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Abstract 
This essay contains an analysis of how Sverigedemokraterna have been described in 

Helsingborgs dagblad during the general election movement in 2006. In the southwest of Skåne, 

Sverigedemokraterna was very successful in the general election 2006. This has cause interest for 

a media research. The purpose of this essay is to produce a base for further researches concerning 

media significance.  

 

A basis grounded on facts about the political position of Sverigedemokraterna and theories 

concerning the political communication lead to the purpose and a numbers of questions. I have 

chosen a quantitative analysis and a discourse analysis to find out the answers. I used articles in 

Helsinborgs dagblad that were written during the general election movement in 2006.  
 

In the end I have summed up the analysis and draw conclusions which I finally have discussed. 

For example I noticed that Sverigedemokraterna were described as none trustworthy and 

ignorant.  
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Sammanfattning  
Den här studien omfattar en analys av hur Sverigedemokraterna skildrades i Helsingborgs 

dagblad under valrörelsen 2006. I sydvästra Skåne, vilket är Helsingborgs dagblads 

spridningsområde, hade Sverigedemokraterna mycket stor framgång i valet 2006. Detta har väckt 

intresse för en studie av detta slag, vars syfte är att åstadkomma ett underlag för vidare 

undersökningar angående mediebevakningens betydelse för valutgången.  

 

Jag har skrivit en bakgrund med fakta angående Sverigedemokraternas nuvarande politiska 

position Därefter har jag skrivit en teorigenomgång som tar upp ämnen som rör den politiska 

kommunikationen samt ramar in problemställningen. Utifrån syftet har jag ställt upp ett antal 

frågeställningar och genom en kvantitativ innehållsanalys i kombination med en diskursanalys 

söker jag svar på dessa frågeställningar. Materialet för analyserna består av artiklar ur 

Helsingborgs dagblad som skrevs inför valet 2006.  

 

Analyserna har lett till slutsatser som jag avslutningsvis har diskuterat.  Bland annat så har jag 

kommit fram till att Sverigedemokraterna framställdes som icke trovärdiga och okunniga.  
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1. Inledning 

Valet 2006 fick till viss del en oväntad utgång. Mediernas och politikernas agerande under 

valrörelsen har diskuterats flitigt och frågan är vad som egentligen är demokratiskt rätt. Att tiga 

ihjäl grupper som anses hota demokratin eller att låta dem gå in i debatten? Olika medier har valt 

olika vägar och det samma gäller politikerna. Det parti som det har diskuterats mest om är 

Sverigedemokraterna, som själva anser att de blir orättvist behandlade av medier och andra 

politiska partier. Nästan en femtedel av Landskronaborna röstade på Sverigedemokraterna i 

kommunvalet, vilket innebar en stor framgång för partiet (Helsingborgs dagblad, a, 2006). De 

fick sammanlagt 280 mandat i 40 kommuner i Sverige (Gramnes, (2006). Detta är något som har 

väckt stor debatt då Sverigedemokraterna har ryktet om sig att ha rasistiska åsikter. 

Medierna skall spela en stor roll i den politiska debatten, men frågan är om det är de som 

bestämmer dagordningen. Påverkar de valresultatet och medborgarnas åsikter eller förstärker de 

bara en rådande uppfattning genom sitt agerande? Behandlas alla demokratiskt lika eller är det 

omöjligt att vara saklig i sin nyhetsrapportering? Det finns många frågor som saknar svar.  

I den här uppsatsen har jag valt att analysera hur Sverigedemokraterna har skildrats i 

Helsingborgs dagblad under valrörelsen 2006. Analysen skall vara en grund för att vidare kunna 

analysera medias betydelse för valutgången och försöka se om det finns samband mellan denna 

och medieutrymmet.  

Som bakgrund för studien har jag belyst Sverigedemokraternas position på den politiska arenan 

genom att ta upp några olika aspekter som berör politik, ideologi, debatt och medier. Jag har även 

sammanfattat Sverigedemokraternas politik och åsikter för att ge en inblick i hur de själva tänker 

och vad de har för syn på det politiska klimatet.  

Efter syftet följer en teorigenomgång där jag har tagit upp ämnen som berör den politiska 

kommunikationen och som skall vara till grund för analys och diskussion.  

Som metod har jag använt mig av en kvantitativ analys samt en diskursanalys. Dessa olika 

metoder i kombination har hjälpt mig att komma fram till svar på frågeställningarna. Metoderna 

redovisas var för sig i genomförande, resultatbeskrivning och sammanfattning. Avslutningsvis 

har jag dragit några slutsatser, kring vilka jag har diskuterat.  
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2. Bakgrund 

Jag skall som bakgrund ge en bild av samhällsdebatten angående Sverigedemokraterna samt vad 

de har för politisk ställning, genom att presentera olika uttalanden både från partiet, andra 

politiska partier samt från journalister. Jag skall även ge en inblick i hur mediernas förhållande 

till Sverigedemokraterna har sett ut, samt vilket förhållningssätt Sverigedemokraterna själva har 

till medierna.  

 

2.1 Sverigedemokraterna på den politiska arenan 

Sverigedemokratern gick framåt i valet 2006 och Annika N Lindqvist, frilansjournalist, (2006) 

anser att det är hemskt att ett parti som delar upp människor i vi och dem har så mycket 

framgång. Sören Karlsson, tillförordnad chefredaktör på Helsingborgs dagblad, (2006) talar om 

att medierna i regel inte har gett partiet lika mycket utrymme som övriga partier, men att 

Helsingborgs dagblad hade för avsikt att behandla dem likadant som andra partier inför valet 

2006.  

Taktiken som tidigare har bedrivits genom att tysta ner extrempartier som Sverigedemokraterna 

har misslyckats katastrofalt enligt Miljöpartiets före detta språkrör Birger Schlaug. Det är endast 

genom debatter som en demokrati kan bevaras. Att tysta ner och använda rättsliga åtgärder, som 

exempelvis att förbjuda uthyrning av kommunala lokaler till Sverigedemokraterna är 

kontraproduktiva insatser. Vidare yttrar Schlaug att dessa odemokratiska åtgärder har skapat 

martyrskap, vilket bidrar till att galna ideologier får en falsk legitimitet. (Analyskritik, 2004). 

Schlaug förmodar alltså att de andra partierna, genom att tysta ner Sverigedemokraterna, har 

bidragit till att vissa väljare har tyckt synd om Sverigedemokraterna eftersom de inte har fått 

synas och fått föra fram sin politik via medier och debatter. Därför har de valt att rösta på partiet.  

Ekman och Larsson (2001:7) berättar om just det faktum att Sverigedemokraterna ofta har tyckt 

synd om sig själva och hävdat att de inte släpps fram i debatten och därmed inte får samma chans 

som övriga partier. Bland annat så nekade Kyrkans tidning partiet till att få annonsera i tidningen 

eftersom de ansåg att annonserna var rasistiska (Ekman och Larsson, 2001:215). 

Sverigedemokraterna yttrar att massmedia styrs av en multikulturell lobbying, vars syfte är att 
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undertrycka demokratisk debatt och tiga ihjäl så kallade invandrarkritiska grupper (Ekman och 

Larsson, 2001:220). Genom att de blir nedtystade anser de att det inte existerar någon demokrati. 

Det är ett påstående som vissa säkerligen skulle kunna hålla med om eftersom Damberg och 

Lundh (2001), exempelvis, anser att Sverigedemokraterna inte skall få delta i partipolitiska 

debatter. Det har också varit övriga partiers tysta överenskommelse att inte tala med 

Sverigedemokraterna eller låta dem delta i debatterna (Fokus, 2006:4). Socialdemokraten Jan 

Andersson, Helsingborg (2006), skriver dock att det nu är dags att möta Sverigedemokraterna i 

en offentlig debatt eftersom de med stor sannolikhet kan komma in i riksdagen 2010 om inget 

görs. Debattfrågan har blivit mycket aktuell och många andra menar också att det är dags att låta 

dem få det utrymme som de kräver för att på så sätt göra deras politik lika tillgänglig som övriga 

partiers (Helsingborgs dagblad, b,2006).  

En debatt skulle kunna tydliggöra Sverigedemokraternas ståndpunkter och motverka 

främlingsfientlighet ansåg Fredrik Federley, ordförande i Centerns ungdomsförbund. Han fann 

därför att debatten med Sverigedemokraterna borde bli offentlig och menade, precis som Birger 

Schlaug, att strategin att kväva dem till tystnad inte har hjälpt. Det har snarare bidragit till att de 

har sluppit att stå till svars för sina åsikter och dessutom kunnat hävda att alla stänger dem ute, 

vilket också stärker uppfattningen om Sverigedemokraterna som martyrer. (Sveriges radio, 2006).  

En person som har ställt upp i debatt med en sverigedemokrat är Lars Leijonborg, partiledare för 

Folkpartiet. Detta skedde före valet 2002. Leijonborg fick kritik för detta, av bland annat 

Socialdemokraterna, eftersom det ansågs att han riskerade att legitimera en främlingsfientlig 

samhällsdebatt. Leijonborg sa att han var medveten om motargumenten, men ansåg att det hade 

varit tjänstefel att inte gå in i debatten. Han förklarade även att Sverigedemokraterna inte 

försvinner bara för att vi blundar och Folkpartiets syfte var att debatten skulle synliggöra 

Sverigedemokraternas brister. (Svenska dagbladet, 2002).  

Det finns ytterligare politiker som har gjort uttalanden om sin uppfattning om 

Sverigedemokraterna och hur de skall bemötas. Exempelvis sa Tommy Funebo, före detta 

partisekreterare i Sverigedemokraterna, efter sitt avhopp att partiet använder sig av en falsk 

agenda, lögnaktig propaganda och kör dubbelspel. Den samme anser vidare att 

Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti som endast bryr sig om en felaktig myt om en så kallad 

massinvandring och att flertalet av dess företrädare har nazistisk koppling. (Analyskritik, 2004).  
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Ekman och Larsson (2001:220) klargör även att var femte medlem i Sverigedemokraternas 

styrelse under 1989 till 1998 hade dömts för brott och att var fjärde hade nazistiska kopplingar. 

Anledningen till att Sverigedemokraternas väljare röstar på just dem kan vara att de känner sig 

ensamma. Andersson (2006) beskriver nämligen att många människor i Sverige lever i 

utanförskap, vilket i flertalet fall beror på att de saknar jobb. Det finns även brister i 

välfärdssystemet, i synnerhet inom äldreomsorgen och Sverigedemokraterna menar att orsaken 

till dessa brister handlar om att det finns för många människor från andra länder i Sverige. Detta 

bidrar till viss del till synen på Sverigedemokraterna som främlingsfientliga. (Helsingborgs 

dagblad, b, 2006).  

De medborgare som tror att problemen beror på invandringen kanske håller med 

Sverigedemokraterna och därför röstar på dem. Det finns också ett politiskt missnöje bland 

svenska medborgare idag och enligt demokratiundersökningar minskar antalet trogna 

partianhängare och valdeltagandet likaså. De svenska regeringsbärande politiska partierna har 

konsekvent förlorat väljare under de senaste decennierna. En del svenska medborgare anser att de 

större partierna har misslyckats med sitt uppdrag och vill helt enkelt se att någonting händer. De 

är missnöjda med det som har varit och tror antagligen att ett nytt parti skulle kunna förändra 

något som de övriga inte har lyckats med. (Nord & Nygren, 2000:55f). Ekman och Larsson 

(2001:211f) talar också om missnöje och menar att Sverigedemokraternas väljare är 

missnöjesväljare snarare än ideologiskt övertygade. Det är egentligen ett dilemma, men samtidigt 

en del i framgången. De menar att partiets framgångar kommer att bero på i vilken mån det kan 

locka väljare som vill missnöjesrösta mot de övriga etablerade partierna. Lindqvist (2006) menar 

att dessa missnöjesväljarna måste tas på allvar och journalister och politiker måste göra något för 

att förändra situationen.  

 

Sören Karlsson (2006), Helsingborgs dagblad, beskriver tidningens syn på nyhetsbevakningen 

och förklarar att de inför valet 2002 valde att inte ge Sverigedemokraterna något medieutrymme. 

Detta var något som inte gav önskat resultat, varför de inför valet 2006 ville pröva en annan 

strategi. De bestämde sig för att granska Sverigedemokraterna på samma sätt som de granskar 

övriga partier. Dessutom är det demokratiskt inkorrekt att behandla Sverigedemokraterna på 

annat vis än andra. Den nya strategin gav inte heller önskad effekt. Sverigedemokraterna fick 
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ännu bättre resultat i valet 2006. Utifrån det resultatet har en slutsats dragits att granskning inte 

biter. Oavsett bevakning har Sverigedemokraterna gått framåt.  Vad som då är intressant att fråga 

sig är om granskningen har gynnat eller missgynnat Sverigedemokraterna, eller om den inte har 

någon betydelse. Har de granskats mer kritiskt än övriga partier och därmed fått ännu mer 

sympatier? (Karlsson, 2006).  

 

2.2 Sverigedemokraternas politik 

Jag skall nu presentera Sverigedemokraternas bild av sig själva genom att sammanfatta den 

information som finns på deras hemsida.   

Sverigedemokraterna är ett demokratiskt nationalistiskt parti. Partiprogrammet bygger på 

ställningstaganden med nationell samhörighet, frihet och ekologiskt medvetande. 

Sverigedemokraterna tycker också att sambandet mellan rättigheter och skyldigheter inom politik 

bör förtydligas. Alla medborgare som anser sig ha rättigheter måste förstå att de även har 

skyldigheter. (Sverigedemokraterna, 2006). 

Partiet befinner sig på mitten av den politiska skalan och de tar avstånd från både nazism och 

marxism. De vill skapa fosterlandskärlek och gemenskap, samt ett samhälle som uppmuntrar 

idealism, ansvarstagande och samarbete. Därför riktar de sig mot alla svenskar oberoende av 

samhällelig bakgrund och status. De strävar efter ett tryggt och stabilt samhälle där alla 

medborgare skall känna samhörighet genom gemensam kultur, religion, språk samt historisk 

bakgrund. Det är viktigt för partiet att alla svenskar skall känna sig hemma. 

(Sverigedemokraterna,, 2006). 

Alla människor har lika värde, men det betyder inte att alla har rätt att göra som de vill. Varje 

individ måste respektera andras intressen, vilket medför att vi måste kunna säga stopp och inte ta 

emot alla som vill flytta till Sverige. Sverigedemokraterna är inte emot invandring principiellt, 

men de senaste årens invandring har varit för omfattande och har inte varit bra för Sverige. Om 

hur många som helst kan flytta in i landet minskar vår livskvalitet och vår överlevnad hotas. Det 

beror på att inget mångkulturellt samhälle fungerar, eftersom mångkultur är det samma som 

ingen kultur. Sverigedemokraterna försvarar den svenska kulturen genom att motsätta sig ett 

mångkulturellt samhälle. Därmed ökar chanserna till att nå fred och demokrati.  Brottsligheten är 
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hög i Sverige, antalet missbrukare ökar och sjukskrivningarna är nästan flest i världen. Endast en 

nationalistisk politik kan ge den trygghet och den omtanke som krävs för att kriminaliteten och 

sjukskrivningarna skall minska. (Sverigedemokraterna, 2006).  

Inför valet 2006 hade Sverigedemokraterna några målsättningar vad gäller dialogen med 

medierna. Bland annat ville de nå ökat fokus på sin politik, påverka dagordningen samt bli det 

mest omtalade utmanarpartiet. Detta är något som de själva anser att de misslyckades med. De 

tycker att de inte på något sätt har fått påverka dagordningen eftersom de inte har fått tillräckligt 

mycket plats i media och menar att medierna endast fokuserar på att de skulle vara rasistiska 

istället för att se till hela deras politik. (Göran Olsson, partirepresentant, 2006). 

 

2.3 Politiska extremyttringar  

Sverigedemokraterna uppfattas som ett högerextremistiskt och främlingsfientligt parti av vissa, 

vilket jag har nämnt tidigare och som också bekräftas av citatet nedan. 

Men det stora oväntade som framkom när rösterna var räknade och mandaten fördelade 
var att ett främlingsfientligt parti plötsligt låg en ynka procentenhet från riksdagen 
(Fokus, 2006). 

Jag kommer nu att förklara vad högerextremism och rasism innebär. Först och främst skall jag 

klargöra begreppet politisk fanatism. Det innebär en orubblig övertygelse om att den egna 

ideologin är den enda rätta. De som är fanatiker kämpar blint för att understryka vikten av sin sak 

och på så sätt vinna anhängare. Denna typ av extremism kan få farliga konsekvenser eftersom 

den kan resultera i allvarliga reaktioner. Begreppet fanatism förknippar Möijer (1994) med 

fundamentalism och förklarar att fundamentalister förkastar tolerans, pluralism och demokrati, 

vilket innebär att de har mycket svårt att acceptera andra uppfattningar än sina egna. Fanatism 

och fundamentalism slår undan all saklig verklighetsbeskrivning och accepterar endast en 

världsförklaring. Detta kan innebära att de även endast accepterar en sorts människor. Fientlighet 

och rasförföljelse baseras på föreställningar om att vissa raser är underlägsna. Omvärlden 

uppfattas och analyseras genom ett så kallat rasmedvetande och en myt om den egna rasens 

renhet. Detta synsätt förknippas Sverigedemokraterna med. (Möijer, 1994:59). 

Möijer (1994:71f) berättar vidare om apartheid, en ideologi som utvecklades i Sydafrika och som 

skulle genomföra total segregation mellan vita och svarta. Denna apartheidpolitik, vilken 



 13 

kännetecknas av rasåtskillnad, segregation och diskriminering av människor som inte är vita, 

skulle trycka ner de svarta människorna båda politiskt och kulturellt. Vad beror då egentligen 

högerextremism och främlingsfientlighet på och hur har dessa fenomen växt fram? För att reda ut 

detta skall jag kortfattat beskriva historien bakom högerextremismen.  

Enligt historien är dåliga tider med hög arbetslöshet en vanlig grund för ökad kriminalitet och 

rasism. Efter andra världskriget skapades, enligt historikern Heléne Lööw (2006) en bild av det 

goda Sverige. Då hade Sverige tagit emot ett stort antal flyktingar och det förekom islamfobi och 

antisemitism. Kort efter kriget, på 1950-talet övergav de nationalistiska partierna dock idén om 

raser och argumenterade istället för att mångkultur leder till ett våldsamhälle.  

På 1970-talet förekom en mängd konflikter i Sverige mellan utländska och svenska ungdomar 

och kampanjrörelsen BSS, Bevara Sverige svenskt, startades i slutet på 1970-talet De gick ut med 

budskapet att invandringen skulle stoppas. BSS gick ihop med Framstegspartiet och bildade 

Sverigepartiet, som upphörde att existera kort därefter för att Sverigedemokraterna istället skulle 

bildas 1988.  (Lööw, 2006). 

Tidigare utmärkte sig de nationalistiska partierna mer och de förknippades starkt med vit makt. 

På senare år har Sverigedemokraterna till exempel fått nya medlemmar från andra politiska 

partier, vilket har gjort dem mer rumsrena, som Expos chefredaktör, Daniel Poohl (2006), 

uttrycker det. Han menar att det inte längre är endast män med rakade huvuden som röstar på 

Sverigedemokraterna, utan det är vanliga människor runt omkring oss. På så sätt har partier med 

denna typ av ideologi fått legitimitet. Det finns idag också en så kallad intellektuell form av 

rasism, vilket består i att exempelvis författare eller opinionsbildare uttrycker rasistiska åsikter på 

ett dolt sätt. Författare och opinionsbildare som träder fram i tidningar sprider sina budskap till 

många samtidigt, vilket gör kommunikationen effektiv och bidrar till att dessa grupper effektivt 

kan föra ut sitt budskap. (Möijer, 1994:67).   
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2.4. Syfte 

Mot bakgrund av det jag har skrivit om Sverigedemokraternas roll på den politiska arenan samt 

deras politik är syftet med min uppsats att ta reda på hur Sverigedemokraterna skildrades i 

Helsingborgs dagblad under valrörelsen 2006. En kvantitativ analys samt en diskursanalys av 

deras medieutrymme kan bli ett underlag för vidare analys och diskussion angående 

mediebevakningens betydelse för valutgången.  

 

2.5. Frågeställningar 

För att nå syftet med studien har jag valt ut ett antal frågeställningar som jag kommer att utgå 

ifrån.. 

2.5.1. Kvantitativa frågeställningar 

Genom en beskrivande kvantitativ kartläggning av de artiklar som har skrivits där 

Sverigedemokraterna nämns vill jag försöka besvara dessa frågor: 

1 I hur många artiklar nämndes Sverigedemokraterna i Helsingborgs dagblad under 

valrörelsen 2006?  

Det är intressant att se hur ofta partiet nämndes i tidningen, om det verkar vara rimligt i 

förhållande till dess storlek. Jag har dock inte för avsikt att ta reda på om de fick för 

mycket eller för lite plats i förhållande till andra partier.  

2 Vilken kommun har artiklarna oftast handlat om?  

Detta är intressant att ta reda på eftersom det kan visa om antalet skrivna artiklar verkar ha 

något samband med antalet mandat som partiet fick i kommunen. Därför skall jag även ta 

reda på hur många mandat Sverigedemokraterna fick i de berörda kommunerna. 

3 Vilka sakfrågor dominerade när partiet omskrevs?  

Jag vill se vilka ämnen som partiet mestadels har förknippats med och vad som har 

diskuterats då de har omskrivits. Kan det på något sätt visa vilka som är de viktigaste 

frågorna enligt Sverigedemokraterna?  
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4 Vilka personer uttalade sig?  

Jag är också intresserad av att se om det finns någon typisk sverigedemokrat eller om 

deras politiker finns representerade i flera åldersgrupper bland båda könen. Dessutom vill 

jag ta reda på om partiet själva har fått uttala sig mest eller om andra har uttryckt sina 

åsikter om Sverigedemokraterna.  

 

2.5.2. Kvalitativa frågeställningar 

Genom den diskursanalys jag har för avsikt att genomföra söker jag svar på följande: 

5        Hur framställdes Sverigedemokraterna? 

Denna frågeställning syftar till att besvara vilken bild som gavs av partiet. Analysen 

består i att finna det implicita, det som inte rent konkret står skrivet, i texten. Hur har 

budskapen konstruerats? Vilka kategoriseringar förekommer? Det är även intressant 

att studera de ordval som har gjorts samt vad som inte har sagts. 

6        Vem har till störst del i skapat bilden av Sverigedemokraterna –  partiet eller mediet?   

Det som jag finner intressant är att se vilka som mestadels har bidragit till att skapa 

den bild som har framställts av Sverigedemokraterna. Därför har jag även ställt upp 

två underfrågor till denna frågeställning.  

6a   Är det journalisterna eller de intervjuade som till störst del har styrt intervjun? 

Verkar det som om partiet själva har fått sagt det de ville säga eller har 

journalisterna helt skapat den bild som träder fram?         

                   6b     På vilket sätt skapades den bilden? Hur gjorde journalisterna eller partiet för att 

konstruera budskapet? Hur användes språket och vilka ordval gjordes? 
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3. Teorigenomgång 

Jag kommer här att ta upp ett antal olika perspektiv som berör den politiska debatten. Det första 

begreppet som jag tar upp är demokrati, vilket är bakgrunden till politik och debatt. Det är en 

förutsättning för att medborgaren, som är en del av debatten, skall kunna yttra sin åsikt. Jag har 

också valt att beskriva medborgaren och den politiska kommunikationen eftersom den politiska 

kommunikationen är riktad till medborgarna. Med utgångspunkt i att media har stora möjligheter 

att kunna påverka politiken har jag även valt att beskriva medias roll i den politiska debatten. I 

medierna förekommer dessutom ett särskilt språkbruk, som kan påverka medborgarens 

uppfattning. Av den anledningen går jag in på språkets betydelse och beskriver hur detta kan 

påverka vår uppfattning om texters innehåll.  

 

3.1 Demokrati  

Jag skall här förklara vad demokrati innebär för att ge en tydlig bild av bakgrundsidén till och 

syftet med politik och rösträtt.  

Demokrati symboliserar att all offentlig makt utgår från folket, vilket bygger på fri åsiktsbildning 

och allmän och lika rösträtt. Offentlig makt bedrivs under de lagar som råder och skall bedrivas 

med respekt för alla människors lika värde samt för den enskildes frihet och värdighet. 

(Strömbäck, 2000:20). Detta innebär att alla medborgare i ett demokratiskt land skall ges 

möjlighet att säga sitt och kunna påverka innan något beslut fattas.  

Vidare skriver Strömbäck (2000:26) att politisk jämlikhet, vilket innebär att alla människor skall 

behandlas som moraliskt och politiskt lika mycket värda, är den grundläggande idén inom 

demokratin. Alla skall ha rätt till självbestämmande, vilket motiverar allas rätt till deltagande i de 

demokratiska processerna. Den samme menar även (2001:6), att demokrati öppnar för debatt, 

diskussion och kritik. Genom det kommer eventuella problem upp till ytan och kan upptäckas i 

tid för att därmed åtgärdas. Om inga diskussioner och debatter existerade skulle samhällssystemet 

alltså vara betydligt svårare att förändra.  

Sverigedemokraterna menar, vilket jag har nämnt ovan, att massmedia förhindrar en demokratisk 

debatt genom att de tystar ned partiet De hävdar att det är odemokratiskt att inte låta alla föra 
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fram sitt budskap. Samtidigt finns det dock andra som, tvärtom, tycker att det är odemokratiskt 

att låta Sverigedemokraterna träda fram då partiet uppfattas tycka att människor har olika värde. 

(Ekman och Larsson, 2001:220). 

 

3.2 Medborgaren och den politiska kommunikationen 

Medborgarna är en av de tre huvudaktörerna inom politisk kommunikation. De övriga två är de 

politiska makthavarna samt medierna. Makthavarna har ett behov av att nå ut med sina budskap 

till medborgarna och den största kanalen för detta är medierna. Det är de ekonomiska villkoren 

och lagarna, de tekniska förutsättningarna, de politiskt beslutande lagarna och reglerna, samt de 

kulturer och normer som råder som styr den politiska kommunikationen. Det gör att den politiska 

kommunikationen påverkas när verkligheten förändras. (Strömbäck, 2000:43-49). Tekniken har 

exempelvis utvecklats mycket de senaste åren, vilket har lett till att kommunikationen har blivit 

mer och mer effektiv. Det är möjligt för de politiska partierna att på många olika sätt nå ut till 

väljarna. Poohl (2006) talar om att Sverigedemokraterna har fått välja andra vägar att nå ut med 

sina budskap då de har nekats att annonsera i pressen. De har genom Internet fått möjlighet att 

växa eftersom de på det viset har nått ut till sina väljare. Efter valet 2006 förändrades 

verkligheten vad gäller svensk politik. Sverigedemokraterna, som skiljer sig mycket från övriga 

partier, gjorde stora framsteg och därmed har också den politiska kommunikationen bytt fokus. 

Det har kommit att handla mycket om just Sverigedemokraterna i den politiska debatten.  

Förutom de olika allmänna förutsättningarna för politisk kommunikation finns det även tre olika 

sätt för den enskilde individen att komma i kontakt med politiken. Antingen genom att skaffa sig 

information via personliga erfarenheter, andra personer eller tekniska kanaler. Dessa 

informationssätt i kombination med individens egna egenskaper är grunden till dennes 

uppfattning, värdering och agerande gentemot den politiska världen. Våra åsikter påverkas därför 

av kultur och miljö. (Asp, 1986:64).  

Vissa personer, med hög status, påverkar särskilt mycket vad andra människor skall tycka. De är 

opinionsförmedlare och bidrar till de opinioner, det vill säga de allmänna åsikter, som råder. Det 

finns det vid ett särskilt tillfälle alltid ett visst opinionsklimat, vilket innebär att vissa opinioner är 

i majoritet just då. Andra opinioner kan vara på väg framåt medan andra är på väg tillbaka. Vi 
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människor anpassar oss till opinionsklimatet i den mån att vi väljer om vi vill uttrycka våra 

åsikter eller inte beroende på detta klimat. De som känner att deras åsikt är i majoritet är mer 

benägna att föra fram sina åsikter. (Strömbäck, 2000:119).  

Asp (1986:96) nämner att en valkampanj är en speciell typ av opinionsbildningsprocess. Det är 

en öppen, medveten och planerad kommunikationsprocess där väljarna skall påverkas i en viss 

politisk riktning. Propaganda är till viss del är en form av opinionsbildande verksamhet. En stor 

del av den propaganda som förekommer i demokratiska stater är till för att påverka människors 

valbeteende. (Larsson, 1997:18).  Eftersom valkampanjer och propaganda till stor del bedrivs via 

medier går jag nu vidare genom att beskriva mediernas roll i den politiska debatten.  

 

3.3 Mediernas roll i den politiska debatten 

Strömbäck (2002:19) gör gällande att massmediernas verksamhet är djupt involverade i de 

processer som rör maktfördelningen av olika värden i samhället. Således är medierna en del av 

politiken. Fram till och med 1960-talet utfördes vetenskapliga undersökningar av den politiska 

dagspressen som visade att det fanns det ett svagt samband mellan presstyrka och valresultat 

(Larsson, 1971:73). Alltså skulle medieutrymmet kunna påverka valutgången i viss mån. Dock 

behöver inte uppmärksammandet i media alltid generera positiva reaktioner. Mediernas historiska 

uppgift är, enligt Bengtsson (2001:91), att granska makthavarna och han menar att det ofta är 

massmedierna mot politikerna istället för politiska partierna mot andra politiska partier. Med det 

menas att medierna försöker att granska makthavarna så kritiskt som möjligt och gräva fram 

negativa uppgifter. Vad gäller Sverigedemokraterna så har de snarare blivit granskade i mycket 

liten grad. De hävdar, vilket jag tidigare har berört, att medierna endast skall ha motarbetat dem 

och inte gett dem samma utrymme som andra (Ekman och Larsson 2001:7).  

För att ett politiskt parti skall vara framgångsrikt på andra arenor är av stor vikt att partiet också 

uppmärksammas i medierna menar Nord (1997:19). Massmediernas uppmärksamhet är således 

betydande för partiers framgång och dessa har etablerat sig starkt i en allt mer invecklad 

kommunikationsutveckling. De är också den viktigaste källan till omvärldsinformation eftersom 

de bringar nyhetsrapportering, debatt och opinionsbildning, menar Bengtsson (2001:17). 

Medierna ger medborgarna en gemensam utgångspunkt för att förstå och förhålla sig till världen 
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och information i massmedierna sprids ut på ett effektivt sätt till många människor samtidigt. 

Därför är massmediernas funktioner en viktig förutsättning för demokratin. För dem som vill 

utöva inflytande på opinionen är det nödvändigt att vara en del av det offentliga samtalet, vilket 

kan uppnås genom att delta i nyhetsinslag, i soffprogram och genom att skriva debattinlägg. 

(Bengtsson, 2001:21). Vad gäller Sverigedemokraterna publicerades, enligt Karlsson (2006), inga 

debattinlägg från eller om partiet inför valet 2002. Eftersom de inte har fått figurera i medierna 

har de blivit tvungna att använda sig av andra källor, exempelvis Internet,  för att få ut sin 

information (Poohl, 2006). 

Nord och Nygren (2002:56) betonar mediernas relevans ytterligare och påpekar att de har bidragit 

mycket till medborgarnas möjligheter att skaffa information och kunna ta ställning i politiska 

frågor. Sverigedemokraterna har kommit undan på grund av människors slöhet, medan 

journalister har förutsatt att folk förstår att Sverigedemokraterna är galningar (Fokus, 2006:34:4). 

Med detta uttalande syftas det på att journalisterna inte har skrivit tillräckligt om 

Sverigedemokraterna och att medborgarna inte har tagit reda på något som inte går att finna i 

medierna. Detta pekar på att medierna påverkar vad människor ska ha åsikter om även om de inte 

nödvändigtvis bestämmer vad vi har för åsikter.   

Bengtsson (2001:47) påpekar att massmedierna har stor förmåga att direkt påverka publikens 

åsikter och föreställningar och att de har blivit som ett filter mellan medborgarna och 

omgivningen. Den samme (2001:67) hävdar även att journalisterna, även om de är styrda i 

ämnesval, redigering och utrymme, alltid kan påverka innehållet i sina texter. Dock har 

vetenskapliga undersökningar visat att den mest sannolika effekten av politisk propaganda i 

medier är en förstärkning av redan existerande åsikter. Då och då förekommer mindre 

attitydförändringar, medan åsiktsbyten är sällsynta. (Larsson, 1971:73). Det borde innebära att vi, 

oavsett vad det står om exempelvis Sverigedemokraterna, fortsätter att ha samma åsikter om dem. 

således påverkas inte partiets väljare av kritisk granskning.  

Mediernas sätt att välja och presentera politiskt stoff påverkas av normer, vilka styrs av olika 

beroenderelationer. De har exempelvis ett behov av att få fram nyheter och samhällsinformation 

samt av att publiken lockas av nyheterna. (Nord och Nygren, 2002:50f). Holmberg och Svensson 

(1995:118) belyser ett synsätt på dagens medier som lyder att de förför sina offer, publiken, samt 

att de står för dålig smak, manipulerar och förfalskar verkligheten. De försvårar därmed 
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verklighetsuppfattningen och fördärvar förnuftet. Människor mister följaktligen sin förmåga att 

skilja på gott och ont, sant och falskt samt äkta och onaturligt. Bengt Nerman, en av Sveriges 

mest kända medieanalytiker förespråkar en syn på journalister som dramatiker. Nerman menar att 

denne väljer scen och repliker samt fördelar rollerna (Holmberg och Svensson, 1995:101). Dessa 

synsätt stämmer inte överens med föregående uttalande angående att medierna endast kan 

åstadkomma smärre attitydförändringar, men inga åsiktsbyten. Grundidén inom journalistiken 

innebär att en journalist skall vara osynlig och objektiv i sitt sätt att återberätta fakta. Vår 

uppfattning om verkligheten och våra fördomar utgör också, enligt Holmberg och Svensson, ett 

starkt motstånd mot mediernas övertalningsförmåga. Trots det präglas verkligheten av de 

strukturer som medierna låter oss tänka i. Det finns en inre röst i varje text, vilket innebär att 

journalisten alltid syns i texten och att dess innehåll också påverkas av journalistens ordval. 

(Holmberg och Svensson, 1995:110-114).  För att få ytterligare inblick i vilken betydelse språket 

har följer nedan ett stycke behandlar detta. 

 

3.4 Språkets betydelse 

Språklig påverkan innebär att med ord och bildspråk påverka andras intressen och beteenden, 

ställningstaganden och beslut. Det handlar om att få lyssnaren eller läsaren att tänka, tro eller 

handla på ett visst sätt. Påverkan innebär att i en viss fråga styra omgivningens åsikter i en 

bestämd riktning och att inverka på människors tankar, känslor, attityder, behov och intressen. 

(Möijer, 1994:8). Detta innebär att journalister påverkar läsaren med sina ordval. Holmberg och 

Svensson (1995.211) yttrar att det inte finns något språk som är ett neutralt redskap. De menar att 

vi inte kan läsa orden utan att läsa världen, varför det vi läser ger oss en särskild uppfattning om 

världen. Således påverkar texter oss i vårt tänkande.  

Språket används för att meddela och tolka fakta, för att uttrycka och förmedla värderingar, för att 

argumentera samt att underhålla och roa. Tack vare språket kan vi både informera sakligt och 

påverka omgivningen med känsla och fantasi. Språket avslöjar även våra känslor och attityder 

och våra värderingar färgar av sig på de ord och formuleringar som vi väljer. (Möijer, 1994:7). 

Det språk som journalister använder avslöjar följaktligen deras attityd till det som de skriver om.  

Vi lever i ett språkstyrt samhälle och läsning är vår kulturs huvudsakliga metod för att beskriva 
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och förstå världen. Vardagsspråket öppnar och förvrider omvärlden och bestämda uttryck och 

formuleringar som ständigt upprepas i massmedia etsar sig fast i det allmänna språkbruket. 

(Olsson, 1989:243) Genom dagstidningar breder sig olika bestämda sätt att använda språket ut 

och när ett språkbruk skapas, skapas också en bestämd tystnad. Olsson talar vidare om att om det 

inte talas om materiella förhållanden tänker ingen heller så mycket på dem. Det gör att det är 

svårt att genomföra politiska förändringar. Vardagsspråkets tystnad bidrar därför till att 

människor anpassar sig till den ordning som existerar och därmed även till de etablerade 

maktförhållandena. (Olsson, 1989:24).   

Alla yttranden är också anpassade i den mån att de alltid är beroende av sitt sammanhang, det vill 

säga, omgivningen. Språket hjälper till att producera det som vi upplever som självklart och 

naturligt i samhället. Det är interaktivt och kan därmed inte spegla verkligheten på ett objektivt 

sätt. (Alvesson och Sköldberg, 1994:279:318). Språket är också strukturerat i olika mönster som 

våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner. Inom dessa domäner råder olika 

diskurser. (Winther Jorgensen och Phillips (2000.7). Jag kommer i samband med metoddelen att 

beskriva ordet diskurs närmre.  

Ovannämnda ämnen rör och utgör tillsammans den politiska debatten. Demokratin är grunden till 

den och medborgarna och medierna kommunicerar med varandra med hjälp av språket. Jag 

kommer nu att gå vidare med att beskriva de metoder som jag skall använda mig av för att nå 

syftet med den här studien.  
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4. Metoddiskussion 

 

4.1  Materialredovisning  

Jag har i min bakgrund använt mig av diverse litteratur som belyser Sverigedemokraterna ur olika 

perspektiv. Dessutom har jag använt artiklar från Internet angående debatt och politik. För att ta 

reda på Sverigedemokraternas politik och åsikter har jag använt mig av deras hemsida. Den 29 

november 2006 hölls ett seminarium om Sverigedemokraterna i media på Karlstads universitet, 

vilket även gav upphov till några källor.  

Till teorigenomgången har jag nyttjat litteratur som belyser de olika perspektiv och områden som 

jag anser har relevans för min studie. Dessa olika perspektiv har betydelse för åsiktsbildningen i 

samhället. När jag har letat upp litteratur har jag sökt på ord som politik, demokrati, medier och 

språk. Jag har också sökt på författare, vilka min handledare har tipsat om. Till metoddelen har 

jag använt böcker i metodvetenskap. 

De artiklar som jag har använt till mina analyser är hämtade från valarkivet på Helsingborgs 

dagblads hemsida. Helsingborgs dagblad är en dagstidning som kommer ut i cirka 85 000 

exemplar.  Dess spridningsområde innefattar elva olika skånska kommuner och tidningen når ut 

till ungefär trettio procent av Skånes befolkning. Nedan följer urvalsbeskrivning för respektive 

metod.  

 

4.1.1 Urval kvantitativ analys 

Jag har i den kvantitativa analysen använt samtliga artiklar som publicerades i Helsingborgs 

dagblads valarkiv under perioden 2006-07-16 till 2006-09-16 och som berör 

Sverigedemokraterna. Det rör sig om sammanlagt 234 artiklar. Jag har valt att använda artiklar 

som skrevs under denna period eftersom valrörelsen anses starta två månader före valet. Dagen 

för valet var 2006-09-17 och jag ville endast analysera de artiklar som publicerades före valet.  
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4.1.2 Urval diskursanalys 

Till diskursanalysen har jag använt de artiklar från Helsingborgs dagblads valarkiv som 

publicerades under perioden 2006-07-16 till 2006-09-16, där Sverigedemokraterna var 

huvudaktör. Det rör sig om sammanlagt tretton stycken artiklar där en representant från partiet får 

uttala sig i alla utom en. I den här analysen har jag också valt att analysera de artiklar som skrevs 

från och med två månader före valdagen.  

 

4.2 Kvantitativ analys 

Först och främst har jag tänkt att göra en kvantitativ analys av hur mycket utrymme 

Sverigedemokraterna fick i Helsingborgs dagblad. Jag skall, genom att söka upp samtliga artiklar 

som skrevs om valet under perioden 2006-07-16 till 2006-09-16, ta reda på i hur många av dessa 

som Sverigedemokraterna nämns. På så vis kan jag söka svar på de kvantitativa frågeställningar 

som jag har ställt upp. En analys av kvantitativt slag skall vara objektiv, vilket innebär att 

resultatet skall bli det samma oavsett vem som utför undersökningen (Ekström och Larsson, 

1991:113). Det krävs ett systematiskt och formaliserat upplägg om generella slutsatser skall 

kunna dras utifrån resultaten. Det betyder att analysens tillvägagångssätt skall vara klart 

definierat. Variablerna som används skall fungera som frågeställare till innehållet (Ekström och 

Larsson, 1991:111). Syftet är att kunna uttala sig om ett större material. Analysen skall begränsas 

till det manifesta innehållet, det vill säga, det som klart går att utläsa ur texten (Ekström och 

Larsson, 1991:114).  

Ekström och Larsson (1991:113) hävdar att det inte går att få ett helhetsperspektiv genom att 

studera separata delar i ett innehåll. Det ger ingen djupare förståelse eftersom forskaren begränsas 

på det sätt att endast frågor som verktygen klarar av att mäta svaren på, undersöks.  Viktiga 

aspekter av innehållet och dess betydelse kan då gå förlorade (Ekström och Larsson, 1991:116). 

På grund av detta har jag valt att även genomföra en kvalitativ innehållsanalys. 
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4.2.2 Genomförande  

Jag ställde först och främst upp fem variabler utifrån mina kvantitativa frågeställningar. Dessa 

variabler skulle hjälpa mig att få fram svar på frågeställningarna. Jag sökte därefter upp samtliga 

artiklar under perioden 2006-07-16 – 2006-09-16 som berör valet och som går att finna i 

Helsingborgs dagblads valarkiv. Jag genomförde analysen genom att gå igenom kommun för 

kommun av de elva berörda kommunerna och räkna hur många av artiklarna som 

Sverigedemokraterna nämndes i. Dessa skrev jag ut och räknade efter det ut värdet på 

variablerna, det vill säga, hur ofta varje variabel förekom. Värdet av variablerna kom jag fram till 

genom att pricka av på en lista varje gång som variabeln dök upp. När analysen var genomförd 

sammanställde jag tabeller som nedan presenterar resultatet.  Utifrån resultatet gjorde jag en 

sammanställning av min analys där jag diskuterade resultatet kortfattat.  

 

4.2.3 Reliabilitet och validitet 

Vid kvantitativa undersökningar är det viktigt att se till att analysen är tillförlitlig. Detta innebär 

att mätningarna skall vara korrekt genomförda. En undersökning har hög reliabilitet om flera 

olika forskare som genomför den och använder samma metod får samma resultat. Jag har utgått 

ifrån konkreta frågeställningar och räknat ut ett värde på de variabler som skulle mätas. Jag har 

räknat igenom artiklarna noggrant två gånger för att försäkra mig om att jag har räknat rätt. Det 

ligger ingen tolkning i analysen utan den är objektivt genomförd. Detta innebär att jag så gott 

som det går har försökt att säkerställa hög reliabilitet (Thurén, 2004:22).  

Det är även viktigt att jag i den kvantitativa analysen verkligen undersöker det som jag hade för 

avsikt att undersöka. Jag har utgått ifrån frågeställningarna och haft syftet i bakhuvudet för att 

undersökningen skall få så hög validitet som möjligt (Thurén, 2004:22). Jag anser att jag har 

besvarat mina frågeställningar eftersom jag har fått fram konkreta svar utifrån de beräkningar 

som jag har gjort.  
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4.3 Diskursanalys 

Jag skall göra en djupgående analys, i form av en diskursanalys, efter min kvantitativa analys. 

Således kommer jag att genomföra en kvalitativ analys, vilken bygger på öppen och mångtydig 

empiri (Alvesson och Sköldberg, 1994:10). I och med det kommer jag att arbeta med det som har 

sagt och skrivits och söka efter mönster som finns i utsagorna. Ordet diskurs används oftast i 

vetenskapliga texter och i debatter och är enligt Winther Jorgensen och Phillips (2000:9) en sorts 

praktik som konstruerar den sociala världen. Det är en regelstyrd framställning av utsagor, 

begrepp, teser och teorier som tillsammans utgör en textad föreställning om något. Diskursen 

speglar inte bara sociala strukturer och processer, utan formar och omformar dem också. En 

diskurs kan beskrivas som en strävan efter att bestämma en betydelse och skapa entydighet. Det 

handlar om att reducera tolkningsmöjligheterna genom att länka ihop tecken i en inbördes 

ordning. (Winther Jorgensen och Phillips, 2000:33).   

Utgångspunkten i en diskursanalys är ofta att våra sätt att tala inte ger en neutral bild av 

omvärlden, identiteter och relationer. Språket är strukturerat i olika mönster och utsagorna är en 

stor del av skapandet och förändringen av dessa. (Winther Jorgensen och Phillips, 2000:7). Allt 

får en mening och innebörd genom vårt användande av språk och kategorier. Det finns därför 

ingen objektiv sanning. Syftet med en diskursanalys är att analysera hur människor konstruerar 

verkligheten genom språket så att den framstår som objektiv och given. Vi använder ord och 

kategorier som är strukturerade i särskilda diskurser för att kunna förstå och förklara omvärlden 

och för att representera verkligheten. (Winther, Jorgensen och Phillips, 2000:24).  

Genom en kritisk diskursanalys görs en lingvistisk textanalys av språkbruket i social interaktion 

(Winther, Jorgensen och Phillips, 2000:68). En diskursanalytiker vill förstå vad människor menar 

när de säger vissa saker. Det är meningen att genom en diskursanalys se vilka sociala 

konsekvenser som olika diskursiva skildringar av verkligheten får (Winther Jorgensen och 

Phillips, 2000:28). Analysen skall undersöka hur vi skapar verkligheten så att den blir en objektiv 

och självklar omvärld fortsätter de (2000:40). Diskursanalysens syfte är att avslöja vilka myter 

om samhället som impliceras i tal och andra handlingar. (2000:47).  

I Helsingborgsdagblad har det, inom ramen för den tidsperiod jag har valt att begränsa mig till,  

skrivits tretton stycken artiklar där Sverigedemokraterna är huvudaktör. I dessa skall jag titta på 

vilket språk som har använts och vilka personer som har figurerat, för att kunna tolka hur 
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Sverigedemokraterna har framställts.  

En nackdel med en diskursanalys är att jag själv är en del av kulturen som jag undersöker. Jag 

delar flertalet av de självklarheter som finns i analysmaterialet och det är de självklarheterna jag 

skall avslöja (Winther Jorgensen, Phillips, 2000:28). Dessutom tolkar jag, som forskare, aktivt i 

undersökningen, vilket selektivt lyfter fram vissa bud på hur förhållanden kan förstås. Det gör att 

alternativa tolkningar kanske åsidosätts (Alvesson och Sköldberg, 1994:13).  

 

4.3.2 Genomförande  

Till analysen hör de tretton artiklar där Sverigedemokraterna är huvudaktör. Av dessa läste jag 

igenom varje artikel för sig för att se vad som har skrivits och sagt och som kan ge en bild av hur 

Sverigedemokraterna har framställts i Helsingborgs dagblad. Jag sökte efter hur budskapet har 

konstruerats samt efter specifika kategoriseringar som har använts för att beskriva 

Sverigedemokraterna. Detta gjorde jag genom att först tolka hur partiet faktiskt har framställts, 

genom val av rubriker och citat.  Därefter försökte jag att se om det verkar som om partiet får 

fram det de försöker att säga eller om det verkar vara journalisten som helt och hållet bestämmer 

vad som skall publiceras. Jag studerade även de ordval som har gjorts och jämförde vilket språk 

som användes för att beskriva det som Sverigedemokraterna sa gentemot det språk som 

journalisterna använde då de beskrev partiet med egna ord. Jag sammanställde yttranden och citat 

i en resultatbeskrivning och analys nedan. Slutligen skrev jag en resultatsammanfattning och en 

diskussion där jag analyserade och diskuterade resultatet.  

 

4.3.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning rör sig om att kunna beskriva att data har 

samlats in och bearbetats på ett systematiskt och pålitligt sätt. De analytiska påståendena skall ge 

diskursen en sorts sammanhang (Winther Jorgensen och Phillips, 2000:123). De förklarar att en 

diskursanalys validitet kan fastställas genom en kontroll av dess sammanhang. Ett annat sätt att 

fastställa validiteten är att avgöra om analysen ger tydliga förklaringar eller om den frambringar 

några nya förklaringar. 
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Esaisson (2003:239) belyser att validiteten i kvalitativa textanalyser är beroende av de frågor som 

forskaren ställer till texterna. Själva frågorna är analysredskapet. Jag har strävat efter att hela 

tiden fokusera på syftet och frågeställningarna. Efter det har jag tolkat hur bilden skapades och 

vem som främst bidrog till detta. Jag har försökt att motverka selektiv perception och snedvriden 

tolkning, vilket är viktigt enligt Kvale (1997:218). Dessutom har jag försökt att ha en 

kontinuerligt kritisk hållning gentemot analysen. Jag påstår inte att jag har funnit yttrandenas och 

texternas sanna mening utan presenterar min tolkning av dem. Dock har jag genom att utföra en 

systematisk analys försökt att säkerställa validiteten så långt som möjligt. Jag anser exempelvis 

att analysen av den första frågeställningen har hög validitet eftersom jag har fått fram en tydlig 

tolkning av hur Sverigedemokraterna framställdes och därmed lyckats besvara denna fråga. Hur 

bilden skapades och av vem kan ha bedömts mer subjektivt eftersom detta inte framgår lika 

tydligt i artiklarna. Det är inte heller självklart vilka uttalanden som har skalats bort och hur en 

mer eller mindre smickrande bild av Sverigedemokraterna kunde ha framställts.  
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5. Kvantitativ analys 

 

5.1 Resultatbeskrivning och analys 

 

Variabel 1 – artiklar om valet 2006 under perioden 060716-060916  

A – om valet 2006 där Sverigedemokraterna inte nämns 190 

B – om valet 2006 där Sverigedemokraterna nämns i brödtexten 31 

C – om valet 2006 där Sverigedemokraterna är huvudaktör, men inte nämns i 
rubriken 

6 

D – om valet 2006 där Sverigedemokraterna är huvudaktör och nämns i rubriken 7 

N – totalt antal analyserade artiklar  234 

 

Jag kan konstatera att Sverigedemokraterna har nämnts i knappt en femtedel av artiklarna. Det är 

förhållandevis mycket eftersom det fanns sju andra partier som var större än 

Sverigedemokraterna vid tillfället då artiklarna publicerades. I en fjärdedel av de artiklar som 

partiet nämndes var de huvudaktör. Det innebär att andra politiker ofta yttrar sig om 

Sverigedemokraterna utan att de själva får komma till tals. Det beror förmodligen på att 

diskussionen om huruvida de skall få medverka i debatter har varit mycket aktuell. Partiet syntes 

i rubriken i hälften av artiklarna där de var huvudaktör, vilket tydliggjorde att det var de som var 

huvudaktör redan vid första anblicken.  Detta är en mycket liten del av antalet sammanlagda 

valartiklar under perioden. Kanske är det rimligt i förhållande till partiets storlek. Jag vet inte hur 

mycket utrymme övriga partier har fått och kan därför inte avgöra om det är mycket eller lite.  
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Variabel 2 (V2) - geografiskt fokus för de artiklar 

 som handlat om Sverigedemokraterna under valrörelsen 2006 

 Antal 
mandat i 
kommunen 

A - Bjuv 4 5 

B - Båstad  4 1 

C - Helsingborg 4 6 

D - Höganäs  5 2 

E - Klippan 2 4 

F - Landskrona 5 12 

G - Perstorp  2 3 

H - Svalöv 4 5 

I  - Åstorp 4 3 

J - Ängelholm   8 2 

K- Örkelljunga 2 3 

N – totalt antal analyserade artiklar/totalt antal mandat i kommunerna 44 46 

 

Fördelningen av artiklar kommunerna emellan är relativt jämn. Ängelholm utmärker sig dock 

eftersom de själva står för nästan en femtedel av artiklarna, trots att det är sammanlagt elva 

kommuner som berörs. Sverigedemokraterna fick två mandat i Ängelholm, vilket innebär att det 

är en av de två kommuner där partiet lyckades näst sämst. Antalet artiklar, det vill säga 

medieutrymmet, verkar i sammanhanget därför inta ha någon omedelbar inverkan på 

valresultatet. Siffran för antal artiklar som handlar om Landskrona, där Sverigedemokraterna fick 

flest mandat, tolv stycken, är däremot näst högst. Det pekar på ett visst samband i åtminstone 

någon grad. Det skrevs dock lika många artiklar för Höganäs kommun och antalet mandat i 

Höganäs är fem, betydligt färre än i Landskrona. Det antyder att medieutrymmet inte har någon 

större betydelse.  
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För Bjuv, Båstad, Helsingborg, Svalöv och Åstorp skrevs lika många artiklar, men antalet mandat 

visar sig variera. I Helsingborg fick Sverigedemokraterna näst flest mandat, sex stycken, men vad 

gäller antalet artiklar hamnar kommunen på delad fjärdeplats. Även om partiet fick näst flest 

mandat i Helsingborg så fick de bara hälften så många där som i Landskrona. Det intressanta är 

då vad det kommer sig att partiet fick så många röster i just Landskrona.  

            

        

Variabel 3 (V3) - artikelns huvudämne(n)  

A - arbetsmarknad 4 

B - invandring/integration  13 

C - utbildning/skola 6 

D - barnomsorg 3 

E - äldreomsorg 9 

F - kriminalitet 8 

G - annat ämne 16 

H - ej klassificerbart 22 

N – totalt antal analyserade artiklar 44 

* Flera olika sakfrågor kan förekomma i varje artikel.   

I så gott som hälften av artiklarna är huvudämnet ej klassificerbart. Inom detta värde har jag valt 

att placera frågor som rör debatt och diskussioner om samarbete med Sverigedemokraterna. Det 

visar att det ofta har diskuterats angående Sverigedemokraternas politiska position. Viktiga 

sakfrågor har då fått stiga undan till förmån för diskussioner angående Sverigedemokraternas 

medverkande eller icke medverkande i debatter. I övrigt är det värdet annat ämne som oftast 

förekommer i artiklarna. Hit hör barnomsorg, byggnation, skatter och kommunala frågor. Dessa 

frågor har en och en inte blivit mer omdiskuterade än de enskilda sakfrågorna eftersom de är flera 

som har slagits ihop. Det enskilda huvudämne som dominerar är invandring och integration, 

vilket alltså innebär att det är detta ämne som har varit mest omdiskuterat av alla sakfrågor. Det 

är inte märkligt att partiet förknippas med främlingsfientlighet om detta ämne diskuteras så ofta i 

de sammanhang där de omskrivs.  
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Variabel 4 (V4) - person som uttalar sig i artikeln  

A - politiker som företräder Sverigedemokraterna 12 

B - annan politiker 11 

C -  person som inte är politiker 4 

D - ingen person                                                                                                                17 

N - totalt antal analyserade artiklar 44 

* Flera personer kan ha uttalat sig i en artikel.  

Det är i många fall ingen person som har citerats i artikeln utan det är endast journalisten som 

talar. Det är nästan lika vanligt att en annan politiker citeras som att en sverigedemokrat citeras. 

Det betyder alltså att andra politikers åsikter om Sverigedemokraterna publiceras nästan lika ofta 

som de uttalanden som kommer från Sverigedemokraterna. Partiet själva får uttala sig i en 

fjärdedel av artiklarna. Hur mycket detta är i förhållande till andra partier vet jag inte eftersom 

jag inte har undersökt det, men klart är i alla fall att det ofta är andra som omtalar partiet.  

 

Variabel 5 (V5) - genus/ålder på representant för Sverigedemokraterna  

A man 20-35 år 2 

B man 36-50 år 4 

C man 51år och äldre                                                                                                     4 

D kvinna 20-35 år 0 

E kvinna 36-50 år                     2 

F kvinna 51 år och äldre                                                                                                   0 

G man, ålder ej definierbart 2 

H kvinna, ålder ej definierbar 0 

N totalt antal analyserade artiklar 13 
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* Flera personer kan ha uttalat sig i en artikel.    

Resultatet visar tydligt att det mestadels är män som är äldre än 36 år som figurerar som 

representanter för Sverigedemokraterna. Tre fjärdedelar tillhör den gruppen. Varför är det så få 

kvinnor representerade? Det är antagligen fler manliga politiker överlag i Sverige, men inom 

Sverigedemokraterna är skillnaden mycket stor. Jag upplever att skillnaden är större än inom 

andra partier. Om detta är en tillfällighet eller om det representerar genomsnittet för 

Sverigedemokraternas väljare är något som skulle kunna undersökas vidare. Om partiet har 

betydligt fler manliga väljare än kvinnliga, vad gör de i så fall som tilltalar fler män än kvinnor? 

Vad gäller ålder så är det ovanligt att politiker är yngre än den för analysen dominerande 

åldersgruppen. Därför kan jag inte spekulera i någon genomsnittlig ålder för 

Sverigedemokraternas väljare.   

Nu följer en diskursanalys för att jag skall kunna göra en djupare analys och därefter kunna dra 

slutsatser som kan diskuteras.      

                

6. Diskursanalys 

 

6.1 Resultatbeskrivning av diskursanalys 

Här kommer jag att tolka artiklarnas innehåll och citera vissa yttranden för att utifrån detta göra 

en analys som grund till slutsatser och diskussion.  Jag kommer att gå igenom varje artikel för 

sig, med rubrik, och tolka hur budskapen har kodats samt hur Sverigedemokraterna har beskrivits 

genom olika kategoriseringar. Jag diskuterar även kring de ordval som har gjorts för att försöka 

att se om det finns något särskilt mönster vad gäller dessa.  Språket har dessutom förmågan att 

påverka läsarens uppfattning i hög grad. Samtliga artiklar utom en består av en intervju med en 

representant från Sverigedemokraterna.  
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6.1.1. Sd vill sänka skatten och satsa samtidigt  

Sverigedemokraterna framställs som om de är tvetydiga i sin politik. Det är ett budskap som har 

konstruerats genom ironi i rubriken. Invandrarfrågan tas även upp och partiet menar att vi inte 

kan ta emot fler invandrare, vilket indikerar att de har främlingsfientliga åsikter. Det är, enligt 

teorigenomgången, vad en del andra politiker också påstår och ger en bild av att de är intoleranta 

och odemokratiska.  

- Vi kan inte ta emot fler flyktingar. Det finns inga jobb, säger Allan Jönsson. 

Vidare framstår partiet även som något oseriösa då journalisten uppenbart anser att de frågor som 

partiet fokuserar på verkar oviktiga. Detta gäller exempelvis Bjuvsbadets öppettider och rivning 

av Folkets hus. 

Sverigedemokraterna vill också sänka kommunalskatten, men har samtidigt förslag på flera 

åtgärder som kostar pengar.  

Allan Jönsson och sd har dock varken räknat på en skattesänkning eller presenterat en 
alternativ budget. Han anser att det inte är någon idé.  

Det innebär en massa arbete till ingen nytta eftersom vårt förslag bara skulle förkastas.  

Men utan beräkningar är det förstås lätt att föreslå förändringar. Varför ska väljarna tro 
på er om man inte vet hur förslagen ska finansieras? 

Journalisten påpekar att Sverigedemokraternas valmanifest rör sig om förhoppningar. 

Tillsammans med det tvetydiga budskapet i rubriken ger detta ett tydligt budskap om 

att partiet inte är trovärdiga.  

 

Ordval 

-Varför är Folkets hus så hemskt? 

Denna fråga skulle förmodligen inte ställas på samma sätt till ett annat parti. Ordet hemskt är 

ovanligt i sammanhanget. Det känns som en nedlåtande fråga och det låter nästan som om 

journalisten pratar med ett barn. Dessutom menar journalisten, med denna fråga, att partiet bryr 

sig om oviktiga saker.  
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6.1.2. Sd försvarar våldsdömda kandidater 

Här framstår partiet som icke trovärdiga. Rubriken visar budskapet mycket tydligt. Intervjun 

börjar med flera frågor som rör vad den intervjuade skulle säga till olika människor i olika 

situationer. Budskapen som når fram är att Sverigedemokraternas representant skulle ge mat till 

en hemlös och vill att alla som vill skall kunna få en bostad. Han menar även att trygghet och 

äldreomsorg är mycket viktigt, samt att miljön skall bevaras.  

Ni skriver i ert program att alla ska känna trygghet. Ingen ska behöva oroa sig för att 
utsättas för brott eller kränkningar. Men ni har själva dömda en bit ner på er 
valsedel…..Vad tror du att väljarna tycker om det? 

Citatet pekar på att Sverigedemokraterna är inkonsekventa En bild av dem som främlingsfientliga 

visas även upp i följande citat. 

Man måste sätta gränser när det gäller invandrare. Annars hade vi haft hela världens 
kriminella här. Vilket vi för övrigt snart har. Man måste göra skillnad på om det är 
personer utifrån som kommer hit och gör brott.  

För övrigt motsätter jag mig integration. Vi pratar om assimilering. De ska anpassa sig 
till oss. Inte tvärtom. Vi degraderas och likställs med alla andra kulturer och religioner. I 
Sverige är det svenska värderingar som gäller.  

Sverigedemokraterna gör skillnad på människor enligt den bild som har konstruerats i artikeln.  

De verkar odemokratiska och intoleranta och utmålas även som ett parti som vill förbättra allt 

istället för att satsa på särskilda frågor. Det ger inte hög trovärdighet och stämmer överens med 

påståendet i bakgrunden angående att de skulle vara ett enfrågeparti. Det pekar också på att de 

tenderar att ha ett  fundamentalistiskt tankesätt, vilket är något som jag har förklarat i 

teorigenomgången.  

Journalisten frågar partiet om de har betalat tillbaka de ersättningar som de har fått och som de 

har ansett varit för höga. Svaret lyder: 

Det skulle vara dumdristigt och bara drabba oss negativt och vi skulle få mindre resurser 
än de andra. Att tre personer betalar tillbaka är bara kattskit i sammanhanget. De andra 
partierna skulle bara sitta och skratta.  

De anser alltså att de har fått för mycket pengar, men vill ändå inte betala tillbaka. Det är 

inkonsekvent.  

Det talas också om att partiet har varit mest passiva i fullmäktige och journalisten ifrågasätter 

varför de egentligen vill vara med i fullmäktige. Partiet påstår att de inte har fått gehör och att det 

därför är onödigt att skriva motioner. Avslutningsvis vill Sverigedemokraterna omfördela 
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resurser till äldre och skolor och dra ner på kultur och byråkrati.  

 

Ordval 

Trakasserad, rån, misshandel, våld och våldsamt motstånd är ord som används för att beskriva 

vad några av partiets representanter har blivit dömda för. Samtliga ord har en mycket negativ 

betydelse, vilket förmodligen bidrar till att läsaren får negativa associationer. Huvudämnet för 

artikeln är dessutom att partiet försvarar våldsdömda.  

Vidare låter ordet kattskit informellt och inkorrekt. Vanligare hade kanske varit att säga att tre 

personers återbetalning är en obetydande del i sammanhanget.  

 

6.1.3. Sd tiger när andra talar 

Här beskrivs Sverigedemokraterna som avvikare eftersom de handlar annorlunda än andra 

partier. De utnyttjar inte talarstolen, vilket tydliggörs av följande citat. Ändå framgår det i 

bakgrunden att de ofta har klagat på att de inte får tala så mycket som andra partier.  

- Varför tiger ni så ofta? 

- Vi går upp när vi anser att det är angeläget. I övrigt visar omröstningarna var vi står. 
Vi vill inte förlänga debatten, många nog vill synas och höras i talarstolen.  

Samtidigt är debatten de små partiernas chans att visa och motivera sin politik.  

Partiet anser att de har lyft fram det som de är angelägna om. Det verkar dock underligt att de inte 

vill gå upp och motivera sin politik. Det gör att framställs som osäkra. Kanske har de inte 

argument som är starka nog.  

Sverigedemokraternas budgetar skiljer sig emellertid från de övriga partiernas och 
består nästan uteslutande av olika viljeyttringar. Exempelvis att ha en mer positivt 
inställning till fri företagsamhet, att dra ner kraftigt på mångkulturella projekt och satsa 
på hembygdsföreningar och bygdegårdar. Få förslag är försedda med prislapp eller med 
uppgifter om finansieringen.  

Sverigedemokraterna framstår som icke trovärdiga eftersom de inte har gjort några beräkningar 

på sina förslag och jag får en uppfattning om att de är okunniga. Det framhävs även att många av 

partiets yrkanden har avvisats för att de inte var korrekt gjorda.  
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Ordval 

Att säga att de är överlägset sämst på att utnyttja fullmäktiges talarstol är ett grovt sätt att 

uttrycka sig. Det låter dessutom mycket negativt eftersom det är en dålig egenskap att vara sämst 

och det betonar att Sverigedemokraterna avviker från övriga partier.  

I övrigt används mycket formella ord. Till exempel interpellationer, viljeyttringar och bekosta. 

Dessa är ovanliga ord och används förmodligen sällan i vardagligt tal. Det är journalisten som 

använder sig av dessa ord, vilket kan leda till att personen som företräder Sverigedemokraterna 

framställs som mindre verbal och kunnig i jämförelse. Det kan också förstärka en uppfattning om 

att partiet inte vill tala på grund av att de inte har förmåga att uttrycka sig korrekt.  

 

6.1.4. Äldreomsorgen sd:s viktigaste fråga.  

Sverigedemokraterna beskrivs som att de värnar om de äldre. Det är ett faktum som kan uppfattas 

på olika sätt. Antingen är de solidariska eller så vill journalisten påvisa att de är uträknade. 

Representanten i artikeln har blivit utsatt för hot, men tar inte så allvarligt på det.  

Hans parti förknippas med främlingsfientlighet eftersom rikspartiet uttalat att den 

svenska invandrings- och integrationspolitiken har varit ett misslyckande och att det 

bästa vore om många invandrare återvänder till sina hemländer. Mitt parti accepterar att 

ta emot de som är flyktingar enligt Genève- och FN-konventionerna.  

De framstår här som odemokratiska när de förknippas med främlingsfientlighet. Den intervjuade 

uttalar att han egentligen inte vill ha fler invandare till Sverige, men att vi ska ta hand om dem vi 

redan har. Vidare verkar uttalandena tvetydiga då vissa invandrare är mer välkomna än andra. 

Samtidigt anser han att FN skulle införa ett faddersystem som innebär att ett land ger bidrag till 

ett specifikt land.  

Precis som rubriken antyder, bryr sig Sverigedemokraterna om äldre. Det tydliggörs genom 

följande citat: 

- Alla som är äldre än 85 år ska ha rätt till plats på äldreboende, där det ska serveras bra 
mat och Zoégas kaffe. 

- Hamnområdet i Höganäs är till för båtfolket. Vi vill inte ha något nytt Manhattan och 
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byggande i känsliga miljöer men ser gärna att det byggs på andra platser. Det behövs 

billiga lägenheter till ungdomar.  

Här framgår det också att partiet värnar om ungdomar, men de har inga förslag på hur billiga 

lägenheter till ungdomarna skall byggas.  

 

Ordval 

Orden byggnadssidan och båtfolket används av partiets representant. Dessa ord låter inte särskilt 

korrekta och är antagligen ovanliga i politiska sammanhang. Det ger inget trovärdigt intryck när 

en politiker använder sig av ett ogrammatiskt och inkorrekt språk. Över huvudtaget så ger den här 

artikeln inget intryck av att Sverigedemokraternas representant är verbal eller vet vad han talar 

om eftersom han framhäver en viss tvetydlighet.  

 

6.1.5. Sverigedemokraterna räknar med jordskredsval 

I kommunfullmäktige har Sverigedemokraterna inte fått gehör för någon av sina 
motioner, varav en del har avvisats från kommunfullmäktige på grund av att förslagen 
legat utanför de områden som landets kommuner har rätt att besluta om. Detta gäller 
exempelvis förbud mot att bära det religiösa plagget burka i skolan.  

Citatet påvisar att Sverigedemokraterna lägger energi på oviktiga och irrelevanta saker. Det tyder 

på okunskap om vad som är politiskt viktigt. Dessutom tyder deras förbudsförslag på intolerans 

gentemot andra kulturer. Återigen tenderar deras politik att ha fundamentalistiska inslag. 

Vi kan inte importera mer arbetslöshet. Det måste ju alla inse. Och det tror jag också att 
de andra partierna har gjort. Procentuellt sett är Landskrona en av de städer i detta land 
som ligger över nivån på vad man kan ta in. 

Med importerad arbetslöshet menar personen i fråga invandrare, vilket ger intryck av 

främlingsfientlighet. Vidare ger de intrycket av att ha samarbetssvårigheter genom att yttra att det 

är omöjligt att ha att göra med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 

I övrigt framställs Sverigedemokraterna som ett parti som eftersträvar trygghet, även om sättet de 

vill använda för att få en tryggare miljö inte verkar så vettigt enligt följande citat. 

- Patrullerande på gatorna, gärna som förr i tiden, i sällskap med en liten schäfer. Då 
ska ni få se att det sätter respekt i det hela. 
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Det ger inget seriöst intryck. 

Vidare skildras de som martyrer då de anser att de inte blir demokratiskt behandlade av övriga 

partier. Vissa andra politiker anser dessutom, enligt bakgrunden till min studie, att 

Sverigedemokraterna spelar martyrer.    

 

Ordval 

Ordet blåjackorna låter informellt och är uppenbarligen inte det vedertagna namnet på berörd 

grupp. Det ger därför inte något trovärdigt intryck. Det gör inte heller citatet angående 

patrullerande med en schäfer. Det känns osmidigt att uttrycka sig så.  

Uttrycket varmt om hjärtat ger ett intryck av värme och humanitet eftersom det visar känslor. Det 

kan också vara dess avsikt eftersom det skapar en positiv känsla hos läsaren, som påverkas av 

språkvalet.  

 

6.1.6. Sverigedemokraterna vägrar godkänna avhopp 

Partiet skildras i rubriken som bråkstakar som har svårt att samarbeta. I denna artikel har ingen 

representant för Sverigedemokraterna intervjuats.   

Eftersom han inte längre ville förknippas med partiet skrev Magnus Nehag ett mejl till 
Sverigedemokraternas lokale ordförande, Thord Lindblom, som svarade att det var för 
sent att ta bort Magnus namn från valsedeln. Eftersom Magnus inte hade någon större 
kunskap om hur det går till att tillverka valsedlar godtog han den förklaringen. Men det 
är en sanning med modifikation. 

Citatet ger intrycket av att partiet talar osanning, vilket betyder att de är icke trovärdiga.  

 

Ordval  

Absolut inte är en kraftig negation och verkar lite överdriven. Det kan verka mer trovärdigt att 

låta mer diplomatisk.  Modifikation är ett ovanligt och belevat ord. Det används här i syfte att tala 

ned Sverigedemokraterna och därför bidrar det inte till någon positiv uppfattning om partiet. 

Dessutom är det aldrig positivt att ställa till bråk.  
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6.1.7. Inte rasist men emot invandring 

Sverigedemokraterna är tvetydiga i sina budskap. Det är ett tydligt budskap i denna rubrik. Det 

låter inte särskilt trovärdigt. Det gör inte heller det faktum att deras partiprogram saknar 

handfasta förslag på lokala förändringar.  

Partiet hävdar att trygghet är mycket viktigt och de vill ha fler närpoliser. Partiets representant 

menar att antalet invandrare påverkar brottsligheten utan att ha något svar på varför det skulle 

vara så.   

Partiet framstår som främlingsfientliga och intoleranta enligt citatet nedan.  

Invandringspolitiken är det som mest utmärker Sverigedemokraterna. Men Patrik 
Ohlsson känner inte igen sig i den bild som ofta ges av partiet som rasistiskt.  

Det är inte invandrarna det är fel på. Men vi tar emot fler än vi klarar av, säger han. 

Partiet är för integration men emot ett mångkulturellt samhälle. Invandrare som kommer 
hit ska bli svenska.  

Sverigedemokraterna verkar okunniga i och med att de inte har räknat ut finansieringar och inte 

är insatta i lokala frågor.   

Ordval 

Uttryck som handfasta förslag, generella ordalag, värdekonservativa är annorlunda och används 

sällan. Här får jag intrycket av att journalisten därför framstår som mer verbal och välutbildad än 

representanten för Sverigedemokraterna eftersom denne inte använder såna belevade uttryck. I 

samanhanget verkar handfasta förslag vara det önskvärda, men saknas. Istället finns förslag och 

löften i form av generella ordalag, vilket inte låter särskilt positivt. Partiet verkar i och med det ha 

svårt att bestämma sig och välja riktning. Det stämmer även överens med rubrikens budskap om 

att de är tvetydiga.  
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6.1.8. Partiet som vill sticka ut hakan 

Här utpekas Sverigedemokraterna som avvikare. Artikeln börjar med att representanten för 
Sverigedemokraterna gissar hur många mandat partiet kommer att få i valet 2006. Hon talar även 
om att hon upplever att imagen är viktigare än sakfrågorna för de andra partierna.  

Bilden som visas av Sverigedemokraterna är att de är ostrukturerade eftersom de inte satsar på ett 
fåtal frågor utan vill förbättra allt.  

Vidare framträder de som okunniga därför att de inte är insatta i lokala frågor: 

Jag har svårt för att uttala mig för jag kan ju säga att jag inte är riktigt insatt i det. Som 
det här med äldreomsorgen, jag skulle gärna vilja gå ut med en enkät till dem och fråga 
hur de vill ha sitt boende när de kanske inte klarar sig själv hemma i sin lägenhet och hur 
det ska utformas. Haft ett forum för det och gärna med ungdomar som är med och 
utformar det också, så det blir ett givande och tagande, att vi integreras lite bättre. Och 
givetvis invandrare också.  

Personen som uttalar sig är inte särskilt verbal. Politiker som är verbala skulle ipplevas som mer 

kunniga. Följaktligen verkar Sverigedemokraterna vara mindre kunniga och ger inget bra intryck.  

  

Ordval 

Här används uttrycket varmt om hjärtat igen. Jag upplever även här att syftet är att ge ett positivt 

och tilltalande intryck. Det anses som positivt att ha känslor och värna om saker.  Ordet sossarna, 

som politikern använder ger dock inget bra intryck. Det låter obildat och det är ovanligt att 

politiker använder slang, åtminstone i det offentliga rummet. Rubriken anger också att partiet vill 

sticka ut i förhållande till andra partier, vilket förstärks av att de talar på ett annorlunda sätt. Ordet 

vandalism känns dessutom som en mindre belevad synonym till kriminalitet, varför intrycket av 

att representanten inte är trovärdig förstärks.  

 

6.1.9. Sverigedemokraterna har svårt att finansiera vallöften 

Partiet framstår inte som trovärdiga om de inte har råd att genomföra sina löften.  

De vill att de äldre skall ha det bra eftersom det är de som har byggt upp Sverige. Ett annat ämne 

som får mycket utrymme är barnomsorg och skola. Sverigedemokraterna vill ha mer resurser 

samt större valfrihet inom barnomsorgen.  



 41 

Följande citat påvisar, precis som rubriken, att partiet inte är trovärdiga: 

- Lurar ni inte väljarna när ni går ut och lovar fler poliser. Det är ju inte en kommunal 
fråga? 

De visar sig vara okunniga genom att inte vara insatta och engagerade i lokala frågor.  

Vi har ingen insikt i de kommunala finanserna än, så därför kan jag inte ge ett svar på 
den frågan. När vi kommer in i fullmäktige får vi sätta oss in i det.  

Borde ni inte redan ha gjort det? 

Nej, vi har inte haft en chans att öra det. 

Varför? 

Vi är överhuvudtaget oklara på var man kontrollerar det. Kommer partiet in i riksdagen 
så ska vi stoppa bidragen till utlandet och minska invandringen och använda de pengarna 
till kommunerna istället.  

Citatet ovan pekar även på att de har främlingsfientliga åsikter. 

 

Ordval 

Uttrycket nja tyder på osäkerhet och används förmodligen sällan av politiker. Rubriken visar 

också att de inte är att lita på. De bör snarare ge intrycket av att vara säkra på vad de vill och 

faktiskt kan uträtta om de vill verka trovärdiga.  

 

6.1.10. Nytt parti utan lokal agenda 

Detta budskap kan tolkas som att Sverigedemokraterna är ostrukturerade och okunniga. Det står 

om att partiet inte har hörts i den lokala politiska debatten. De menar att de har en nationalistisk 

utgångspunkt, vilket överensstämmer med den information som de ger ut på sin hemsida. 

-  Alla fullmäktiges nuvarande partier har ju tagit avstånd från er och kommer inte att 
samarbeta. Det måste begränsa ert politiska inflytande. 

-  Det visar ju bara att de är rasister! De har fördomar om oss och uttalar sig tvärsäkert. 
Domen blir hård från väljarna. 

Citatet pekar på martyrskap. Artikeln framhäver också att det inte var helt problemfritt att få 

kontakt med partiet i och med att tidningen efter viss tvekan till slut fick tala med partiets 

andranamn. Det är märkligt att de inte utnyttjar sina chanser när de hävdar att de får så lite 

medieutrymme. Som jag har tagit upp i teorigenomgången pekar mycket på att det, för att nå 
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framgång, också är av betydelse att synas i medierna. Så varför tar de inte chansen? Är det 

möjligen endast ett spel för galleriet för att kunna upprätthålla bilden av martyrskap? 

Det framgår att den intervjuade inte tycker om att partiet kallas för högerextremistiska. Denne 

anser att övriga partier har närmat sig Sverigedemokraterna mer och mer i sin politik. 

Avslutningsvis dementerar representanten att partiet skulle vara ett enfrågeparti och hävdar att de 

har program som berör alla frågor.  

 

Ordval  

I dessa sammanhang tror jag inte att uttrycken rasister och nazister används så ofta. Det känns 

som om politiker bör använda finare ord som till exempel främlingsfientliga för att ge ett mer 

bildat intryck. Det samma gäller orden trafikeländet, som kanske skulle ha ersatts av 

trafikproblem eller dylikt eftersom det skulle ha låtit mer formellt.  

Istället för plåga kanske andra politiker skulle ha sagt exempelvis problem eftersom det inte är ett 

lika kraftigt uttryck. Det ger ett bättre intryck att förknippas med så lite negativa ord som möjligt. 

De ord som används här förefaller ganska grova och informella, vilket innebär att representantens 

möjlighet att framstå som trovärdig minskar. Detta är möjligen den representant som gav sämst 

intryck på mig på grund av språkbruket och förhållningssättet till andra partier. Att uttala sig på 

det viset om andra ger ett intryck av osäkerhet. Kanske är de osäkra eftersom de inte ens har någo 

agenda. Vet de alls vad de egentligen vill åstadkomma? 

 

6.1.11. Uppstickare hoppas ta två mandat 

Här skildras partiet som avvikare.  

De placerar sig själva långt ut till höger och vill vinna gehör för seniorboende där pigga 
pensionärer hjälper äldre. För att nå målet sparar Sverigedemokraterna gärna på 
hemspråksundervisningen.  

Partiet bryr sig mycket om äldre människor och eftersträvar en trygg miljö. Således kan de 

uppfattas som solidariska. Dock vill de spara in på hemspråksundervisningen, vilket missgynnar 

invandrare.  
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Den intervjuades syn på kommunen Klippan belyses och det gör att denne får chansen att tala om 

hur vackert det är. Det ger nog bonuspoäng eftersom det framhäver en mjuk sida av honom. 

Språket har, vilket jag berörde i teorigenomgången, en stor möjlighet att påverka läsarens 

uppfattning. 

Följande citat visar att Sverigedemokraterna kan tänka sig att samarbeta med vem som helst, 

medan det i andra artiklar verkar som om de inte vill samarbeta med någon. Det ger ett intryck av 

att de inte är samspelta.  

- Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta - eller inte samarbeta med? 

- Vi samarbetar med alla som vill samarbeta med oss.  

Vidare så diskuteras ett förslag vars syfte är att förebygga brottslighet. Dessutom vill partiet 

bygga ett nytt seniorboende och hävdar att detta inte skulle medföra någon merkostnad.  

Det talas om att göra kultur tillgänglig överallt medan andra sverigedemokrater konsekvent 

verkar vilja dra ner på kulturen. Det kan ha att göra med deras åsikt om att mångkultur är negativt 

för samhället, vilket jag tog upp i bakgrunden. Det ger intrycket av att de drar åt olika håll och 

inte är samspelta. Den viktigaste frågan är återigen trygghet, vilket de i alla fall är ense om. 

 

Ordval  

 Innebörden mobbare hade möjligen kunnat uttryckas mer formellt för att partiets representant 

skulle ha gett ett bättre intryck. Det finns kanske synonymer som kan låta mindre negativa och 

som de därför hellre hade förknippats med. I övrigt används en ganska neutralt språk och det gör 

att den här representanten ger ett bättre intryck än flera av de andra. Det faktum att han även kan 

tänka sig att samarbeta med andra förstärker den uppfattningen. Ordvalet i rubriken känns som 

om det är taget ifrån luften eftersom jag inte kan se någon direkt koppling med innehållet.  

 



 44 

6.1.12. Satsning på inflyttning 

Rubriken anger den viktigaste frågan för kommunen Perstorp. Edward Galia, 

Sverigedemokraterna, tror att fler invånare kan lockas till Perstorp genom en satsning på 

möjlighet till barnomsorg under obekväma tider. Detta för han fram som förslag, varpå 

journalistens svar lyder: 

- Men den möjligheten finns redan i Perstorp och har funnits i flera år. 

- Oj, det var mer än jag visste. Ja, men det var ju bra, svarar Galia.  

Sverigedemokraterna verkar okunniga då de lägger fram förslag på saker som redan finns. Enligt 

citatet nedan framstår de även som främlingsfientliga.  

Kommunalskatten skall bibehållas på samma nivå samtidigt som partiet vill ha mer resurser inom 

en rad områden. Fler invånare skulle kunna finansiera detta.  

- Sverige ska vara för svenskar och då menar jag inte svenskar med en lång stamtavla. Jag är själv 
född av invandrade föräldrar även om jag är född i Sverige. Men den som bor i Sverige ska anpassa 
sig och acceptera att man kommer till ett nytt land med en annan kultur och ett annat språk.  Då ska 
man inte begära att till exempel få specialmat i skolorna. Det finns skolor i min gamla hemkommun 
Landskrona som över huvudtaget inte serverar fläskkött för att ta hänsyn till invandrare.  

Efter kontroll med kostenheten på Landskrona kommun står det klart att detta inte 
stämmer. Alla skolor har dock ett vegetariskt alternativ på matsedeln de dagar man 
serverar kött av något slag. 

Detta visar att uttalandet var falskt, vilket ger en bild av att partiet inte är trovärdiga.  

 

Ordval 

Ordet stamtavla känns som ett mycket ovanligt och opassande ord att använda när det handlar om 

människor. Det är jag säker på att ingen politiker för de större partierna skulle använda sig av och 

jag tycker att det låter mycket opassande och icke trovärdigt. Annars är det inte till så stor del 

ordvalet som ger det negativa intrycket i den här artikeln. Det är snarare den tydliga okunnighet 

som politikern visar upp.   
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6.1.13. Höjd lärarutbildning och längre utbildning 

Att partiet tog sig in i Svalövs fullmäktige vid förra valet fick en och annan att antingen 
höja på ögonbrynen eller rynka näsan. Övriga partier var snabba med att förkunna sitt 
avståndstagande till sd. Många befarade att sd skulle kunna få -  en i deras tycke – icke 
önskvärd vågmästarroll.  

Eftersom artikeln tydliggör att andra partier inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna är det 

lite synd om dem, vilket stärker uppfattningen om att partiet spelar martyr. Det kan dock även ge 

intrycket av att de faktiskt inte är trovärdiga eftersom de inte har övriga partiers förtroende.  

Partiets förstanamn – Inge Dahlman har deltagit tämligen flitigt i debatten i 
kommunfullmäktige. Han har också fått sig en och annan tillsägelse från ordföranden för 
att ha avvikit från ämnet, då han emellertid lämnat den renodlat svalövska sfären och 
istället talat i globala ordalag. 

Citatet pekar på att Sverigedemokraterna hellre talar om frågor som inte är lokala. Det är inte 

meningen att ständigt avvika från ämnet.  

Intrycket av att partiet inte är trovärdiga förstärks av att de hävdar att Sverige skulle få det bättre 

ekonomiskt om vi tog emot färre flyktingar eftersom påståendet dementeras. Dessutom är 

uttalandet ett tecken på främlingsfientlighet.  

Den viktigaste frågan? Att få ut gamla människor så de inte behöver sitta inne hela tiden. 
Och så måste vi göra något för de ungdomar som inte idrottar.  

Partiet värnar således om både gamla och unga och talar även om att trygghet är en viktig fråga. 

Dessutom vill Sverigedemokraterna här att läraryrket skall ha högre status. Skattehöjning är 

ingen lösning utan allt kan finansieras genom att inte ta emot fler fattigdomsinvandrare. Ett 

kommunalråd menar dock att flyktingmottagandet inte är någon ekonomisk belastning. Det pekar 

på att Sverigedemokraterna gör antaganden utan grund, vilket inte är särkilt trovärdigt.  

 

Ordval 

Formella ord som förkunna och befarade används. Journalisten använder dessa uttryck för att 

förklara de övriga partiernas inställning till Sverigedemokraterna och det ger inte något särskilt 

intryck av partiet, men det kanske verkar mer formellt och bildat än när partiet själva uttrycker 

sig och på så sätt ger ett mindre trovärdigt intryck av Sverigedemokraterna.  

Vidare används orden tämligen och ordalag.  Jag tycker att de låter gammalmodiga och formella. 
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Också här är det journalisten som har använt dessa uttryck, medan representanten för 

Sverigedemokraterna citeras med mindre formella ord. Det förstärker också bilden av dem som 

obildade.  

 

6.2 Resultatsammanfattning  

Jag kommer här att sammanfatta diskursanalysen och presentera hur bilden och budskapet har 

konstruerats i artiklarna. För att tydliggöra tolkningen använder jag mig av de olika 

kategoriseringar som dominerar i skildringen av partiet samt de budskap som framkommer och 

de ordval som har gjorts. Avslutningsvis kommer jag även att ta upp det som inte har sagts i 

artiklarna.  

Sverigedemokraterna framställs i första hand som icke trovärdiga, odemokratiska och intoleranta 

avvikare med främlingsfientliga åsikter. Utifrån teorigenomgången att döma är det också en 

uppfattning som råder bland vissa övriga politiker. De utmålas som okunniga och ostrukturerade 

genom att de verkar tvetydiga och osäkra. De är solidariska gentemot äldre människor och till 

viss mån ungdomar och de eftersträvar trygghet. Vad gäller dessa ämnen framstår partiet som 

mycket entusiastiska. De är måna om att försöka att visa upp en god sida av sig själva. Vad som 

ligger implicit i detta är en förmodan om att de kanske utnyttjar ett visst förhållningssätt gentemot 

äldre människor för att locka väljare. Vidare skildras Sverigedemokraterna som icke 

samarbetsvilliga då de vid några tillfällen talar nedlåtande om andra partier. Detta är också en del 

i rollen som martyr, vilken de stundtals visar upp. Detta har också diskuterats av diverse andra 

politiker. Genom att tala om att de andra partierna inte går att samarbeta med eller är omöjliga att 

ha att göra med antyder de snarare att de känner sig utanför för att de inte släpps in i något 

samarbete. Därmed får de ett behov av att hävda negativa egenskaper hos de andra partierna. 

Kanhända är deras syfte att få sympatier genom detta.   
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Denna bild av Sverigedemokraterna har framför allt konstruerats genom journalistiken eftersom 

journalisterna har valt att skriva som de gör. De har styrt intervjuerna till stor del genom sina 

frågor och ibland fått politikerna att gå rakt i fällan. Medierna har, precis som jag har tagit upp i 

teoridelen, stor möjlighet att påverka innehållet i artiklar. Partiet själva har dock sett till att de når 

ut med sina budskap, vilka bland annat lyder att de värnar om äldre människor och trygghet.  

Eftersom jag inte har analyserat artiklar som handlar om andra partier kan jag inte jämföra med 

hur dessa har framställts. Jag vet även att journalistikens uppgift är kritiskt granskande. Trots 

detta leder min tolkning till en uppfattning att det bland journalisterna finns en viss hävdad åsikt 

om på vilket sätt Sverigedemokraterna skall bemötas. De skall ifrågasättas och bemötas med ett 

mycket kritiskt förhållningssätt. Denna uppfattning driver journalisterna så starkt att det tydligt 

framgår att någon av dessa knappast skulle rösta på Sverigedemokraterna och att de till och med 

stundom förlöjligar partiet.  

Genom en analys av de ordval som har gjorts är det genomgående mindre formella ord och 

uttryck som används när partiet själva uttalar sig. De använder vid tre tillfällen uttrycket varmt 

om hjärtat. Avsikten med det kan vara att det skall ge en positiv bild av dem eftersom 

egenskapen att vara känslosam inger förtroende. De kanske försöker att kompensera sin 

främlingsfientlighet genom att framstå som mer humana i andra sammanhang.  

På ett flertal ställen tydliggörs en mindre verbal förmåga bland politikerna, vilket oundvikligen 

ger ett intryck av att de är mindre bildade än andra politiker. Detta är en yrkesgrupp som annars 

har för vana att uttrycka sig välformulerat. Vad gäller journalisternas ordval så syns skillnader 

mellan olika artiklar, vilket tyder på att varje journalist använder sitt eget sätt att uttrycka sig. På 

vissa ställen används formella ord, såsom förkunna, tämligen, belyser, interpellationer och 

viljeyttringar när journalisterna beskriver och förklarar. Kanske bidrar det ytterligare till att skapa 

en uppfattning om att Sverigedemokraterna är okunniga eftersom orden tydligt visar en kontrast 

till de ord som uppenbarar sig då partiet själva yttrar sig. Det går inte att vara säker på om 

skillnaden i ordval har varit så tydlig eller om journalisten har valt ut de mindre formella 

yttrandena till sina citat. Journalisternas ordval skiljer sig eventuellt från de val som skulle göras 

om de skildrade något annat politiskt parti. Även det bidrar till konstruerandet av den bild som 

framställs av Sverigedemokraterna.   

Det har inte talats något om huruvida Sverigedemokraterna har åstadkommit något positivt. 
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Eftersom de fick ett så bra resultat i valet 2006 så måste de ha gjort något på ett bra sätt. 

Egentligen det som valrörelsen faktiskt handlar om, nämligen att övertyga väljare. Det var 

förvisso okänt före valdagen, när artiklarna publicerades , men i och med att partiet gick framåt 

redan 2002 så måste de då ha gjort något som på ett, för dem, positivt sätt påverkade 

valutgången. Det har skrivits mycket om att de inte har haft något valmanifest och att de inte har 

hyrt någon valstuga, men inte om vad de gjorde istället för att nå sina väljare. Om journalisterna 

har valt att inte belysa det som Sverigedemokraterna har gjort bra, så måste de medvetet ha valt 

att ge denna negativa bild som har utmålats.   

 

7. Slutsatser och diskussion 

Jag kommer nu först och främst att klargöra de slutsatser som jag har kommit fram till för att 

sedan gå vidare med en diskussion kring dessa.   

 

Sverigedemokraterna är huvudaktör i ett mycket litet antal artiklar av dem som skrevs om valet 

2006 i Helsingborgs dagblad. Hur mycket utrymme de fick i förhållande till övriga partier kan jag 

dock inte uttala mig om eftersom jag inte har analyserat det. Av antalet mandat att döma finns 

heller inget direkt samband med medieutrymme och valresultat eftersom det till exempel inte 

hade publicerats flest artiklar om Landskrona, där partiet faktiskt hade störst framgång.  Det 

skulle dock kunnat ha varit så att det har skrivits mer positivt om Sverigedemokraterna i samband 

med Landskronas kommun, varför de lyckades bättre där. Jag kan dock inte se något mönster 

som pekar på att partiet har framställts på olika sätt i samband med olika kommuner. Vissa 

artiklar ger en mer negativ bild av partiet än andra, men det finns som sagt inget tydligt mönster. 

Det finns ändå två artiklar, av dem som ingick i diskursanalysen, som jag uppfattar som mest 

negativa. Dessa är skrivna för kommunerna Perstorp och Båstad, var i den senare 

Sverigedemokraterna faktiskt endast fick ett mandat. Fast med tanke på att det inte verkar finnas 

något samband i detta vad gäller de andra kommunerna, är jag tveksam till att detta har någon 

stor betydelse. Partiet har fått bra resultat oavsett negativ publicitet. Detta kommer jag att 

diskutera mer nedan.  

I samtliga artiklar har Sverigedemokraterna framställts som icke trovärdiga och okunniga därför 

att de ibland inte har belägg för det de säger och inte har några finansiella förslag. De utmålas 
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även som främlingsfientliga genom sina uttalanden vad gäller invandringspolitiken, vilket också 

är den enskilda sakfråga som har diskuterats mest. De beskrivs som osäkra då de inte har valt 

någon tydlig och klar riktning utan har en strategi som spretar åt för många håll. Trots det 

tydliggörs det att deras viktigaste frågor är invandringspolitik, äldreomsorg och kriminalitet.  

 

7.1 Bilden av Sverigedemokraterna 

Jag kommer nu att beskriva min tolkning av den bild som har framställts av 

Sverigedemokraterna. Genom att syfta tillbaka på bakgrunden och teorigenomgången kommer 

jag även att diskutera kring eventuella orsaker till att Sverigedemokraterna har framställts på 

detta sätt samt vad det skulle kunna komma att innebära för partiet. Som grund till diskussionen 

har jag valt ut ett antal rubriker som kan kopplas till analysen och teorigenomgången.  

Sverigedemokraterna har till viss del har bidragit med att skapa bilden av sig själva. Störst del i 

det hela har dock journalisterna som har valt ut de utsagor som publicerats samt styrt intervjuerna 

och därmed konstruerat en viss skildring av partiet. Jag anser att dessa, genom att vara mycket 

ifrågasättande, kritiska och tvivlande, samt gjort ett visst ordval har gett bilden av att 

Sverigedemokraterna är ett icke trovärdigt och okunnigt parti. Partiet själva har fått ut sina 

budskap till viss del i och med att de tydligt har visat vilka frågor som för dem är allra viktigast.  

 

7.1.1 Icke trovärdiga 

Sverigedemokraterna hävdar själva att de tar avstånd från både nazism och marxism (2006, 

www.sverigedemokraterna.se/). Dock råder en viss tvetydighet vad gäller den sakfrågan. 

Samtidigt som de hävdar att de inte har rasistiska åsikter så talar de om att skära ned kraftigt på 

mångkulturen och berättar att de egentligen inte vill ha fler invandrare i Sverige. Dessutom påstår 

de att det måste göras skillnad på människor som kommer utifrån och begår brott. Med andra ord 

så menar de att invandrare skall särbehandlas på den punkten. Dessa uttalanden har valts ut av 

journalisterna, andra utsagor kan ha skalats bort. Partiet själva styr inte den slutgiltiga bild som 

framställs i det tryckta mediet, men de har någon gång, någonstans yttrat dessa ord. Tvetydighet 
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är synonymt med icke trovärdighet. Det samma gäller Sverigedemokraternas oförmåga att satsa 

på några specifika frågor och det faktum att de inte har gjort några finansieringsförslag. Andra 

politiker har, vilket tydliggjordes i bakgrunden, ingen positiv inställning till 

Sverigedemokraterna. Jag har tidigare förklarat att Folkpartiets syfte med att möta 

Sverigedemokraterna i en debatt var att synliggöra deras brister. (Svenska dagbladet, 2002). Det 

är således tydligt att partiet inte anses trovärdiga i den politiska världen.  

I Fokus (2006) klargjordes också att det var oväntat att Sverigedemokraterna fick ett så bra 

resultat och det verkar inte ha varit särskilt uppskattat. Förmodligen gäller samma ordning inom 

journalistkåren då dessa har återgett en sådan bild av partiet. Den bilden förstärks av att partiet 

när de väl blir inbjudna i debatten inte utnyttjar den chansen. Det är märkligt att de inte är måna 

om det när de så länge har klagat över att de inte har haft samma möjligheter som andra partier. 

Beror detta på att de egentligen inte har något vettigt att säga? De kanske har överlevt just för att 

de kan spela martyrer och vinna sympatier. Kanske har de rätt till att tycka synd om sig själva 

eftersom det är uppenbart att journalisterna har valt att tydliggöra deras brister och inte velat ge 

bilden av att partiet är trovärdigt.  

 

7.1.2 Demokrati eller främlingsfientlighet? 

Sverigedemokraterna månar om de äldre. Det är något som tydligt framhävs i den bild som har 

skapats i artiklarna. Detta leder tankarna till att det kan finnas en baktanke med det. Förr kom det 

inte lika många invandrare till Sverige. Dessutom är det vanligt förekommande att äldre 

människor hävdar att det var bättre förr. Är det därför Sverigedemokraterna har riktat in sig på 

gamla människor? De försöker föra fram budskapet att de vill satsa på hembygd och traditioner 

samt skapa fosterlandskärlek och gemenskap. Samtidigt för de fram att det skulle gå bättre för 

Sverige om vi inte tog in invandrare. (Sverigedemokraterna, 2006).  

De har även påstått i en av artiklarna att de vill satsa på ungdomar som inte idrottar. Varför just 

ungdomar som inte idrottar? De som är duktiga i idrott har kanske oftare bra självförtroende än 

dem som inte idrottar. Är det därför Sverigedemokraterna vänder sig till dessa ungdomar? De 

väljer alltså ut en målgrupp som dels består av pensionärer som saknar det Sverige som har varit, 

och lurar i dessa att det är invandrarna som har bidragit till det nya sämre Sverige. Dels består 
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målgruppen av osäkra ungdomar, för vilka de vill skapa en känsla av att de är betydelsefulla, för 

att få dem att rösta på partiet. Är det för att belysa detta som journalisterna har valt att ta med 

uttalandena om att partiet månar om de äldre? De kanske snarare anser att Sverigedemokraterna 

ägnar sig åt populism istället för solidaritet. Funebo hävdar därtill att Sverigedemokraterna är ett 

enfrågeparti som enbart bryr sig om den felaktiga myten om en sorts massinvandring 

(Analyskritik, 2002).  Sverigedemokraterna yttrar på hemsidan att alla människor har lika värde, 

men att det inte betyder att alla har rätt att göra som de vill. De menar också att vi måste kunna 

säga stopp och inte ta emot alla som vill flytta till Sverige eftersom det bidrar till att vår 

livskvalitet minskar. (Sverigedemokraterna, 2006). Dessa uttalanden motbevisar inte att de skulle 

ha främlingsfientliga åsikter, snarare tvärtom. De lägger mycket stor vikt vid just 

invandringspolitiken, vilket gör att de tenderar att bry sig mest om en enda fråga. Således kan 

Funebo ha belägg för sina anklaganden.  

 

Berg och Rubensson (2001:14) talar om att en väl fungerande demokrati förutsätter att alla 

medborgare har rätt att delta politiskt. Den grundläggande idén inom demokratin är politisk 

jämlikhet. Det innebär att alla människor skall behandlas som moraliskt och politiskt lika värda.  

(Strömbäck, 2000:20:26). Sverigedemokraternas uttalanden om att vi måste säga stopp till fler 

flyktingar stämmer inte så bra överens med det. Genom att att de gör skillnad på invandrare och 

svenskar som begår brott visar de inte upp ett demokratiskt tankesätt eftersom det skulle ha 

inneburit en uppfattning om att alla hade lika rätt.  De övriga partiernas tysta överenskommelse 

har tidigare varit att inte möta Sverigedemokraterna i debatt. (Fokus, 2006:4). Det beror på att de 

har ansett att Sverigedemokraterna inte främjar demokrati genom sina främlingsfientliga åsikter. 

Frågan är dock om detta är ett demokratiskt förhållningssätt. För att demokrati skall råda krävs 

det att alla också skall få ha vilka åsikter de vill. Detta är ett dilemma. Hur förespråkas 

demokratin på ett konsekvent sätt när den endast kan upprätthållas på ett inkonsekvent sätt? Det 

är inkonsekvent på sätt och vis att hävda att Sverigedemokraterna inte förespråkar demokrati, 

men samtidigt inte vilja släppa in dem i debatten.  
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7.1.3 Den politiska kommunikationen 

 
Min analys visar att de övriga partierna inte gärna vill samarbeta med Sverigedemokraterna. 

Många av artiklarna handlade om samarbete med partiet samt diskussioner om huruvida de skall 

få delta i debatter eller inte. Lindqvist (2006) finner det hemskt att ett parti som delar upp 

människor i vi och dem får så goda resultat. Eftersom det är precis dessa sidor av 

Sverigedemokraterna som har tydliggjorts i Helsingborgs dagblad vill jag tro att tidningens 

journalister är av samma åsikt. De strävar efter att tydliggöra Sverigedemokraternas mindre 

smickrande sidor för att försöka få partiets väljare att ändra åsikt. 

Asp (1986:96) talar om att kommunikationsprocessen i en valkampanj är öppen, medveten och 

planerad. Meningen är att väljarna skall påverkas i en viss politisk riktning. Det har vid flera 

tillfällen talats om att Sverigedemokraterna inte skulle ha bedrivit någon nämnvärd valkampanj i 

de, i analysen, berörda kommunerna. De måste dock, vilket jag berörde nyss, ha gjort något 

sådant eftersom de uppenbarligen lockade en del nya väljare. De skulle få en viss grupp 

människor att tro att invandrarna har bidragit till det som inte fungerar i Sverige idag. På så vis 

kunde de få dessa personer att hålla med om att invandringen borde stoppas och, eftersom 

Sverigedemokraterna är det enda partiet som föreslår detta, rösta på partiet. Är denna grupp av 

människor pensionärer, vilka verkar vara partiets målgrupp? Eller vilka är det egentligen som 

röstar på Sverigedemokraterna? 

Pohl (2006) hävdar att Sverigedemokraterna de senaste åren har fått nya medlemmar från andra 

politiska partier, vilket har gjort dem mer rumsrena. Det är inte längre endast män med rakade 

huvuden som röstar på partiet, utan det är vanliga människor runt omkring oss.  

Nord och Nygren (2000:56) belyser även, vilket jag tidigare har nämnt, att de svenska 

regeringsbärande politiska partierna stadigt har förlorat väljare under de senaste åren. Kanske är 

det så enkelt att många är besvikna på de större partierna för att dessa inte har lyckats 

åstadkomma några förbättringar, varpå de röstar på Sverigedemokraterna. De kanske till och med 

tycker att politiker är tråkiga och talar om obegripliga saker. Går Sverigedemokraterna hem för 

att de verkar vara mer som vanligt folk? Ett pr-trick som flertalet politiker använder sig av är att 

försöka kliva ner till den nivå som folket befinner sig på, genom att försöka vara mer som dem. 

Ett exempel på detta är när Göran Persson ställde upp i TV-programmet Ett herrans liv.  Där 
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försökte han att visa upp en mer humoristisk sida av sig själv för att vinna sympatier. Detta kunde 

leda till att människor skulle uppfatta honom som en vanlig människa som till och med kan vara 

rolig. Jag tyckte att han gav ett trevligare intryck där än vad han brukar göra i politiska 

samanhang. Sverigedemokraternas politiker däremot, behöver inte anstränga sig för att vara på 

samma nivå som medborgarna. De kanske redan är det, rent naturligt. Deras väljare kanske inte 

alls tycker att det är trovärdigt att en politiker för sig med ett akademiskt och formellt språk utan 

vill att de beter sig som vanliga människor. Därför når de framgång hos sina väljare. De väljare 

som inte alls vill ha korrekta politiker. De väljare som kanske inte ens har röstat förrän 

Sverigedemokraterna blev ett mer ”rumsrent” parti.  

Framgången kan även bero på att människor tycker synd om Sverigedemokraterna och röstar på 

dem på grund av sympati, vilket Schlaug (2002) talar om. Har partiet i så fall utnyttjat detta 

genom att spela martyr? Eller är det journalisterna som har låtit framhäva de yttranden som tyder 

påvisar att Sverigedemokraterna tycker synd om sig själva i syfte att utmåla dem som 

ointelligenta personer med dåliga bortförklaringar?  

 

7.2 Media  

Jag skall här diskutera mer ingående hur mycket och på vilket sätt media, i detta fall 

Helsingborgs dagblad, har bidragit till att konstruera den bild som har getts av 

Sverigedemokraterna.  

 

7.2.1 Journalistikens påverkan 

Inte helt oväntat verkar det vara media som till störst del har skapat bilden av 

Sverigedemokraterna. Bengtsson (2001:47) menar att massmedierna är skickliga på att påverka 

publikens åsikter och föreställningar. Den samme påpekar även (2001:67) att journalisterna, alltid 

kan påverka innehållet i texten trots att de är styrda i ämnesval med mera. Det är också tydligt, 

sett utifrån analysen, att en artikel påverkas av exempelvis ordval. Utöver ämnesval styrs 

mediernas sätt att lägga fram politisk fakta även av normer (Nord och Nygren, 2002:50-51). De 

normer som råder inom journalistkåren torde vara att Sverigedemokraterna skall bemötas på ett 

visst sätt. Åtminstone utifrån min tolkning sett. Annars skulle en mindre tydlig bild av partiet 
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förmodligen ha konstruerats.  

Sverigedemokraterna påstår, precis som jag har beskrivit tidigare, att medierna styrs av en 

multikulturell lobbying, som syftar till att undertrycka demokratisk debatt och tiga ihjäl vad de 

kallar invandrarkritiska grupper (Ekman och Larsson, 2001:220). Enligt Karlsson (2006), 

publicerades, inför valet 2002, heller inga debattinlägg från eller om partiet. I samband med årets 

val kan dock inte de sverigedemokrater som bor i Helsingborgs trakter säga att de har blivit 

nedtystade. Hur mycket plats de har fått i tidningen i jämförelse med andra partier vet jag inte, 

men med tanke på att de är ett betydligt mindre parti än exempelvis Socialdemokraterna så får de 

räkna med något mindre utrymme. Tidningens avsikt var nämligen att ge partiet lika mycket 

utrymme som övriga partier, vilket Karlsson (2006) också gör gällande. Jag kan inte påstå att 

Sverigedemokraterna skulle ha media att tacka för fint valresultat heller, om det nu endast är 

positiv publicitet som leder till framgång. Det finns ju ett uttryck som lyder att all publicitet är 

bra publicitet, varför medierna skulle kunna ha en del i Sverigedemokraternas framgång. Bara 

genom att de har gett Sverigedemokraterna utrymme så har de hjälpt dem på traven eftersom det 

inte har någon betydelse om det som står är positivt eller negativ. Nord och Nygren (1997:19) 

hävdar att det, för att nå framgång politiskt, är viktigt att uppmärksammas i medierna. Om 

Sverigedemokraterna inte har getts utrymme i medierna tidigare kanske de, genom att nu helt 

plötsligt synas mycket, vann på det tack vare nyhetens behag. Larsson (1971:73) menar att det är 

sällan politisk propaganda i medier leder till åsiktsbyten. Således spelar det ingen större roll hur 

skildringen av Sverigedemokraterna har sett ut. Huvudsaken kan vara att de helt enkelt har synts i 

medierna. Karlsson (2006) talar också om att kritisk granskning inte verkar ha någon betydelse. 

Det är ett påstående som verkar stämma i detta fall. Hur negativt Sverigedemokraterna än må ha 

framställts i Helsingborgs dagblad så har de fått fler mandat 2006 än någonsin i samtliga 

kommuner som tillhör tidningens spridningsområde.  

 

7.2.2 Språkets betydelse 

Holmberg och Svensson (1995:114) talar om att journalisten alltid syns i texten och att innehållet 

påverkas av dennes ordval. Journalisternas attityd till Sverigedemokraterna synliggörs genom de 

ordval som har gjorts. Ordvalen har i sin tur bidragit till att skapa en viss bild av partiet. Min 

tolkning säger att representanterna för Sverigedemokraterna överlag inte besitter något brett 
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vokabulär.  Kanske är skildringen av Sverigedemokraterna orättvis och de har otur som blir 

utmålade på det viset. Kanske finns det helt enkelt inte tillräckligt många intellektuella personer 

som har intresse av att företräda Sverigedemokraterna. För om de hade funnits så hade kanske 

citaten sett ut på ett annat sätt. Eller också ogillas deras åsikter av journalistkåren och de mindre 

smidiga uttalandena får ta plats till förmån för de riktigt lyckade utsagorna som försvann 

någonstans på vägen.  

Möijer (1994:8) tydliggör just det faktum att journalister påverkar med sina ordval. Dessa 

uttalanden stärker uppfattningen om att ordvalen i de analyserade artiklarna har bidragit till att 

skapa bilden av Sverigedemokraterna. Olsson (1989:243) talar om att vardagsspråket vanställer 

omvärlden. Det språk, i form av uttryck och formuleringar, som används och upprepas i medierna 

etsar sig fast i det allmänna språkbruket. Det visar hur mycket medierna påverkar oss och vårt sätt 

att tänka och vårt sätt att se på omvärlden. Det gör också att jag har anledning att tro att vi ofta 

godtar den skildring som medierna ger oss. Den bild som journalisterna har bestämt sig för att 

presentera av Sverigedemokraterna, är också den bild som läsaren till stor del tar till sig. Sedan 

har det varit upp till denne att anse att de inte är trovärdiga eller att tycka att de blir orättvist 

behandlade.  

 

7.3 Fortsatt forskning 

Det skulle vara mycket intressant att söka svar på hur mycket medierna verkligen påverkar 

valutgången. Med denna studie som underlag skulle eventuellt opinionsundersökningar kunna 

genomföras för att komma fram till slutsatser beträffande det. Vidare kunde det vara intressant att 

undersöka hur Sverigedemokraterna framställdes i andra delar av landet för att kunna jämföra 

valresultatet i de delarna i förhållande till valresultatet i Helsingborgs dagblads 

spridningsområde.   
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Bilaga 1 

Analysmaterial till diskursanalys 

Samtliga artiklar är hämtade ur Helsingborgs dagblad. 

* Bilder och listor på kandidater har klippts bort eftersom de inte har använts i analysen.  

 
Sd vill sänka skatten och satsa samtidigt (2006-08-30) 

Sverigedemokraterna är först ut när partierna som ställer upp i Bjuvs kommunval presenteras. 
Lokal partiledare är den förre framstegspartisten Allan Jönsson. Han vill riva Folkets hus i Bjuv, 
sänka skatten och satsa pĺ bĺde unga och gamla. Satsningarna ska betala sig själva, tror partiet.  

Fakta om sd 

Sverigedemokraterna ställer upp i kommunvalet i Bjuv för första gĺngen. Men bĺde förstanamnet, 
Allan Jönsson, och Tomas Olsson pĺ listan sitter i dag i fullmäktige för framstegspartiet. 
Framsteg upphör nu som parti men ĺsikterna ĺterkommer till stora delar i Sverigedemokraternas 
program. 

Under perioden januari 2005 - april 2006 var framstegspartiet fulltaligt pĺ sina tvĺ stolar i 
fullmäktige pĺ endast tre möten. Pĺ ett möte fanns ingen ledamot där och pĺ övriga en. 
Enligt Allan Jönsson beror frĺnvaron pĺ sjukdom och arbete. 
Hittills under mandatperioden har framsteg skrivit sex motioner. Tvĺ handlade om 
politikerarvode, tvĺ om räddningstjänsten, en om sänkt hastighet och en om förbud mot slöja i 
skolan. 

BJUV. Inför förra valet, 2002, ställde Allan Jönsson upp i valet för framstegspartiet. Dĺ 
presenterade framsteg en lista med nio punkter som de ansĺg som viktigast. Nu är Allan Jönsson 
sverigedemokrat och har sammanställt en liknande niopunkts-lista. 
Flera punkter ĺterkommer men inte alla. Den första punkten frĺn 2002, "Inga fler flyktingar till 
Bjuv", finns längre inte med. 
— Nej, denna gĺngen satsar vi pĺ mjukare frĺgor, säger Allan Jönsson. 
Men bĺde han och sverigedemokraternas andra namn pĺ listan, Heidi Karlsson, tycker samma sak 
som framstegspartiet för fyra ĺr sedan. 
— Vi kan inte ta emot fler flyktingar. Det finns inga jobb, säger Allan Jönsson. 
— Nej, det kan inte komma fler förrän vi kan ta hand om dem som redan finns här, säger Heidi 
Karlsson. 
Överst pĺ ĺrets lista stĺr istället "Ändrade öppettider pĺ Bjuvsbadet." Är det sĺ viktigt? 
— Det är horribelt att man har stängt klockan 18 denna sommar. 
— Där har ju varit sĺ mycket vandalisering pĺ kvällar och nätter. Om det var öppet pĺ kvällarna 
till klockan 22 istället för att stänga klockan 18 skulle nog vandaliseringen upphöra, säger Allan 
Jönsson. 
— Som det är nu hĺller badet bara öppet för de som har semester, inte för de som jobbar, säger 
Heidi Karlsson. 
Ökade öppethĺllande skulle kräva mer personal och innebära större utgifter för kommunen. Men 
Allan Jönsson räknar med att förändringen inte skulle kosta nĺgot extra om man samtidigt kan fĺ 
vandaliseringen att upphöra. 
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Pĺ frĺgan om vad som annars är viktigt i sd:s valprogram säger Allan Jönsson skatten. Han anser 
att kommunalskatten är för hög. Samtidigt föreslĺr sverigedemokraterna flera ĺtgärder som kostar 
pengar och Allan Jönsson tillägger att det inte gĺr att sänka skatten mycket pĺ en gĺng. 
— Tio öre kanske, det är inte mycket men i längden sĺ kan det bli uppemot 75 öre. Kommunen 
höjde tidigare skatten när det behövdes för Bjuvsbostäders skull. Men nu, när Bjuvsbostäder gĺr 
bra, sĺ har det inte ĺtergäldats en skattesänkning för kommuninvĺnarna. 
Allan Jönsson och sd har dock varken räknat pĺ en skattesänkning eller presenterat en alternativ 
budget. Han anser att det inte är nĺgon idé. 
— Det innebär en massa arbete till ingen nytta eftersom vĺrt förslag bara skulle förkastas. 
Men utan beräkningar är det förstĺs lätt att föreslĺ förändringar. Varför ska väljarna tro pĺ er om 
man inte vet hur förslagen ska finansieras? 
— Jo, flera av vĺra förslag kostar ingenting i längden. 
Som exempel tar Allan Jönsson förslaget om social samvaro för äldre. Genom att använda sig av 
plusjobb vill sd att arbetslösa ska bilda ett nätverk för besök hos äldre och lĺngtidssjuka. 
— Pengarna till plusjobb finns redan och detta betyder inget intrĺng pĺ den riktiga 
arbetsmarknaden. 
Ett annat förslag är att utöka öppethĺllandet pĺ kommmunens fritidsgĺrdar. Öppettiderna har 
minskat de senaste ĺren pĺ grund av ekonomiska neddragningar. Men sd vill räkna in vad man tror 
kan sparas i minskad förstörelse av sysslolösa ungdomar. 
I valmanifestet stĺr: "De pengar som eventuellt kan sparas genom utökat öppethĺllande kan 
antagligen täcka lön för personal och andra kostnader med rĺge". Det rör sig alltsĺ om en 
förhoppning. 
Andra punkter som sd har i sitt valmanifest är mer pondus till lärarna och mindre makt till 
eleverna i skolan, sänkt hastighet till 30 kilometer pĺ gatorna, bättre kommunal service i 
kommundelarna utanför Bjuvs tätort och bättre vägunderhĺll. 
En annan hjärtefrĺga för Allan Jönsson är att riva Folkets hus. Han har skrivit flera insändare i 
frĺgan och kallat byggnaden i centrala Bjuv för allehanda öknamn.  
Varför är Folkets hus sĺ hemskt? 
— Det är i sĺ dĺligt skick med eftersatt underhĺll. Att rusta det skulle bli dubbelt sĺ dyrt som att 
bygga nytt. Det räcker med Folkets park i Billesholm. 
— Jag tycker att det är orättvist att tre föreningar här i Folkets hus ska fĺ massor i bidrag medan 
till exempel Bjuvs IF fĺr 2500 kronor, säger Allan Jönsson. 

Elin Lunner  
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 Sd försvarar vĺldsdömda kandidater (2006-09-12) 

Sd lovar att prata mer i fullmäktige. Och de vill se tuffare tag mot kriminella. Samtidigt har 
partiet tvĺ dömda personer pĺ sin valsedel.  

Björn Söder har valt att ställa sig pĺ Magnus Stenbocksskolan. "Jag vill förändra skolpolitiken. 
Det ska inte bli fler skolnedläggningar. Magnus Stenbocksskolan ska stĺ kvar, renoveras och 
fortsätta att vara en skola", säger han.  
Vad säger du till... 

...den hemlösa tiggaren som sitter pĺ Kullagatan? 
— Jag säger nog inte sĺ mycket. Jag kanske kan erbjuda mig att köpa en frukt eller en bit mat. 
Pengar ger jag aldrig — det vet man inte vad det gĺr till. 

...21-ĺringen som vill flytta hemifrĺn men förgäves har sökt egen bostad? 
— Flytta ut. Du ska ha en bostad. Det ska absolut finnas en möjlighet att lämna sitt föräldrahem. 
...ungdomarna som är rädda för att vara i city på helgkvällarna? 
— Trotsa rädslan och våga gå ut. Vi kan inte kapitulera för våldet i samhället. 
...företaget som vill etablera sig här — det ger nya jobb men också sämre miljö på grund av 
utsläpp? 
— Företag som överskrider lagarna är inte välkomna till staden även om det skulle ge 
arbetstillfällen. 
...han som tycker att Helsingborg har för många invandrare? 
— Jag kan hålla med honom. 
...den gamla damen som inte längre orkar bo kvar hemma? 
— Det ska finnas möjlighet för henne att bo kvar i sitt närområde och ändå få den service som 
hon behöver. 
...föräldrarna som klagar på att grupperna är för stora på barnets förskola? 
— Instämmer. Vi måste minska grupperna och få bättre personaltäthet. 
...dem som vill att Färjestationen ska få stå kvar som i dag? 
— Instämmer helt och hållet. 

...soffliggaren som inte tänker rösta i valet? 
— Res dig upp och gör din plikt. 

Sex saker de vill 

* Bättre brottsförebyggande arbete. 
* Ge äldre möjlighet att kunna bo kvar i sitt närområde. 
* Öka tillgängligheten till centrum för funktionshindrade och bilister. 
* Inför jourskolor dit man flyttar bråkiga elever. 
* Mer resurser till problemet med hemlöshet. 
* Samarbete i Öresundsregionen för att skapa fler jobb. 

Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna kom in i kommunfullmäktige för första gången vid valet 2002. De fick då 
tre av 65 platser. Sd fick 2,,991 röster eller 4,3 procent. 
De tre första på valsedeln: 
1) Björn Söder, 30 år, civilingenjör 
2) Kaarina Andersson, 59 år, redovisningsekonom 
3) Arnljot Fröjsöd, 69 år, pensionerad elektriker 
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HELSINGBORG. Sverigedemokraterna kom in i fullmäktige för fyra år sedan. Det har skett en 
rejäl ommöblering på valsedeln. Den person som toppade listan 2002 har avgått efter att ha ansett 
sig trakasserad och att partikamraterna var "mer eller mindre rasistiska". Första namn är nu 
istället partisekreteraren Björn Söder.  
Ni skriver i ert program att alla ska känna trygghet. Ingen ska behöva oroa sig för att 
utsättas för brott eller kränkningar. Men ni har själva dömda en bit ner på er valsedel: En 
har trakasserat två kvinnor och även dömts för bland annat rån, misshandel, våld mot 
tjänsteman och våldsamt motstånd. En annan har dömts för att ha misshandlat sin 
dåvarande sambo. Vad tror du att väljarna tycker om det? 
— Det är aldrig bra att ha dömda personer på listorna. Men de har avtjänat sina straff. Då måste 
man sträcka ut en hand, säger Björn Söder.  
— Kan man visa att man ändrat sitt levnadssätt tycker jag att man ska få en ny möjlighet och inte 
vara utfryst från det politiska livet.  

Ni säger att ni fördömer våld oavsett vem eller vilka det drabbar. Svenskar som begått 
brott tar ni med på er valsedel. Invandrare ska utvisas. Hur rimmar det? 
— Man måste sätta gränsen när det gäller invandrare. Annars hade vi haft hela världens 
kriminella invandrare här. Vilket vi för övrigt snart har.  
— Man måste göra skillnad på om det är personer utifrån som kommer hit och begår brott.  
En av dem som står på er lista är dömd vid flera tillfällen. Hade du velat utvisa honom om 
det hade gått? 
— Kanske. Men jag kände inte honom då och det är inte så lätt att visa ut svenskar. Att det finns 
svenska personer som begår brott är något man får leva med. 
Hur påverkar det här förtroendet för partiet? 
— Jag förutsätter att det inte påverkar förtroendet. Jag tror att väljarna har överseende med det 
här.  
Ni vill minska invandringen, ge mer pengar till tullen och satsa på närpoliser. 
Kommunpolitiker har ingen makt i någon av dessa frågor. Varför fokuserar ni ändå på de 
här frågorna i ert valprogram för Helsingborg? 
— Därför att det är en angelägen fråga. Man kan inte ta beslut om det i fullmäktige, men man kan 
trycka på gentemot staten.  
Sverigedemokraterna får årligen cirka en halv miljon kronor i arvoden och partistöd. Ni 
vill sänka arvodet för politiker och även minska partistödet. Under era fyra år i fullmäktige 
har ni ersättningar som ni tycker är för höga. Har ni betalat tillbaka till kommunen? 
— Det skulle vara dumdristigt och bara drabba oss negativt och vi skulle få mindre resurser än de 
andra.  
— Att tre personer betalar tillbaka är kattskit i sammanhanget. De andra partierna skulle bara 
sitta och skratta.  
Ni har varit det mest passiva partiet i fullmäktige de senaste fyra åren. Ni har inte lagt fler 
förslag än andra, ni har varit överlägset minst uppe i talarstolen och ni har inte gjort en 
specificerad budget en enda gång. Varför vill ni vara med i fullmäktige egentligen? 
— Det är ett sätt att få inflytande och bygga ut den politiska kompetensen.  
— Det kommer att bli en förändring. Jag älskar att prata till skillnad från mina partikollegor och 
min ambition är att skriva också. De har känt att det inte varit meningsfullt att skriva motioner för 
de har inte fått så mycket gehör. Kanske tryter motivationen.  
Ni säger att ni är ett parti i mitten. Men bara ett exempel: Vid budgetfullmäktige i somras 
röstade ni med de borgerliga partierna i samtliga frågor som delade blocken. Vad säger du 
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om det? 
— Jag kan inte svara för hur de har resonerat som har suttit för mitt parti i fullmäktige. Men jag 
ser inte sverigedemokraterna som ett borgerligt stödparti. 
En del kommunala grundskolor har lags ner de senaste åren. Ändå finns det för många 
tomma platser, nästan 2 000 visar bildningsnämndens kartläggning. Vad vill ni göra åt det? 
— Det man kan göra är att minska klasserna och öka personaltätheten. Man kan låta företag hyra 
in sig på de tomma ytorna. Det kommer att behövas lokaler framöver när barnantalet ökar. 
En undersökning visar att många är rädda för att gå ut på kvällarna. Statistiken visar 
också att våldsbrott och personrån ökar. Vilken åtgärd är viktigast för att Helsingborg ska 
bli en tryggare stad? 
— Jourskolor dit man flyttar mobbare och bråkstakar är otroligt viktiga. Det är en skola där man 
sätter elever som har svårt att anpassa sig.  
Allt fler äldre ska bo kvar hemma och antalet platser på vårdboende har skurits ner de 
senaste åren. Vad vill ni ha för fler alternativ för äldre, förutom att bo kvar hemma? 
— Vi vill ha seniorboenden så att de gamla kan bo kvar i sitt närområde. Personal skulle jobba 
där och man skulle kunna slå ihop ett hem med ett dagis och på så sätt överskrida 
generationsklyftorna. De äldre som orkar kan hjälpa till på dagiset och på så sätt öka 
personaltätheten.  
— Kommunen ska tillgodose behovet av seniorbostäder. Det får kosta pengar.  
Hur skulle ni få råd med det? 
— Jag kan inte säga var pengarna ska tas. Det får vi utreda. Men byråkratin ska slaktas, eller i 
alla fall karvas i. Medborgarutskotten ska vi skrota. Satsningsbegäret på Söder är ett annat 
exempel. Där finns pengar att ta.  
I er valinformation står det bland annat att integrationskostnaderna skenar. På vilket sätt 
gäller det Helsingborg? 
— Alla satsningar på Söder kostar. De hade inte behövt göras om det inte varit gettoiserat. 
Hemspråksundervisningen kostar också. Och kulturbidrag till exempel där man uppmuntrar 
invandrare. Det ökar hela tiden. Det är svårt att få fram korrekta siffror. Men det är fler och fler 
föreningar som får bidrag.  
Faktum är att kommunen för några år sedan minskade det direkta stödet till invandrarföreningar 
— pengar till hyresbidrag och kulturbidrag. Dessutom finns ett integrationsbidrag. Men här kan 
vem som helst — inte bara invandrarföreningar — söka bidrag. 
Idrotten betraktas som en viktig del av integrationsarbetet - att det är en väg in i samhället 
för många invandrare. Vill ni i konsekvensens namn dra ner eller slopa bidragen till 
idrottsföreningarna? 
— De kan få pengar så länge det inte är en specifik förening som en albansk fotbollsklubb.  
— För övrigt motsätter jag mig integration. Vi pratar om assimilering. De ska anpassa sig till oss. 
Inte tvärtom. Vi degraderas och likställs med alla andra kulturer och religioner. I Sverige är det 
svenska värderingar som gäller.  
Vad är det första ni gör om ni får makten? 
— Omfördelar resurser till äldre och skolor och drar ner på kulturen och byråkratin.  

Cecilia Attefors 
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Sd tiger när alla andra talar (2006-08-12) 

Minst aktiva partiet i kommunfullmäktige: sverigedemokraterna. Det visar HD:s granskning.  

Så mycket motionerar partierna 

Politikerna och partierna i fullmäktige kan lägga fram egna förslag. Då skriver de en motion.  
De kan också ta upp olika frågor och ställa ansvariga politiker till svars. Då skriver de en 
interpellation eller fråga som sedan debatteras i fullmäktige. 
Så här flitiga har de fem oppositionspartierna varit sedan valet 2002: 
Folkpartiet: 38 motioner, 20 interpellationer eller frågor. 
Moderaterna: 16 motioner, 24 interpellationer eller frågor. 
Miljöpartiet: 10 motioner, 18 interpellationer eller frågor. 
Kristdemokraterna: 12 motioner, 9 interpellationer eller frågor. 
Sverigedemokraterna: 14 motioner, 4 interpellationer. 

Så fördelar sig de 65 mandaten 

Kommunfullmäktige är stadens högsta beslutande organ, "Helsingborgs riksdag". Fullmäktige 
sammanträder i Rådhuset i princip en gång i månaden. 
Så här fördelar sig de 65 mandaten: 
Socialdemokraterna: 27 
Moderaterna: 17 
Folkpartiet: 7 
Kristdemokraterna: 5 
Vänsterpartiet: 4 
Sverigedemokraterna: 3 
Miljöpartiet: 2 
(Willy Luyckx sitter på ett av vänsterpartiets mandat, Rosita Lindbom på ett av 
sverigedemokraternas. De har dock lämnat sina partier och verkar i fullmäktige som politiska 
vildar. När Willy Luyckx inte är med på ett möte ersätts han av en vänsterpartist. Rosita Lindbom 
ersätts av en sverigedemokrat när hon är frånvarande.) 

  
HELSINGBORG. Valet 2002 blev en framgång för sverigedemokraterna. De fick nära 3 000 
röster och kom för första gången in i fullmäktige. 
Sverigedemokraterna och miljöpartiet är de två minsta partierna. Under fullmäktiges möten i 
Rådhuset sitter de bredvid varandra, längst bak i salen i Rådhuset. 
Men de båda skiljer sig åt.Miljöpartiet är ett av de mest aktiva partierna i fullmäktige. Det är inte 
sverigedemokraterna. Det visar HD:s granskning. 

Helsingborg styrs av socialdemokraterna och vänsterpartiet. Vi har studerat hur mycket deras fem 
motståndarpartier har gjort sedan valet för fyra år sedan. 
Här hamnar sverigedemokraterna i botten. 
Visserligen har sd lagt relativt många förslag (motioner). Men de är överlägset sämst på att 
utnyttja fullmäktiges talarstol. Och de ställer sällan ansvariga politiker till svars genom att skriva 
interpellationer. 
Hur tror ni att era väljare ser på det? 
— Jag tror att de är nöjda, säger sverigedemokraternas gruppledare Dag Sundius. 
— Vi har lyft fram det som vi är angelägna om. Ibland har vi valt att enbart rösta med andra 
partier när vi tycker likadant som de. 
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Men — sverigedemokraterna och miljöpartiet har kommunfullmäktige som enda forum. Till 
skillnad från de andra partierna sitter de inte i politiska nämnder och styrelser. 
Ändå deltar sverigedemokraterna sällan i diskussionerna. 
Vissa angelägna frågor i fullmäktige lockar till mycket debatt. Då går alla partier upp och säger 
vad de tycker. 
Nästan alla.  
Sverigedemokraterna sitter ofta tysta även då. 
Det har gällt ärenden som stora budgetfrågor, det har handlat om säkrare skolvägar, att maten 
skulle bli dyrare för de äldre på vårdboenden, att inrätta kriscentrum för barn, att ha en 
handlingsplan mot narkotika... 
Varför tiger ni så ofta?  
— Vi går upp när vi anser att det är angeläget. I övrigt visar vi i omröstningarna var vi står, säger 
Dag Sundius och fortsätter: 
— Vi inte vill förlänga debatten, många nog vill synas och höras i talarstolen. 
Samtidigt är debatten de små partiernas chans att visa och motivera sin politik.  
Dag Sundius återkommer till att sverigedemokraterna verkar genom sina röster när besluten ska 
tas i fullmäktige.  
Men när de inte säger något i debatten så får ingen veta varför de röstar som de gör. 
Varje år tar fullmäktige en budget för kommande år. Då fördelas nära fem skattemiljarder mellan 
olika verksamheter. Det är fullmäktiges viktigaste uppgift. 
Kommunledningen lägger ett förslag, oppositionspartierna var sitt. 
Sverigedemokraternas budgetar skiljer sig emellertid från de övriga partiernas och består nästan 
uteslutande av olika viljeyttringar. Exempelvis att ha en mer positiv inställning till fri 
företagsamhet, att dra ner kraftigt på mångkulturella projekt och att satsa på hembygdsföreningar 
och bygdegårdar. 
Få förslag är försedda med prislapp eller med uppgifter om finansieringen. 
Varför gör ni så? 
-- Vi vill inte låsa upp oss kring summor. Vi vill bara visa hur vi prioriterar. På så vis hoppas vi 
kunna påverka politiken, att vi får gehör. 
Hur ska ni få gehör om de andra partierna inte får veta hur ni tänker bekosta det ni vill? 
Dag Sundius tror inte att sverigedemokraterna får igenom sina förslag hur de än gör.  
— Det vore roligt att få veta vilka som skulle stödja oss.... 
Men sd ställer också till de för sig själva. 
Vid senaste fullmäktige gällande budgeten för 2007 avvisade ordföranden en tredjedel av partiets 
yrkanden för att de inte var korrekt gjorda. De ströks från dagordningen.  
Flera av dem hade kommit med om det hade stått hur mycket förslagen skulle kosta kommunen. 
Dag Sundius tycker inte att alla strykningar var befogade. Men han säger samtidigt att det är 
svårare för ett nytt parti att förstå hur man gör i politiken.  
Varför tar ni inte hjälp av kommunens tjänstemän, som de andra partierna gör? 
Här svarar Dag Sundius att en sverigedemokrat har varit i kontakt med tjänstemän i Rådhuset. 
Varför blir det ändå fel? 
— Jag vet inte. 
 
Winnie Gravlund 

 



 68 

Äldreomsorgen sd:s viktigaste fråga (2006-09-06) 

Efter förra valet tog Sverigedemokraterna plats i Höganäs fullmäktige. I dagens intervju ger 
förstanamnet Lars Cronberg besked om var partiet står i flyktingfrågan men har också åsikter om 
äldreomsorg, byggande och politikerarvoden.  

DET HÄR VILL SD 

Anställa en äldreombudsman. 
Anställa en handikappombudsman. 
Billigare lägenheter för yngre. 
Nej till höjda politikerarvoden. 
Begränsa invandringen. 

FICK 327 RÖSTER 2002 

Så gick det i förra valet: Nytt parti, tog ett mandat. Fick 327 röster, 2,3 procent.  
Fullmäktigeledamöter som avgått: 0. 
Antal medlemmar: 15. 
Antal motioner under mandatperioden: 13 
Starkaste fäste: Höganäs 5, det vill säga nordöstra delarna av centralorten. 

SD:S FÖRSTANAMN 

Namn: Lars Cronberg. 
Ålder: 61 år. 
Familj: Hustrun Jutta, hund och två katter. 
Bor: Villa i Nyhamnsläge. 
Yrke: Sjökapten. 
Fritidsintressen: Politik, fiske, promenader, läsning. 
Viktigaste lokala valfrågan: Äldreomsorgen. 

NYHAMNSLÄGE. Under sin första mandatperiod som fullmäktigeledamot för 
sverigedemokraterna har Lars Cronberg blivit mordhotad i telefon och genom klotter på en 
husvägg i centrala Höganäs. 
Han har polisanmält hoten men tagit ganska lätt på dem. 
— De som verkligen tänker göra något så allvarligt talar inte om det i förväg. Jag är förresten inte 
den ende politiker som fått anonyma hot, säger Lars Cronberg. 
Hans parti förknippas med främlingsfientlighet eftersom rikspartietet uttalat att "den svenska 
invandrings- och integrationspolitiken varit ett misslyckande och att det bästa vore om många 
invandrare återvänder till sina hemländer". 
Förstanamnet på Höganäslistan har en mer liberal hållning. 
— Jag tycker att vi ska ta väl hand om dem som redan är här. Men antalet jobb är begränsat och 
jag vill egentligen inte ha fler invandrare i Sverige. Det är bättre och billigare att hjälpa dem i 
deras hemländer, säger Lars Cronberg, som genom sitt yrkesliv som sjökapten kommit i kontakt 
med folk från många olika nationaliteteter.  
Han var anmärkningsvärt passiv när Höganäs kommunfullmäktige i somras tog ställning till ett 
avtal om flyktingmottagning. Därför blev det total enighet om beslutet att ta emot 25 flyktingar 
2006 och lika många under 2007. 
— Mitt parti accepterar att ta emot de som är flyktingar enligt Geneve- och FN-konventionerna. 
Därför kunde jag ställa upp bakom fullmäktigebeslutet, förklarar han. 
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Lars Cronberg har en egen idé om biståndet till de fattiga länderna. 
— Istället för att sprida ut de rika ländernas bidrag till en massa fattiga länder tycker jag att FN 
skulle besluta om ett faddersystem som går ut på att ett lands bidrag ges till ett specificerat land. 
Om Sveriges pengar exempelvis skickas till Mocambique skulle vi känna samhörighet med det 
landet och förhoppningsvis ha ett givande utbyte när det gäller skolor, kultur och turism. 
När det gäller lokalpolitik är äldreomsorgen den viktigaste frågan för Sverigedemokraterna i 
Höganäs. Partiet tycker att kommunen har råd med särskilda ombudsmän för äldre och 
handikappade men har fler konkreta krav: 
— Alla som är äldre än 85 år ska ha rätt till plats på äldreboende, där det ska serveras bra mat och 
Zoégas kaffe. Nu finns inte tillräckligt med platser så det förutsätter en utbyggnad på flera års 
sikt. Det är i dagsläget svårt att säga hur mycket det kommer att kosta och hur finansieringen ska 
lösas. 
På byggnadssidan lämnas följande besked: 
— Hamnområdet i Höganäs är till för båtfolket. Vi vill inte ha något nytt Manhattan och 
byggande i känsliga miljöer men ser gärna att det byggs på andra platser. Det behövs billiga 
lägenheter till ungdomar.  
Efter valet är det troligt att frågan om höjda politikerarvoden kommer upp i kommunfullmäktige. 
— Vi säger definitivt nej till de höga höjningar som moderaterna tidigare föreslagit. Däremot ser 
vi gärna en annan fördelning av partistödet. Grundstödet bör höjas medan tilldelningen per 
mandat bör minska. Ett litet parti har nästan lika stora kostnader som ett stort parti, säger Lars 
Cronberg, som under den gångna mandatperioden varit Sverigedemokraternas enda representant i 
kommunfullmäktige. 
— Trots att vi var helt nya och bara hade tre okända personer på listan klarade vi spärren med 
god marginal. Nu är vi fem stycken som är betydligt mer kända så jag hoppas på ytterligare ett 
mandat, säger Lars Cronberg. 

Mats Hylén  
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Sverigedemokraterna räknar med jordskredsval (2006-08-22) 

Vilken är den viktigaste frågan inför valet till kommunfullmäktige? Landskrona Posten har frågat 
alla de som står som första namn på de politiska partiernas valsedlar. Sverigedemokraternas 
Thord Lindblom säger att kampen mot brottsligheten är viktigast.  

Fakta/Thord Lindblom 

Parti: Sverigedemokraterna, som har fyra av de 51 mandaten i kommunfullmäktige. 
Yrke/titel: Administratör. 
Position på valsedeln: Nummer ett på sverigedemokraternas valsedel till kommunfullmäktige. 
Nuvarande politiska uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige, nämndeman vid Domstolen i 
Landskrona. 

LANDSKRONA. Inte nog med att sverigedemokraterna (sd) kom in i Landskronas 
kommunfullmäktige 2002. Landskrona blev också, tillsammans med Kävlinge, den ort i landet 
där sd fick störst representation i kommunfullmäktige. Detta utan att partiet bedrev någon 
egentlig valkampanj och trots att den lokala partiorganisationen var mycket enkel. 
I kommunfullmäktige har sverigedemokraterna inte fått gehör för någon av sina motioner, varav 
en del har avvisats från kommunfullmäktige på grund av förslagen legat utanför de områden som 
landets kommuner har rätt att besluta om. Detta gäller exempelvis förbud mot att bära det 
religiösa plagget burka i skolan. 
I fjolårets kyrkoval fick sverigedemokraterna 11 procent av rösterna i Landskrona. I debatten 
hävdade bland annat Thord Lindblom att Svenska kyrkan begår lagbrott när enskilda medarbetare 
hjälper till att gömma flyktingar som riskerar att avvisas. 
Thord Lindblom är övertygad om att partiet får stora framgångar i årets kommunalval. Därför är 
han också övertygad om att övriga partier tvingas släppa in sd i det politiska samarbetet, bland 
annat genom att låta partiet få platser i de kommunala nämnderna. 
— Ja, det blir de tvungna att göra med den framgång som vi kommer att få, säger han. 
Hur stora framgångar räknar ni med i kommunalvalet? 
— Vi kommer att öka vår representation med mer än 100 procent, säger Thord Lindblom. 
Detta innebär, i så fall att partiet får nio mandat i kommunfullmäktige. I dag innehar partiet fyra 
av de 51 platserna. Han säger att han baserar sin analys på kraftigt ökade medlemssiffror. Han 
hävdar också att det inte råder något tvivel om vad de nya medlemma vill att partiet ska uträtta. 
— Vi kan inte importera mer arbetslöshet. Det måste ju alla inse. Och det tror jag också att de 
andra partierna har gjort. Procentuellt sett är Landskrona en av de städer i detta land som ligger 
över nivån på vad man kan ta in, säger Thord Lindblom. 
Vad kan ni, på det kommunala planet, göra åt det då? 
— Vi säger stopp. 
Vad kan ni göra om folk fortsätter att flytta hit? 
— Man måste ta upp frågan i motioner och tala om att man får stoppa den biten, säger Thord 
Lindblom. 
Hur då? 
— Genom att förklara för dem att det går inte längre, vi får påverka den centrala delen: 
regeringen, svarar Thord Lindblom. 
Hur då? 
— Genom att ta kontakt med regeringen. Vi kommer ju in i regeringen också. Jag är övertygad 



 71 

om att vi kommer att nå det målet i år, säger Thord Lindblom som inte tror att 
opinionsundersökningarna, som alla visar att partiet inte når riksdagen, stämmer. 
Han tror dock inte tror att någon från Landskrona är aktuell för en ministerpost. 
— Men i regeringen kommer saker och ting att förändras. Vi får ju göra en lagstiftning, där vi 
inte håller på att dalta med folk, säger Thord Lindblom. 
Närmare bestämt vill Thord Lindblom att straffmyndighetsåldern sänks från 15 år till 14. För 
enligt honom organiseras, till exempel, ungdomsgängen i Landskrona av individer som vet att de 
unga förövarna inte riskerar att dömas i domstol. 
— De ska ha sin domstol och då ska de dömas. Visar sig det då att det återupprepas, av folk som 
kommer från främmande land, så ska de helt enkelt få återvända dit, säger Thord Lindblom som 
även vill att det ska bli lättare att utvisa dömda brottslingar. 

Thord Lindblom säger att det är just brottsligheten, och särskilt ungdomsbrottsligheten, i 
Landskrona som oroar honom mest. Han säger att blåjackorna, om än med namnet 
"nattugglorna", är något som har sitt ursprung i en motion som sverigedemokraterna fått avslag 
på i kommunfullmäktige. Därefter, hävdar Thord Lindblom, har andra partier tagit upp frågan. 
Men i nuläget anser han att det behövs fler poliser i Landskrona, vilket är en fråga som 
kommunen inte kan fatta egna beslut om. 
— Patrullerande ute på gatorna, gärna som förr i tiden, i sällskap med en liten schäfer. Då ska ni 
få se att det sätter respekt i det hela, säger Thord Lindblom som också vill att häktet i Landskrona 
öppnas igen.  
 
Thord Lindblom säger att det finns två partier som visat att de kan samarbeta med 
sverigedemokraterna efter valet. Det första är moderaterna. Det andra är folkpartiet. 
— Moderaterna kan man ju samarbeta med och diskutera saker och ting med, säger Thord 
Lindblom. 
— Det går även att samarbeta med folkpartiet, för de är precis inne på samma linje som vi, 
fortsätter han. 
Socialdemokraterna och vänsterpartiet är däremot, enligt Thord Lindblom, omöjliga att ha att 
göra med. Han nämner särskilt den partiombudsman som socialdemokraterna anställt i 
Landskrona under mandatperioden. 
— Man har ju anställt ett ombud, som heter Tony Johansson, för att förhindra 
sverigedemokraterna från att göra framsteg. Detta kan jag inte kalla demokrati, säger han. 
Råder det inte demokrati inom lokalpolitiken i Landskrona? 
— Det gör det ju inte, på det viset, att anställer man ett ombud för att förhindra ett framgående 
parti från att göra sin utveckling och sina framsteg, så är det ingen demokrati, hävdar Thord 
Lindblom. 
Thord Lindblom nämner annars näringslivsklimatet som den viktigaste valfrågan. Mycket 
eftersom det ger arbetstillfällen och därmed trygghet, säger han. 
— Vi måste få näringslivet på fötter, säger han och tillägger att någonting har gått snett i 
Landskrona. 
— Många industritomter står tomma. Där skulle man kunna erbjuda de som vill starta ett eget 
företag reducerade tomtavgifter, säger han men föreslår också en ökad satsning på hamnen. 
— Den kan vi få mycket intäkter från, säger Thord Lindblom som också menar att hamnen borde 
användas som ett argument för att locka företag till kommunen. 
Under glansdagarna för mer än 30 år sedan sysselsatte Öresundsvarvet 4 500 anställda. I dag är 
verksamheten mycket blygsammare. Men Thord Lindblom hoppas att varvet ska gå en ny vår till 
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mötes.  
— Rätt vad det är trillar det in en större order, säger han.  
Tror du att varvet kan bli en stor arbetsgivare igen? 
— Jag tror absolut att man kan väcka liv i det, säger Thord Lindblom. 

Thord Lindblom har tidigare varit medlem i miljöpartiet. Han säger också att just miljöfrågorna 
ligger honom varmt om hjärtat och uppger att han är anställd som miljökoordinator på ett företag 
i Malmö (se sidoartikel). Thord Lindblom poängterar även att omsorgen om de äldre ligger 
honom, och partiet varmt om hjärtat. Han säger att partiet internt kommit överens om att kräva 
just de ministerposterna (miljö och äldreomsorg) i en borgerlig regering. 

Jan Anders Olsson  
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Sverigedemokraterna vägrar godkänna avhopp (2006-08-16) 

Sverigedemokraterna vägrar stryka före detta partimedlemmen Magnus Nehag från sin valsedel 
till kommunalvalet, trots att han uttryckligen bett om detta.  

LANDSKRONA. Magnus Nehag gick med i sverigedemokraterna vid årsskiftet. För omkring tre 
månader sedan lämnade han partiet sedan han upptäckt att det fanns punkter i partiprogrammet 
som han absolut inte ville ställa sig bakom. Därför lämnade han partiet. För en tid sedan berättade 
en arbetskamrat att han stod som fjortonde namn på sverigedemokraternas valsedel.  
— Jag blev naturligtvis lite paff, säger Magnus Nehag. 
Eftersom han inte längre ville förknippas med partiet skrev Magnus Nehag ett mejl till 
sverigedemokraternas lokale ordförande, Thord Lindblom, som svarade att det var för sent att ta 
bort Magnus namn från valsedeln. 
Eftersom Magnus Nehag inte hade någon större kunskap om hur det går till att tillverka valsedlar, 
godtog han den förklaringen. Men det är en sanning med modifikation. 
Som tidigare framgått i Landskrona Posten håller centern på att trycka om sina valsedlar till 
kommunalvalet. Detta sedan partiets toppkandidat hoppat av efter att ha gjort främlingsfientliga 
uttalanden. Kostnaden, 30 kronor per tusen nya valsedlar, avskräckte inte centern. 
Enligt valansvariga på länsstyrelsen ska, i normalfallet, valsedlar lämnas in senast 24 april. 
Därefter går det att göra ändringar. Men ju närmare valdagen ändringen görs, desto svårare är det 
att få fram en ny valsedel. 
Inför förra valet meddelade flera av sverigedemokraternas kandidater på valsedeln att de inte 
ställde upp som förtroendevalda. En av dem motiverade sitt beslut med att partiet inte hade någon 
framtid, en annan ogillade sverigedemokraternas motstånd mot utomeuropeiska adoptivbarn och 
en tredje satte in en annons i Landskrona Posten där han tog avstånd från sverigedemokraternas 
åsikter. 
Tidningen har sökt Thord Lindblom för en kommentar, men har inte lyckats nå honom. 

Jan Anders Olsson  
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Inte rasist men emot invandring (2006-08-22) 

Sverigedemokraterna ställer för första gången upp i Ängelholms kommunalval. Partiet satsar stort 
på småstäder i framför allt nordvästra Skåne. Men i partiprogrammet framkommer inga konkreta 
lokala frågor som partiet vill driva.  

”Jag vill att vi ska komma in i kommunfullmäktige och alltså förändra stadshuset på insidan", 
säger Patrik Ohlsson, partiledare för sverigedemokraterna. Mats Roslund  

Namn: Patrik Ohlsson 
Ålder: 38 år 
Familj: fru, två egna barn och två från fruns tidigare äktenskap 
Bor: Södra Utmarken 
Arbete: systemutvecklare på Lindab 
Viktigaste lokala valfrågan: Trygghet inom alla områden. Allt från trygghet på gator och torg till 
äldreomsorg. 

ÄNGELHOLM. Totalt sett saknas handfasta förslag på lokala förändringar i 
sverigedemokraternas partiprogram. Det mesta är formulerat i generella ordalag. 
— Moderpartiet vill att det startas lokala partier. Därför ställer vi upp i Ängelholm, förklarar 
Patrik Ohlsson, sverigedemokraternas lokala partiledare. 
Trygghet är ett allmängiltigt begrepp som genomsyrar partiets hela partiprogram. Trots att Patrik 
Ohlsson gång på gång konstaterar att Ängelholm redan är en trygg stad anser han att det finns 
mer att göra. 
— Det handlar om att bibehålla Ängelholm tryggt och bra. 

Receptet är fler närpoliser, anser partiet. Patrik Ohlsson jämför Ängelholm med Landskrona och 
Malmö och menar att det förekommer mer våldsbrott där. 
— Det beror främst på att där finns fler invandrare, säger Patrik Ohlsson. 
Men han skyller inte allt på invandrarna. Landskrona och Malmö är traditionella arbetarstäder 
och utbildningsnivån är lägre. 
Varför gör de här sakerna att det begås fler våldsbrott? 
— Det vet jag inte, men vi har sett att det är så. 
Många ser sverigedemokraterna som ett högerextremt parti. Men det vill Patrik Ohlsson inte 
hålla med om. 
— Jag tycker att vi ligger precis i mitten. 
Liksom moderaterna är de värdekonservativa. Tradition och familj värderas högt. Men de vill 
samtidigt öka resurserna till vård, skola och omsorg, vilket snarare brukar prioriteras av partier 
till vänster på den politiska skalan. 
Hur ska dessa satsningar finansieras? 
— Det är inte bestämt ännu. Men en skattehöjning är det absolut sista alternativet, säger Patrik 
Ohlsson. 
Invandringspolitiken är det som mest utmärker sverigedemokraterna. Men Patrik Ohlsson 
känner inte igen sig i den bild som ofta ges av partiet som rasistiskt. 
— Det är inte invandrarna det är fel på. Men vi tar emot fler än vi klarar av, säger han. 
Partiet är för integration men emot ett mångkulturellt samhälle. Invandrare som kommer hit ska 
bli svenska. 
I partiprogrammet står att Ängelholm klarat sig från många problem genom att ta emot färre och 
därmed ett mer rimligt antal invandrare från segregationsdrabbade grupper.  
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Vad menas med segregationsdrabbade grupper? 
— Inte norrmän och danskar utan grupper som bildar subkulturer i vårt samhälle och har andra 
värdegrunder än vi. 

Än så länge har partiet inte satt sig in i de lokalpolitiska frågorna men en ny idrottshall ser Patrik 
Ohlsson positivt på. 
När och var byggs den nya idrottshallen? 
— Vi har inte diskuterat det. Men ungdomsverksamhet är viktigt. Det förebygger 
ungdomskriminalitet. 
Hur många mandat tror du att ni får? 
— Vi fick 2,3 procent av rösterna förra valet trots att vi inte ställde upp kommunalt. Jag hoppas 
att vi får det dubbla i år. Det borde räcka till två mandat. 
Skolor och daghem städas av privata bolag. Vilka andra kommunala verksamheter kan 
privatiseras? 
— Alla verksamheter måste prövas enskilt. Men det bör finnas en offentlig del av vården. 
Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med? 
— Vi vill helst inte samarbeta med någon. Dessutom vill nog inga andra partier samarbeta med 
oss. 

Josefin Ripa  
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Partiet som vill sticka ut hakan (2006-08-31) 

Sverigedemokraterna är ett nytt parti i Åstorp. Och Åstorp är lika nytt för partiets förstanamn 
Monika Freij. Att lyssna på folket är hennes vallöfte, men de lokala frågorna är hon inte så insatt 
i.  

Perslunds hembygdsgård ligger Monika Freij (sd) varmt om hjärtat. "Jag tycker den är väldigt 
vacker och så älskar jag ekar. Det är härligt att man bevarar gamla miljöer. Naturen mår man bra 
av!"  
Vem är Monika Freij (sd)? 

Ålder: 48 år 
Bor: i Kärreberga stugby 
Familj: make 
Yrke: säljare av inredning och möbler 
Politiska uppdrag: tidigare ersättare i fullmäktige för mp i Helsingborg 
Bok på sängbordet: gärna biografier i "jämmer- och elendesgengren", just nu en bok om Ted 
Gärdestad 
Förebild i politiken: "Alla som är rebelliska och vågar sticka ut näsan lite." 

Lokalt handlingsprogram 

• Skapa trygghetsboende för äldre 
• Bygga badhus i Åstorp 
• Säga upp statliga avtal om utökat mottagande av invandrare med försörjningsstöd 
• Polisbemanning eller kommunal bevakning dygnet runt 
• Miljögranska upplag och deponering av kemikalier i kommunen 
• Lägga kommunens omorganisation på is 

Programmet i sin helhet finns på: www.sverigedemokraterna.se/astorp 

  
ÅSTORP. I förra valet fick sverigedemokraterna 2,8 procent av Åstorpsbornas röster i 
riksdagsvalet. Ett motsvarande resultat i det kommande kommunvalet skulle ge partiet ett eller 
två mandat i fullmäktige. Monika Freij siktar högre än så. 
— Tre, säger hon. 

Vem stjäler ni dem av? 
— Sossarna, tror jag. 
— Drömläget är att få majoritet, men mer realistiskt kan väl vara vågmästare.  
Den politiska världen känner hon efter 19 år i miljöpartiet i Helsingborg. För övrigt är allt i 
Monika Freijs omgivning nytt just nu — ny bostad, ny kommun och ny fullmäktigekandidat i ett 
nytt parti. 
.— Miljöpartiet blev till sist som alla de andra partierna. Imagen blev viktigare än sakfrågorna 
upplevde jag, och det gör jag inte här, säger hon. 
Är du insatt i frågorna som drivits här i Åstorp? 
— Det har ju varit nu på sista tiden i så fall, det här med rötslammet och bullervallen, men det har 
ju Tony Wiklander tagit tag i så det kommer nog upp till diskussion på nästa fullmäktige, så jag 
hade tänkt gå dit och lyssna då. 
Finns det andra lokala frågor under mandatperioden som sverigedemokraterna har haft 
synpunkter på? 
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— Jag har svårt för att uttala mig för jag kan ju säga att jag inte är riktigt insatt i det. Som det här 
med äldreomsorgen, jag skulle gärna vilja gå ut med en enkät till dem och fråga hur de vill ha sitt 
boende när de kanske inte klarar sig själv hemma i sin lägenhet och hur det ska utformas. Haft ett 
forum för det och gärna med ungdomar som är med och utformar det också, så det blir ett 
givande och tagande, att vi integreras lite bättre. Och givetvis invandrare också. 
Eftersom nu sverigedemokraterna är förnknippade med rasism av olika anledningar, hur tycker 
du att Åstorp har skött sig i integrationspolitiken och invandrarfågorna? 
— Du, det är jag jättenyfiken på kan jag säga dig, det har också dykt upp i mitt huvud, att det vill 
jag ta reda på. 
Hur skulle du vilja utforma invandringspolitiken i Åstorp, exempelvis vad det gäller 
segregationen, väldigt många invandrarfamiljer bor i dag på Haga-området?  
— Det tror jag är för att de vill bo där deras jämlikar bor. Att så enkelt är det bara. Man kan ju 
inte tvinga folk att bo på ett annat ställe där de inte vill bo. Det är likadant som i Helsingborg, där 
bor det massor på Söder till exempel och Drottninghög och Fredriksdal. Jag tror inte de vill bo i 
Norra hamnen, på Tågaborg eller själva. Att det blir så, det är människans natur. Men för att bryta 
det, där skulle jag vilja möta invandrare — vad vill dom? Hur skulle dom vilja ha det om dom 
fick välja? Och hur vill svenskarna ha det om dom får välja? Vi måste prata med individerna det 
rör sig om. 
När Monika Freij ombeds räkna upp tre viktiga lokala frågor för sverigedemokraterna i Åstorp 
kommer det första svaret snabbt. 
— Badhus i Åstorp. 
Hur kan det komma sig att ni har plockat upp kommunens framtids hjärtefråga? 
 
— Det vet jag inte om det har varit just deras hjärtefråga... Jag tror att det kommer från folket och 
därför fortsätter vi driva den. 
Problemet har alltid varit finansieringen — var ska ni ta pengarna? 
— Ja du, jag ska återkomma om det till dig. 
Sedan listar hon att skapa nya former av äldreboende samt omsorg och skola. 
— Det är en viktig del att ta tag i och se hur det fungerar. Vi måste ta hand om invånarna i 
Åstorps kommun. 
Efter intervjun ringer Monika Freij upp angående de lokala frågorna. Efter en diskussion i partiet 
vill hon föra upp brottsligheten och mijön tillsammans med omsorgen i topp på listan. 
— Vi får titta på kriminaliteten för att se vad det kostar kommunen i pengar med brottslighet, 
vandalism och så vidare, och ta tag i det från grunden. 

Vilka miljöfrågor är viktiga för Åstorp? 
— Det här rötslammet, det är väl det som är den stora frågan just nu. 

Jessika Jellbom  
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Sverigedemokraterna har svårt att finansiera vallöften (2006-09-22) 

I del sju i serien om partiernas valprogram är det sd:s tur. För första gången ställer partiet upp i 
kommunvalet i Örkelljunga. Valprogrammet är tunt, men innehåller satsningar på bland annat 
äldre, fast utan att kunna säga var pengarna ska tas.  

Michael Bengtsson tycker att de äldre ska ha det bra på gamladar för allt de bidragit med under 
sina aktiva år. Michael Bengtsson är sd:s förstanamn på en lista som upptar fyra kandidater till 
kommunvalet. Niklas Gustavsson  

ÖRKELLJUNGA. Äldreboendet Tallgården i Örkelljunga väljer Michael Bengtsson som sin 
plats att bli fotograferad på. Det gör han därför att han vill markera att äldrefrågor är viktiga för 
partiet. 
— Det är de äldre som byggt upp Sverige. Nu är det vår tur att ta hand om dem, säger han. 

På äldreboenden vill sd införa utevistelse varje dag som en garanti. 
— Det är också viktigt att de boende har någon att prata med så att de inte blir isolerade på 
hemmen. 
Det ska finnas dagcentraler. Vad menar ni med det? 
— Vi vill ha en plats där äldre ges en meningsfull sysselsättning med musik, lättare gymnastik 
och besök av föredragshållare. Om det redan finns..? Nja, men vi tycker att man ska öka det och 
då behövs mer personal. 
Partiet vill ha en valfrihet inom barnomsorgen. Tonvikten läggs vid fler dagmammor som ett 
alternativ till förskolan. 
— Alla barn passar inte in i förskolan.  
Men det går väl redan? 
— Ja, men många flyttar hit och får inte in sina barn hos dagmammor, utan hänvisas till den 
vanliga förskolan. Vi vill också att mamman ska kunna vara hemma hos sitt barn längre genom 
ett vårdnadsbidrag. Hur långt tid det ska vara har vi inte funderat över. 
Fler lärare i skolorna är en annan viktig fråga för sd.  
— I bland har vi klasser med 24 elever. Det är för stora klasser för att en lärare ska klara av att ge 
bra utbildning. Vi vill ha två lärare när det är mer än 16 elever. Om någon i en klass kommer till 
som inte kan svenska vill vi ha mer resurser. 
Michael Bengtsson påpekar att det finns kommunala fastigheter som behövs renoveras. Bland 
annat framhåller han brandstationen som exempel. Sd vill säga upp samarbetsavtalet med 
Ängelholm och anställa en brandchef på brandstationen i Örkelljunga.  
— Alla lag måste ha en chef, annars fungerar de inte.  
Löftet om extra bra villkor för företag innebär bland annat bostäder i närheten för att inte folk ska 
behöva pendla till sina jobb. 
Vad vill ni göra som inte redan görs?  
— Snabba upp så vi får fram mark till nyetablering och bostäder. 
Lurar ni inte väljarna när ni går ut och lovar fler poliser. Det är ju inte kommunal fråga? 
— Nej det gör vi inte. Vi vill ha en kommunal polis. Polisstationen ska vara bemannad dygnet 
runt. Poliserna ska vara ute bland folk. Vi tror att det gör att folk känner sig tryggare och ökar 
säkerheten. Det är en självklarhet att man ska kunna gå ut utan att behöva vara rädd.  
Kan man inte det i dag? 
— Nej, det är många äldre som inte vågar gå ut på kvällarna.  
Hur vet du det?  
— Jag pratat med tio-femton äldre som tycker det händer för mycket våldsbrott. 
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Anledningen till att valmanifestet inte innehåller fler kommunala frågor förklarar Michael 
Bengtsson kortfattat med att sd tycker att kommunen sköts bra, men att det kan bli bättre. 
När det kommer till att finansiera satsningarna så kan inte Michael Bengtsson presentera någon 
kommunal lösning. Istället hänvisar han till ett scenario där partiet kommer in i riksdagen och där 
kan driva sin politik. 
— Vi har ingen insikt i hur de kommunala finanserna är, så därför kan jag inte ge ett svar på den 
frågan. När vi kommer in i fullmäktige får vi sätta oss in i det. 
Borde ni inte redan ha gjort det? 
— Nej, vi har inte haft en chans att göra det.  
Varför?  
— Vi är överhuvudtaget oklara på var man kontrollerar det. Kommer partiet in i riksdagen så ska 
vi stoppa bidragen till utlandet och minska invandringen och använda de pengarna till 
kommunerna istället. 
Så mycket av löftena kommunalt hänger på om sd kommer in i riksdagen? 
— Ja, det gör de. 

Sven Sandström  

Nytt parti utan lokal agenda 

Inget lokalt valmanifest eller lokala vallöften. Men Sverigedemokraternas andrenamn Inge 
Sandén tror på åtminstone ett mandat.  

Inge Sandén 

Ålder 71 år 
Familj: Sambo, fyra barn, barnbarn 
Fritidsintressen: Trav samt nautik  
Läser: "Akta Hatten Karlar", om stuveriarbetare 
TV: Nyheter och sport 
Dricker helst: Läsk och "starkt" vid högtider 
Äter helst: Svensk husmanskost 

SVERIGEDEMOKRATERNA. STORA HULT. Partiets förstanamn Stig Gustafsson avböjer att 
medverka i en tidningsintervju.  
— På grund av en kommande operation hänvisar jag till partiets andreman, säger han.  
Andrenamnet Inge Sandén var i sin tur mycket tveksam till en medverkan.  
— Svenska journalister förvränger bara sanningen och kallar oss för rasister och nazister,säger 
han. Efter en stunds funderande väljer Inge Sandén ändå att ställa upp. 
 
Något lokalt valmanifest har inte tagits fram och inte heller har partiet hörts av alls i den lokala 
politiska debatten under den gångna mandatperioden.  
— Partiet centralt ville att man skulle ställa upp i alla skånska kommuner och då nominerade vi 
sex namn till Båstads fullmäktige. Jag tror att vi kommer in med åtminstone ett mandat i år. Det 
känns att vi har medvind, säger Inge Sandén.  
Sverigedemokraternas lokala politiska agenda kommer att formas först efter valet.  
— Vi tar ställning till varje fråga som kommer upp i fullmäktige. Utgångspunkten kommer att 
vara nationalistisk, säger han. 

Inge Sandén medger att invandrarfrågan är mycket underordnad i Båstad kommun som under de 
senaste åren tagit emot få invandrare.  



 80 

— Nej, här är det ju mer lyxvillor och flotta bilar som gäller, säger han.  
Lokala frågor som partiet kan tänkas intressera sig för är ökad byggnation av hyresrätter i 
kommunen, trafikeländet på Köpmansgatan och Norrviken. 
— Man måste ju slå vakt om trädgårdarna på något sätt men hur vet jag inte. Köpmansgatan är en 
riktig plåga för trafikanterna och måste åtgärdas. Men hur vet jag inte.  
Alla fullmäktiges nuvarande partier har ju tagit avstånd från er och kommer inte att samarbeta. 
Det måste begränsa ert politiska inflytande? 
— Det visar ju bara att de är rasister! De har fördomar om oss och uttalar sig tvärsäkert. Domen 
blir hård från väljarna, säger Inge Sandén.  

Sverigedemokraterna ogillar benämningen högerextremistisk. Istället menar Inge Sandén att de 
övriga partierna närmat sig hans eget parti.  
— Titta på socialdemokraternas ökade krav på svenskundervisning för invandrare. Det liknar ju 
folkpartiets i förra valrörelsen och detta ligger ju i sin tur Sverigedemokraterna nära.  
Kan man kalla Sverigedemokraterna ett enfrågeparti? 
— Nej, inte alls. Vi har program för alla områden; från djurhållning till vården. Däremot skiljer 
jag mig från Sverigedemokraterna nationellt i en fråga: Jag vill att vi ska vara kvar i EU, säger 
Inge Sandén. 

Richard Bjällstrand  
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Uppstickare hoppas ta två mandat (2006-09-06) 

De placerar sig själva långt ut till höger och vill vinna gehör för seniorboende där pigga 
pensionärer hjälper äldre. För att nå målet sparar sverigedemokraterna gärna på 
hemspråksundervisningen.  

”Vi ska vara lyckliga över att få bo i Klippan, en av de vackraste platserna i Sverige med sitt 
speciella och natursköna läge. Hembygden, familjen och naturen är Sverigedemokratiska 
värderingar." Sven-Erik Svensson  
PERSONFAKTA 

Namn, ålder: Jens Leandersson, 31 år. 
Bor: Villa i Nybygget. 
Arbete: Har arbetat som lärare, för tillfället som chaufför. 
Familj: Fru, tre hundar och två katter. 
Fritid: Spinning-instruktör, nyvunnet trädgårdsintresse och att utforska Klippans natur. 
Missar aldrig på TV: Fotbollslandskamper och nyheter. 

PARTIFAKTA 

Antal medlemmar i Klippan: Runt 15. 
Så gick det förra gången: 1,5 procent av Klippanborna, 130 stycken, röstade på sd som inte hade 
någon lokal lista. 
Starkaste fästet: Färingtofta. 

  
KLIPPAN. Du bor i kommunen sedan ett och ett halvt år tillbaka. Varför flyttade du hit?  
— Huspriserna är skyhöga i Helsingborg så jag och min fru hittade det här huset i Klippan och 
blev förälskade i det. Här vill vi bo, det är lugnt och trevligt och vacker natur.  

Sd:s målsättning i valet i Klippan? 
— Vi har sagt två mandat, vi tror att det kommer att krävas cirka 300 röster.  
Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta - eller inte samarbeta - med? 
— Vi samarbetar med alla som vill samarbeta med oss. Jag antar att den borgerliga fyrklövern 
kommer att fortsätta att styra och vi tycker om mycket av det de gjort. Alla utom två på vår 
valsedel är gamla moderater, jag själv ser mig som "ärkekonservativ".  
Du har tidigare använt dig av möjligheten att lägga medborgarförslag. Varför bekände du 
inte redan då partipolitisk färg? 
— Då var jag bara vanlig medlem i partiet och företrädde bara mig själv. 
Ditt förslag att göra Klippan till en försökskommun för en" jourdomstol", hur hade du 
tänkt att det skulle organiseras? 
— Varför ska man behöva vänta tex i sex månader innan till exempel en fönsterkrossare som 
gripits på bar gärning kan komma inför en domstol, när han är ute igen efter ett dygn och 
fortsätter att begå brott? Det är väl bättre att samhället visar pondus om det är något som går fel 
och tar det snabbt i domstol.  
Men var passar en jourdomstol in i den kommunala verksamheten? 
— Jag antar att vi skickar våra fall till Helsingborg, eller är det Kristianstad? Det är inte omöjligt 
att de kan göra en filial här. 
Men då är det ju Domstolsverket som gör försöksverksamheten?  
— Att vi skulle få göra det själva i kommunen är i princip omöjligt, men får man med sig de 
andra partierna kan man gemensamt trycka på. Vi ska inte bygga upp en ny organisation eller 
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myndighet. 
Ni vill att man bygger någon typ av seniorboende? 
— Det kan vara befintliga områden som byggs om också. Men man tänker sig ett bostadsområde 
där man måste vara 55+ för att bo, så att hemtjänsten slipper åka runt. Dit ska man kunna flytta 
innan man har behov på vården, när man kanske känner sig lite ensam.  
Ska det ligga inom den kommunala organisationen, vem ska ansvara för boendet och hur 
ska det finansieras? 
— Jag tror att en privat också kunde vara intresserad. Om det bor 100 människor på ett område 
varför ska man inte kunna hjälpa varandra? Det blir ingen merkostnad, bara positiva effekter.  
Du vill också att man inför något du kallar "jourskolor" dit mobbare ska flyttas.  
— Den här motionen skrev jag egentligen för Helsingborg från början. Om elever bråkar och 
förstör för de andra får man flytta dem.  
Vad känner du till om arbetet mot mobbing i Klippans skolor, det är väl en förutsättning 
för att man ska veta vad som behövs? 
— Har inte sett något sådant fall, så antingen bråkar inga elever i Klippan eller så är det ingen 
som belyser det. Jag önskar att jag kunde säga att jag vet precis hur det fungerar men det vet jag 
egentligen inte. 
"Kultur ska vara tillgänglig i alla delar av kommunen" Kan du ge något exempel? 
— Det kan vara så enkelt som att... jag vet inte om de har något bibliotek i Ljungbyhed... att man 
flyttar ut bibliotek i alla kommundelarna. 
Det finns redan i Ljungbyhed och Östra Ljungby. 
— Men att man erbjuder olika saker överallt. Ljungbyhed har ju haft artister som uppträder. Det 
är kultur, det är jättebra. De som sysslar med kultur får äska pengar, det är bättre än att man 
avsätter en viss summa till exempel offentlig utsmyckning varje gång man bygger något. 

Vilken blir den viktigaste valfrågan tror du? 
— Trygghet. Att folk kan känna sig trygga i sitt hem och sitt arbete. 

Annsofie Wieland  
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Satsning på inflyttning (2006-09-12) 

Edward Galia står som första namn på sverigedemokraternas lista för val till kommunfullmäktige 
i Perstorp. Han är optimistisk inför valet och tror att partiet kommer att sitta på minst två av 
fullmäktiges stolar under nästa mandatperiod.  

Edward Galia (sd) vill marknadsföra kommunen bättre för att locka fler invånare.  
Edward Galia 

Ålder: 41 år 
Familj: Sambo Pia, ett barn. Dessutom har sambon Pia två barn i ett tidigare förhållande. 
Fritidsintressen: Fotboll, Landskrona Bois, resor. 
Läser: Inte böcker men gärna dagstidningar. 
Ser på TV: Sport 

  
PERSTORP. — Med tanke på hur medlemsantalet i partiet växer i Perstorp tror jag inte alls att 
det är orealistiskt med två eller till och med tre mandat. Men målsättningen är främst att komma 
in i fullmäktige så att vi kan vara med och påverka politiken i Perstorp. 
Den viktigaste frågan för Perstorp i framtiden menar Edward Galia är att vända den negativa 
befolkningsutvecklingen. Detta vill han göra genom att marknadsföra Perstorp bättre. 
— Jag tror att vi genom att till exempel ha en bra barnomsorg där vi ska satsa på att ge möjlighet 
till barnomsorg även på obekväma tider eftersom många pendlar till arbete. 
Men den möjligheten finns redan i Perstorp och har funnits i flera år: 
— Oj, det var mer än jag visste. Ja men det var ju bra. 

Den kommunala skatten tycker Edward Galia ska bibehållas på samma nivå som i nuläget. 
Samtidigt vill han minska barngrupperna, satsa på mer personal i omsorgen om de gamla och 
använda privata vaktbolag för att komplettera polisens insatser i kommunen. 
Detta tror han ska gå att finansiera genom en dynamisk effekt: om fler skattebetalare flyttar in får 
kommunen mer pengar som man kan satsa i omsorgen om barn och gamla. 

På frågan om hur han ställer sig till invandrare och flyktingar svarar Edward Galia att hans 
ståndpunkt är densamma som partiets. 
— Sverige ska vara för svenskar och då menar jag inte svenskar med en lång stamtavla. Jag är 
själv född av invandrade föräldrar även om jag är född i Sverige. Men den som bor i Sverige ska 
anpassa sig och acceptera att man kommer till ett nytt land med en annan kultur och ett annat 
språk. 
— Då ska man inte begära att till exempel få specialmat i skolorna. Det finns skolor i min gamla 
hemkommun Landskrona som över huvud taget inte serverar fläskkött för att ta hänsyn till 
invandrare. 
(Efter kontroll med kostenheten på Landskrona kommun står det klart att detta inte stämmer. Alla 
skolor har dock ett vegetariskt alternativ på matsedeln de dagar man serverar kött av något slag.) 

Kristina Lindquist  
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Höjd lärarutbildning och längre utbildning (2006-08-22) 

De äldres och de yngres välbefinnande står högst på sverigedemokraternas önskelista inför nästa 
mandatperiod. Sven-Inge Dahlman (sd) vill försöka få plats i fullmäktige även nästa 
mandatperiod.  

Sverigedemokraterna i Svalöv 

*Mandat idag: 2 
*Medlemmar: Cirka 20 
*Antal lagda motioner hittills: 8 
*Kan tänka sig att samregera med vilket parti som helst 
*Kan tänka sig valtekniskt samarbete med alla partier 

Dessa frågor vill sd driva 

*Skapa boendemöjligheter där äldre kan umgås 
*Se till att ungdomarna, även de som inte är idrottsintresserade, får en meningsfull fritid 
*Mer pengar till skolan 

  
SVALÖV. Att sverigedemokraterna tog sig in i Svalövs fullmäktige vid förra valet fick en och 
annan att antingen höja på ögonbrynen eller rynka på näsan. Övriga politiska partier var snabba 
med att förkunna sitt avståndstagande till sd. Många befarade att sd skulle kunna få en — i deras 
tycke — icke önskvärd vågmästarroll. 
Partiets förstanamn Sven—Inge Dahlman har deltagit tämligen flitigt i debatten i 
kommunfullmäktige. Han har också fått sig en och annan tillsägelse från ordföranden för att ha 
avvikit från ämnet, då han emellanåt lämnat den renodlat svalövska sfären och istället talat i 
globala ordalag. 

Nu är det dags för val igen. Ett par av de frågor som partiet drivit de senaste fyra åren, finns med 
även i denna valrörelse. 
— Den viktigaste frågan? Att få ut gamla människor så de inte behöver sitta inne hela tiden. Och 
så måste vi göra något för de ungdomar som inte idrottar. Ett "ungdomens hus" vill vi gärna se. 
Det behöver inte vara så komplicerat! Med utbildad personal som leder detta och som har känsla 
för vad ungdomar vill, så kan kommunen driva det, säger Dahlman. 
Vad gäller de äldres rätt till utevistelse, så har en halv seger redan vunnits. I de kommunala 
kvalitetsgarantierna utlovas rätten till åtminstone en utevistelse per vecka. Fast, det är för lite, 
tycker Dahlman och tillägger att ett sätt att lösa saken skulle kunna vara att ta hjälp av ideella 
organisationer. 
Tryggheten i samhället, för alla, är något han gärna återkommer till. Fler poliser på gatorna, ja 
kanske. 
— Men det löser inte allt. Jag är rädd att samhället har gått så långt att människan inte längre har 
ett behov av att själv ta ansvar. Mycket skulle börja med om vi har en skola som sätter kunskapen 
i högsätet, där vi har ordning och reda. 

Höjd lön för lärarna, skulle höja deras status och så en längre lärarutbildning, är 
grundförutsättningen för detta, menar Dahlman. Samt att lärarna vågar vara ledare. 
Och hur ska sd:s olika önskemål finansieras? Skattehöjning är ingen lösning, tycker Dahlman. 
Enligt honom ordnar man saken genom att inte ta emot dem som han benämner som 
"fattigdomsinvandrare". I en artikel i tidningen häromveckan beskrivs dock hur Svalövs kommun 
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under 2000-talet har erbjudit 20—50 så kallade introduktionsplatser årligen, vilket är en rejäl 
minskning jämfört med 1990—talet. Att flyktingmottagandet inte är en ekonomisk belastning för 
kommunen, poängterades där av kommunalråd Karl-Erik Kruse (s) som däremot menar att 
bostadsbristen börjar bli ett problem. 

Anna Söderquist  

 


