvudsakligen handlar om att en politiker avgår.  

   Med Spelgestaltning avses att det i artikeln fokuseras på politik som spel, strategi, relationer 

mellan politiska aktörer och hur politik bedrivs. Viktiga indikatorer är ord som ”vinnare” och 

”förlorare”, samt spel-, sport- och krigsmetaforer. Artiklar som handlar om 

partisympatiundersökningar ska kodas som Spelgestaltning, samt när det handlar om politiker 

som personer snarare än som företrädare för en viss politik. Om det i en artikel om 

valdeltagande relateras till eventuella framgångar eller motgångar för partiet ska artikeln 

kodas som Spelgestaltning. 

   För att en artikel ska kodas som Sakgestaltning krävs att fokus ligger på politikens sakliga 

innehåll och sakliga förhållanden som är relevanta för politikens innehåll. Det berättas vad 

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

politikens innehåll. Artiklar som handlar om valdeltagande och opinionsundersökningar ska 

kodas som Sakgestaltning om det i artikeln inte relateras till betydelsen för partiet. 

   Med Annan avses att artikeln inte passar någon av gestaltningarna ovan. 

   Vid definitionssvårigheter ska betoningen i vinjett, rubrik, nedryckare och ingress avgöra.  

 

Vinkling 

Samtliga frågor som avser vinkling syftar på den journalistiska vinklingen. Det är med andra 

ord den journalistiska behandlingen som är avgörande för kodningen. För att en artikel 

exempelvis ska kodas som Negativ krävs att artikeln övervägande är negativ för partiet. Det 

räcker således inte att det i artikeln förekommer någon som riktar kritik mot partiet för att det 

ska anses vara en negativ vinkling. 

   För att en artikel ska kodas som Negativ krävs att det i artikeln framställs som att det går 

dåligt för partiet eller att partiet har dåliga förslag. Det fokuseras exempelvis på interna 

konflikter, kritik mot partiet eller att partiet är förlorare i kampen om röster. När ordet 

”avslöjar” förekommer i samband med skandalgestaltning ska artikeln kodas som Negativ, 
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även om kriterierna för negativ vinkling i övrigt inte uppfylls. Detta för att tonen i dessa 

artiklar ändå är övervägande negativ. 

   För att en artikel ska kodas som Positiv ska den ge en bild av att det går bra för partiet, att 

partiet har bra förslag, får stöd från något håll eller är vinnare i opinionsmätningar. 

   För att en artikel ska kodas som Neutral ska det råda en balans mellan positiva och kritiska 

röster. Det berättas vad som har sagts eller gjorts med avseende på partiet, utan att ta 

ställning. 

   Om en artikel har negativa, positiva och neutrala inslag ska den kodas enligt den vinkling 

som dominerar. Vid definitionssvårigheter ska betoningen i vinjett, dårrad, rubrik, nedryckare 

och ingress avgöra.  
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Bilaga 3: Frågemall till den kvalitativa studien 

Frågemallen till den kvalitativa studien är anpassad efter resultaten i den kvantitativa studien. 

Där fann vi att skandal- och spelgestaltningar förekom i stor utsträckning, och har därför valt 

att undersöka dessa närmare. Vi såg även att flertalet frågespecifika gestaltningar förekom 

och söker därför även efter dessa.  

   I vår studie avser gestaltningar sättet som något beskrivs på, enligt definitionen i Natur och 

Kulturs Stora Svenska Ordbok. I den definieras ”gestalta” som att ”beskriva något på ett 

konstnärligt sätt”. Vi har valt att bortse från att det i denna definition ska ske på ett 

konstnärligt sätt. 

   Vi har utgått från definitioner av spel- och skandalgestaltningar som finns i 

kodarinstruktionerna (se bilaga två). Sakfrågespecifika gestaltningar har vi definierat enligt ett 

exempel från Jesper Strömbäck: I en diskussion om kameraövervakning ges två exempel på 

sakfrågespecifika gestaltningar. Dels finns en trygghetsgestaltning där kamerornas betydelse 

för minskandet av våldsbrott betonas, dels en integritetsgestaltning som lyfter fram risken för 

intrång i den personliga integriteten. Dessa gestaltningar är unika för enskilda sakfrågor, 

såsom kameraövervakning eller rasism. Utifrån detta exempel hittade vi en sakfrågespecifik 

gestaltning i tidigare forskning om Sverigedemokraterna: Att partiet var en konsekvens av en 

mer utbredd främlingsfientlighet och större klyftor i samhället. När vi i vårt material hittade 

liknande gestaltningar benämnde vi dessa som sakfrågespecifika. 

 

1. Hur ser sakfrågespecifika gestaltningar av Sverigedemokraterna, deras politik 

och väljare ut?  

Sakfrågespecifika gestaltningar undersöks för att förutsättningslöst leta efter 

gestaltningar som inte är förhandsdefinierade.  

 

1.1 Vilka problemformuleringar, orsaksförklaringar och potentiella lösningar 

presenteras? Dessa undersöks eftersom Entman hävdar att de formar gestaltningar.   

1.2 Vilka ord och attribut används för att skapa dessa gestaltningar? Dessa undersöks 

eftersom Strömbäck hävdar att de bidrar till att skapa gestaltningar. 

1.3 Vilka betoningar görs? Hur görs dessa betoningar? Dessa undersöks eftersom 

Strömbäck hävdar att de bidrar till att skapa gestaltningar. 

1.4 Hur ser journalisternas synliga frågor ut? Dessa undersöks för att se hur de bidrar 

till en gestaltning. 
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1.5 Vilka källor får uttala sig? Vad får de säga? Källor undersöks eftersom Strömbäck 

anser att de har betydelse för hur gestaltningen formas.  

1.6 Hur framträder politiska budskap i tidningarna? Detta undersöks för att se hur 

tidningarna förmedlar ett politiskt budskap.  

1.7 Från vilket perspektiv utgår journalisten? Perspektiv undersöks eftersom 

Strömbäck hävdar att det har betydelse för hur gestaltningen formas. 

 

2. Hur ser spelgestaltningar av Sverigedemokraternas politik ut? 

Spelgestaltningar undersöks eftersom Strömbäck i tidigare studier har sett att de är 

vanligt förekommande i kvällstidningar.  

 

2.1 Vilka problemformuleringar, orsaksförklaringar och potentiella lösningar 

presenteras? Dessa undersöks eftersom Entman hävdar att de formar gestaltningar.   

2.2 Vilka ord och attribut används för att gestalta politiken som spel? Dessa undersöks 

eftersom Strömbäck hävdar att de bidrar till att skapa gestaltningar.  

2.3 Vilka betoningar görs? Hur görs dessa betoningar? Dessa undersöks eftersom 

Strömbäck hävdar att de bidrar till att skapa gestaltningar. 

2.4 Hur ser journalisternas synliga frågor ut? Dessa undersöks för att se hur de bidrar 

till en gestaltning.  

2.5 Vilka källor får uttala sig? Vad får de säga? Källor undersöks eftersom Strömbäck 

anser att de har betydelse för hur gestaltningen formas.  

2.6 Hur framträder politiska budskap i tidningarna? Detta undersöks för att se hur 

tidningarna förmedlar ett politiskt budskap. 

2.7 Från vilket perspektiv utgår journalisten? Perspektiv undersöks eftersom 

Strömbäck hävdar att det har betydelse för hur gestaltningen formas.  

 

3. Hur ser skandalgestaltningar av Sverigedemokraterna och deras politik ut?  

Skandalgestaltningar undersöks eftersom Strömbäck i tidigare studier har sett att de 

är vanligt förekommande i kvällstidningar.  

 

3.1 Vilka problemformuleringar, orsaksförklaringar och potentiella lösningar 

presenteras? Dessa undersöks eftersom Entman hävdar att de formar gestaltningar.   
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3.2 Vilka ord och attribut används för att gestalta beteenden, uttalanden och åsikter 

som skandal? Dessa undersöks eftersom Strömbäck hävdar att de bidrar till att skapa 

gestaltningar. 

3.3 Vilka betoningar görs? Hur görs dessa betoningar? Dessa undersöks eftersom 

Strömbäck hävdar att de bidrar till att skapa gestaltningar. 

3.4 Hur ser journalisternas synliga frågor ut? Dessa undersöks för att se hur de bidrar 

till en gestaltning. 

3.5 Vilka källor får uttala sig? Vad får de säga? Källor undersöks eftersom Strömbäck 

anser att de har betydelse för hur gestaltningen formas.  

3.6 Hur framträder politiska budskap i tidningarna? Detta undersöks för att se hur 

tidningarna förmedlar ett politiskt budskap. 

3.7 Från vilket perspektiv utgår journalisten? Perspektiv undersöks eftersom 

Strömbäck hävdar att det har betydelse för hur gestaltningen formas.  

 

 

 

 

 
 


