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Abstract 
The purpose of this study is to examine how the Swedish newspapers Dalarnas Tidningar and Dala-

Demokraten reported and framed the populist party Sweden Democrats during the 2014 election. The 

reason why I have chosen to examine this is because the Sweden Democrats is on the march and has now 

after the election 2014 established itself as the third largest party in Sweden, and at the same time the media 

has a difficult time to respond to the party because they have policy issues that are undemocratic. There is 

already innumerable research in the subject of the nationwide media but not so much research of the 

regional and local media, so therefore I have chosen to locate this research to two local newspapers which 

has coverage in a county where the Sweden Democrats more than doubled its electoral results for 2014 

election. The idea of this study is to provide a greater understanding of how journalists should respond to 

populist parties that have established themselves. Using a quantitative content analysis, I have examined how 

much publicity the Sweden Democrats received in relation to the other parties in the 2014 election in 

Dalarnas Tidningar and Dala-Demokraten, and also how the reporting and framing was at overall in the 

newspapers during the 2014 election. 

The theoretical framework this study has used to get results is theories about the media’s role in a 

democracy, agenda setting and framing. What the results of the study show is that the Sweden Democrats 

was the party that got most publicity in relation to the other parties during the 2014 election. The reporting 

on the party was in overall neutral and objective with both of the publications, but it was not in all of the 

articles the Sweden Democrats party was heard, either alone or as a part of a debate. The framing of the 

party was sometimes alarming when journalists interviewed or quoted someone else who had an opinion 

about the party. What all of the collected data shows is that a party can have more publicity than other 

parties and to a certain extent also be alarming, and actually urge voters not to vote for them. However, this 

appears not to matter because the Sweden Democrats got votes anyway. When it comes to the Sweden 

Democrats an alarming framing seems to produce positive effects on the formation of opinions. When 

other parties have received a negative framing in the media, it led to a failure of their leaders, for example, 

Håkan Juholt and Mona Sahlin, so the Sweden Democrats seems to be an exception. When it comes to 

populist parties framing does not matter for the formation of opinion at all. It is not how the party is 

framed, it is because they got publicity overall that they become elected. Can it be so that the old cliché “all 

publicity is good publicity” corresponds with reality? It seems to do that when it comes to populist parties. 

Keywords: Framing, agenda setting, democracy, objectivity, Sweden Democrats. 

        



Sammanfattning 
Denna studies syfte är att undersöka hur Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten rapporterade om och 

framställde det populistiska partiet Sverigedemokraterna under valveckan 2014. Anledningen till varför jag 

har valt att undersöka detta är för att Sverigedemokraterna är på frammarsch och har nu efter valet 2014 

etablerat sig som Sveriges tredje största parti, och samtidigt har medierna svårt för att veta hur de ska 

förhålla sig till ett parti som driver en odemokratisk politik. Det finns redan otaligt mycket forskning i ämnet 

i de rikstäckande medierna men inte lika mycket hos de regionala, så därför har jag valt att förlägga denna 

forskning hos två regionala morgontidningar på en ort där Sverigedemokraterna mer än fördubblade 

valresultatet efter valet 2014. Tanken med studien är att kunna ge en ökad förståelse för hur journalister bör 

bemöta populistiska partier som har etablerat sig. Med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys som metod har 

jag undersökt hur mycket utrymme Sverigedemokraterna fick i förhållande till de andra partierna under 

valveckan 2014 i Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten, och även hur rapporteringen och 

framställningen av partiet såg ut i överlag under valveckans gång.  

De teoretiska ramverken denna studie har utgått från för att få frågeställningarna besvarade är teorier om 

mediernas roll i en demokrati, dagordningsteorin och framing. Vad studiens resultat visar är att 

Sverigedemokraterna var det parti som fick allra mest utrymme i förhållande till alla de andra partierna under 

valveckans gång. Rapporteringen kring partiet var i överlag neutral och objektiv hos båda publikationerna, 

dock var det inte i alla artiklar som Sverigedemokraterna fick komma till tals som ensam aktör eller som i en 

del av en diskussion. Framställningen av partiet var ibland alarmerande när journalisterna intervjuade eller 

citerade någon annan som hade en åsikt om partiet. Vad all den insamlade data visar är att ett parti kan ha 

mer utrymme än andra partier och i viss mån även vara alarmerande, och faktiskt uppmanar väljare att inte 

rösta på dem. Dock tycks detta inte spela någon roll då Sverigedemokraterna får röster ändå. När det 

kommer till Sverigedemokraterna tycks en alarmerande framställningen av partiet ha positiva effekter för 

opinionsbildningen. När andra partier har fått en negativ framställningen i medierna har det fällt partiledare 

som till exempel Håkan Juholt och Mona Sahlin, så Sverigedemokraterna verkar vara ett undantag. När det 

alltså gäller populistiska partier spelar framing ingen som helst roll. Det är inte hur partiet framställs, utan 

det är att de framställs i medierna. Kanske är det så att den gamla klyschan ”all publicitet är bra publicitet” 

stämmer överens med verkligheten? Den verkar göra det när det åtminstone kommer till populistiska 

partier. 

Nyckelord: Framing, dagordningsteorin, demokrati, objektivitet, Sverigedemokraterna. 

 

	  

  



Förord 
Samtidigt som arbetet med denna studie genomfördes så skrev Dagens Nyheter en reportageserie om hur 

idyllen i Dalarna har blivit ockuperat av främlingsfientlighet. Jag kan inte göra så mycket mer än att hålla 

med och det var bland annat av Sverigedemokraternas etablering i länet som idén till denna studie väcktes. 

En till anledning till hur idén till denna studie väcktes var när jag tidigare satt som skribent på en lokal 

morgontidning och det diskuterades hur journalister skulle förhålla sig till Sverigedemokraterna. Kanske är 

det så att mediernas rapportering kring partiet på något sätt skulle kunna spela roll för opinionen i Dalarnas 

län och samhället i övrigt? Jag vet inte, det är heller inget som denna studie har kunnat besvara, dock är detta 

något som framtida forskning skulle kunna kika lite närmare på. Vad denna studie däremot har visat är att 

väljarna i Dalarnas län väljer att rösta på partiet oavsett om medierna förklarar konsekvenserna av att rösta 

på dem.  

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Johan Lindell som kommit med mycket konkret information 

om hur jag skulle gå tillväga för att kunna genomföra denna studie. Jag vill även rikta ett stor tack till andra 

som stöttat mig under arbetets gång med denna studie. 

Tobias Andersson 

Karlstad, juni 2015         



5	  
	  

Innehållsförteckning 
 

1.	  Introduktion	  ................................................................................	  8	  
1.1	  Inledning	  ..........................................................................................................................................................	  8	  

1.2	  Syfte	  .................................................................................................................................................................	  9	  

1.3	  Frågeställningar	  ...............................................................................................................................................	  9	  

1.4	  Avgränsningar	  ................................................................................................................................................	  10	  

1.5	  Disposition	  .....................................................................................................................................................	  10	  

2.	  Bakgrund	  ...................................................................................	  11	  
2.1	  Det	  politiska	  landskapet	  i	  Sverige	  ..................................................................................................................	  11	  

2.2	  Sverigedemokraterna	  ....................................................................................................................................	  12	  

2.3	  Dalarnas	  Tidningar	  .........................................................................................................................................	  12	  

2.4	  Dala-‐Demokraten	  ..........................................................................................................................................	  13	  

3.	  Teorigenomgång	  ........................................................................	  14	  
3.1	  Dagordningsteorin	  .........................................................................................................................................	  14	  

3.2	  Objektivitet	  och	  demokrati	  ...........................................................................................................................	  14	  

3.3	  Framing	  ..........................................................................................................................................................	  15	  

4.	  Tidigare	  forskning	  ......................................................................	  17	  
4.1	  Hur	  Sverigedemokraterna	  framställs	  i	  medierna	  ..........................................................................................	  17	  

4.2	  Kvällspressens	  framställning	  av	  partiet	  .........................................................................................................	  18	  

4.3	  Spelar	  partipressen	  roll?	  ................................................................................................................................	  18	  

4.4	  Samband	  mellan	  publicitet	  och	  mängden	  röster?	  .........................................................................................	  19	  

4.5	  Vad	  denna	  kandidatuppsats	  tillför	  forskningen	  ............................................................................................	  20	  

5.	  Metodgenomgång	  .....................................................................	  21	  
5.1	  Kvantitativ	  innehållsanalys	  ............................................................................................................................	  21	  

5.2	  Operationalisering	  av	  variabler	  .....................................................................................................................	  21	  

5.3	  Genomförande	  och	  urval	  ...............................................................................................................................	  22	  

5.4	  Metodologiska	  problem	  ................................................................................................................................	  23	  

5.5	  Validitet	  och	  reliabilitet	  .................................................................................................................................	  23	  

6.	  Analys	  och	  resultat	  av	  första	  frågeställningen	  ............................	  26	  
6.1	  Hur	  mycket	  publicitet	  fick	  Sverigedemokraterna?	  ........................................................................................	  26	  

6.2	  Publicitet	  över	  tid	  ..........................................................................................................................................	  27	  

6.3	  Fokus	  på	  ämne	  ...............................................................................................................................................	  30	  



6	  
	  

6.4	  Slutsatser	  och	  sammanfattning	  på	  första	  frågeställningen	  ...........................................................................	  31	  

7.	  Analys	  och	  resultat	  av	  andra	  frågeställningen	  ............................	  33	  
7.1	  Objektivitet	  ....................................................................................................................................................	  33	  

7.2	  Objektivitet:	  Komma	  till	  tals	  ..........................................................................................................................	  35	  

7.3	  Hur	  har	  Sverigedemokraterna	  framställts?	  ...................................................................................................	  36	  

7.4	  Slutsatser	  och	  sammanfattning	  på	  andra	  frågeställningen	  ...........................................................................	  42	  

8.	  Diskussion	  och	  slutsatser	  ...........................................................	  44	  
8.1	  Sammanfattande	  diskussion	  .........................................................................................................................	  44	  

8.2	  Vad	  spelar	  roll	  för	  opinionsbildningen?	  .........................................................................................................	  45	  

8.3	  Regional	  vs.	  Rikstäckande	  press	  ....................................................................................................................	  46	  

8.4	  Denna	  studies	  bidrag	  till	  forskningsområdet	  .................................................................................................	  46	  

8.5	  Brister	  i	  undersökningen	  ...............................................................................................................................	  47	  

9.	  Framtida	  forskning	  ....................................................................	  48	  

10.	  Implikationer	  för	  samhället	  och	  yrkeslivet	  ...............................	  49	  

Referenslista	  .................................................................................	  50	  

Bilagor	  ...........................................................................................	  53	  
Bilaga	  1	  -‐	  kodschema	  ...........................................................................................................................................	  53	  

Bilaga	  2	  –	  kodningsinstruktioner	  .........................................................................................................................	  55	  

	  

	    



7	  
	  

Figur-och tabellförteckning 

Tabell 1: partiets faser. Sid 19 

Tabell 2: Sammanlags publicitet av partierna hos DT och DD. Sid 26 

Tabell 3: Publicitet hos partierna i respektive tidning sammanställ i procent. Sid 27 

Linjediagram 1: Publicitet under tid av alla partier i respektive tidningar. Sid 28 

Linjediagram 2: Publicitet över tid i DT. Sid 29 

Linjediagram 3: Publicitet över tid i DD. Sid 29 

Cirkeldiagram 1: Fokus på ämne när SD var huvudaktör. Sid 30 

Tabell 4: Fokus på ämne när Sd var huvudaktör, jämförelse med DT och DD. Sid 31 

Tabell 5: Objektivitet sammanlagt i alla tidningar. Sid 33 

Tabell 6: Objektvitet i rubriker i DT respektive DD. Sid 33 

Tabell 7: Objektvitet i ingresser i DT respektive DD. Sid 34 

Tabell 8: Objektvitet i brödtexter i DT respektive DD. Sid 34 

Cirkeldiagram 2: Får SD komma till tals? Sid 35 

Tabell 9: Får SD komma till tals i respektive tidning? Sid 36 

Cirkeldiagram 3: Framställs SD som ett problem för demokratin? All publicitet under veckan. Sid 37 

Cirkeldiagram 4: Anses SD orsaka problem i Dalarnas län? All publicitet under veckan. Sid 38 

Cirkeldiagram 5: Gjordes det någon moralisk värdering gentemot SD? All publicitet under veckan. Sid 38 

Cirkeldiagram 6: Rapporterades det om någon åtgärd gentemot SD? All publicitet under veckan. Sid 39 

Tabell 10: Framställs SD som ett problem för demokratin? Jämförelse mellan DT och DD. Sid 39 

Tabell 11: Anses SD orsaka problem i Dalarnas län? Jämförelse mellan DT och DD. Sid 40 

 

Tabell 12: Görs det någon moralisk värdering gentemot SD? Jämförelse mellan DT och DD. Sid 41 

Tabell 13: Framhävs det någon åtgärd gentemot SD? Jämförelse mellan DT och DD. Sid 42 

  



8	  
	  

1. Introduktion 
	  

I introduktionen till denna kandidatuppsats presenteras problemområdet som ämnas undersökas tillsammans med studiens 

syfte och de två frågeställningarna som genomsyrar uppsatsen.    

1.1 Inledning 
 
Det var under Europaparlamentsvalet 2014 som en invandringskritisk vind blåste genom Europa och partier 

som Dansk Folkparti i Danmark och Front National i Frankrike, för att bara nämna några, är nu på 

frammarsch i Europa. I riksdagsvalet 2014 här i Sverige fick Sverigedemokraterna 12,9 procent av väljarnas 

röster, vilket gjorde partiet till Sveriges tredje största parti. I kommunvalet i Dalarnas län fick 

Sverigedemokraterna sammanlagt 62 mandat runt om i de 15 dalakommunerna (Valmyndigheten, 2015), 

vilket innebar att partiet fördubblade resultatet från valet 2010. Då Sverigedemokraterna tidigare hade 26 

mandat i 14 dalakommuner (Valmyndigheten, 2015). Att detta parti, som ofta benämns som ett populistiskt 

parti, har fått framgångar, har väckt väldigt stor debatt i medierna och många journalister vet inte hur de ska 

förhålla sig till ett parti som går utöver vad som är acceptabelt i en demokrati (Häger, 2012).  

Informationen från massmedia är den enda kontakten många människor får med politiska frågor över huvud 

taget (McCombs & Shaw, 1972). Så medierna sätter agendan i samhället och spelar en stor roll i den politiska 

arenan och debatten, eftersom väljarna skaffar sig kunskaper genom massmediernas nyhetsrapportering 

(McCombs, 2006). I den dagliga nyhetsrapporteringen anser Sverigedemokraterna att de inte får komma till 

tals eller motarbetas av medierna (Häger, 2012). Till exempel fick partiet den mest ogynnsammaste 

rapporteringen av alla partier under valet 2010 (Asp, 2011), men samtidigt fick Sverigedemokraterna mycket 

medieexponering, då de var det tredje största partiet i medierna under valet 2010 (Asp, 2011). Så enligt 

Häger (2012) finns det inget samband mellan ogynnsamma nyhetsartiklar och valresultatet för 

Sverigedemokraterna, eftersom om det skulle finnas ett sådant samband skulle partiet få väldigt få röster. I 

stället finns det forskning som visar att det finns ett samband mellan mängden publicitet och valresultat 

(Häger, 2012). Något som bland annat forskarna Boomgarden och Vliegenthart (2007) har kommit fram till i 

sina studier. 

Mot denna bakgrund blir det viktigt att studera populistiska partier och hur medierna väljer att rapportera 

om dem inom fältet för politisk kommunikation, då mediernas publicering av artiklar är bestämmelser och 

även politiska beslut som tas (Strömbäck, 2009). I denna kandidatuppsats ska jag då genom en kvantitativ 

innehållsanalys analysera hur Dalarnas Tidningar respektive Dala-Demokraten rapporterade om 

Sverigedemokraterna under valveckan 2014 i Dalarnas län. Hur ser rapporteringen kring partiet ut i 

nyhetsrapporteringen, har Sverigedemokraternas yttringar rapporterats objektivt, eller har det varit omöjligt 

för journalisterna att inte framställa partiet som ett problem för demokratin? Eller försöker de att inte 
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rapportera om dem över huvud taget så att partiet tigs ihjäl, eller får kanske Sverigedemokraterna mer 

medieutrymme i jämförelse med de andra partierna? 

1.2 Syfte 
 
Mot bakgrund av att Sverigedemokraterna sammanlagt fick 62 mandat i Dalarnas län efter valet 2014 är 

syftet med denna kandidatuppsats att undersöka hur lokalpressen i Dalarnas län valde att rapportera om 

partiet under valveckan 2014. De två tidningsaktörer som har täckning över hela länet och som även 

kommer att undersökas med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys är Dalarnas Tidningar och Dala-

Demokraten.  

1.3 Frågeställningar 
 
Genom en kvantitativ innehållsanalys kommer jag att försöka besvara dessa frågeställningar utifrån de 

tidningsartiklar som berörde ämnet politik i Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten under valveckan 

2014:     

• Hur mycket utrymme fick Sverigedemokraterna under valveckan 2014 i relation till hur mycket de 

andra partierna fick i Dalarnas län, och vilket ämne lägger artikeln fokus på när det rapporterades om 

Sverigedemokraterna? 

Enligt Häger (2012) spelar det ingen roll om medierna gynnar eller missgynnar Sverigedemokraterna – de får 

nämligen röster ändå. Men enligt Häger (2012) hävdar forskare att det finns samband mellan mängden 

publicitet, vad publiciteten har i fokus och valresultat. Vilket bland annat Boomgarden och Vliegenthart 

(2007) har kommit fram till i sina studier.  Mot bakgrund av den forskning som gjorts kring relationen 

mellan mängden publicitet och valresultaten bör vi förvänta oss att Sverigedemokraterna fick mycket 

uppmärksamhet i lokalmedierna i Dalarnas län under valveckan 2014. Denna frågeställning är intressant då 

det kanske finns ett samband mellan mängden publicitet och de antalen mandat partiet fick i Dalarnas län. 

Dock är detta inget som kommer att kunna analyseras i denna kandidatuppsats, men vad som kommer att 

kunna analyseras i denna studie är hur mycket utrymme Sverigedemokraterna fick under valveckan i relation 

till de andra partierna. Det är också mot bakgrund av den forskning som gjorts relevant att ta reda på vilka 

sakfrågor Sverigedemokraterna hade fokus på när de exponerades i lokalmedierna under valveckan 2014 i 

Dalarnas län. 

• Är rapporteringen av Sverigedemokraterna i artikeln positiv, neutral eller negativ - och hur har 

partiet framställts i överlag? 

Medierna spelar en stor roll för demokratin och det är viktigt att medierna är neutrala och inte gynnar eller 

missgynnar partiers åsikter (Asp, 2007). Med andra ord - är medierna objektiva och opartiska i sin 

rapportering kring partiet? Enligt Westerståhl (1972) är objektivitet mycket viktigt så att medborgarna ska 
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kunna ha möjlighet att informera sig om olika alternativ utifrån en fri åsiktsbildning. Vad som avses med 

rapportering i detta sammanhang är hur partiet har framställts i textform och även mediernas objektivitet i 

den dagliga nyhetsrapporteringen. 

1.4 Avgränsningar 
 
Anledningen till varför jag har valt att avgränsa mig till att analysera valveckan 2014 är för att partierna 

överöser oss med kampanjer strax före valet, och medierna trappar upp bevakningen av partierna och 

politiska frågor i överlag under valveckan. Så därför finns det mycket material att samla in hos 

lokaltidningarna Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten, som dessutom avgränsas till det tryckta 

formatet då båda tidningarna använder sig av betalväggar på webben för vissa utvalda artiklar. Anledningen 

till varför denna kandidatuppsats ämnar undersöka just Sverigedemokraterna i Dalarnas län är för att partiet 

fick 61 i mandat i alla de 15 dalakommunerna efter valet 2014 (Valmyndigheten, 2015). Vilket har gjort att 

Sverigedemokraterna har etablerat sig på orten, då de tidigare hade 26 mandat i 14 av de 15 kommunerna 

runt om i Dalarnas län (Valmyndigheten, 2015). Så efter valet 2014 hade Sverigedemokraterna mer än 

fördubblats hos väljarna i Dalarnas län. Jag är medveten om att det också är mycket viktigt att gå till väljarna 

när det kommer till att undersöka populistiska partiers framväxt, men denna studie ämnar endast undersöka 

hur rapporteringen och framställningen av partiet såg ut hos lokalpressen i Dalarnas län under valveckan 

2014. 

1.5 Disposition 
 
I detta kapitel har en inledning till studien presenterats tillsammans med syfte, två frågeställningar som 

denna studie ämnar ge svar på och vilka avgränsningar som har gjorts. Nästa kapitel ger kortare bakgrunder 

till det populistiska partiet Sverigedemokraterna, analysobjekten Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten. 

Det ges bland annat information om partipress och deras hushållsteckning. Det tredje kapitlet presenterar de 

teoretiska ramverken som ligger som grundbult till denna studie, dessa teorier är framing, dagordningsteorin 

och hur medierna fungerar i ett demokratiskt samhälle. Kapitel fyra belyser den tidigare forskning som gjorts 

i relevans till ämnet som senare kommer att ligga till bakgrund för analysen och resultaten. Det femte 

kapitlet är en metodgenomgång som presenterar och argumenterar för de val av metod som denna 

kandidatuppsats ligger till grund för, variablerna och operationaliseringen presenteras tillsammans med 

diskussioner om validitet, reliabilitet och även metodologiska problem. I kapitel sex och sju utgörs själva 

analyserna av studiens två frågeställningar tillsammans med resultat som presenteras med hjälp av figurer 

och tabeller. I kapitel åtta diskuteras studiens slutsatser och resultat. I det nionde kapitlet belyses 

implikationerna dessa slutsatsers har till samhället och det tionde kapitlet diskuteras framtida forskning med 

relevans till populistiska partier. Kapitel elva innehåller studiens referenslista och som avslut finns studiens 

kodschema med medföljande instruktioner som bilagor. 
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2. Bakgrund 
 
I detta kapitel presenteras det politiska landskapet i Sverige för att kunna ge en jämförelse mellan Sverigedemokraterna och 

alla de övriga riksdagspartierna. Det ges också en kort beskrivning av Sverigedemokraterna och partiets historia. De två 

lokala morgontidningarna Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten introduceras och får kortare beskrivningar. 

2.1 Det politiska landskapet i Sverige 
	  

Från och med riksdagsvalet 2014 skedde det ett regeringsskifte där Arbetarpartiet-Socialdemokraterna vann 

väljarnas röster och fick sammanlagt 113 mandat i riksdagen (Valmyndigheten, 2015). Moderaterna som 

hade styrt Sverige under åtta års tid förlorade valet denna gång och sitter nu på 84 mandat i riksdagen och är 

Sveriges näst största parti (Valmyndigheten, 2015). Vad som blev ett stort skifte under valet 2014 var inte 

bara att det skedde ett regeringsskifte där Moderaterna fick lämna över makten till Socialdemokraterna, utan 

det populistiska partiet Sverigedemokraterna mer än fördubblade sin maktposition och gick från att tidigare 

ha haft 20 mandat i riksdagen till att få 49 mandat (Valmyndigheten, 2015). Valutgångne blev att se ut så här 

i riksdagen efter valet 2014: 

Socialdemokraterna – 113 mandat 

Moderaterna – 84 mandat 

Sverigedemokraterna – 49 mandat 

Miljöpartiet – 25 mandat 

Centerpartiet – 22 mandat 

Vänsterpartiet – 21 mandat  

Folkpartiet – 19 

Kristdemokraterna – 16 mandat 

Källa: Valmyndigheten 2015 

I Dalarnas län som denna studie ämnar undersöka blev mandatfördelningen att se ut så här: 

Socialdemokraterna - 217 mandat 

Centerpartiet – 112 mandat 

Moderaterna – 90 mandat 

Sverigedemokraterna – 62 mandat 

Vänsterpartiet – 38 mandat 

Miljöpartiet – 28 mandat 

Folkpartiet – 21 mandat 

Kristdemokraterna – 18 mandat 
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Källa: Valmyndigheten 2015 

Om det finns något samband mellan mängden publicitet och valresultatet kommer inte att kunna besvaras i 

denna kandidatuppsats. Men som jag tidigare nämnde i introduktionen och i presentation av studiens 

frågeställning, så bör vi sett mot bakgrund av Boomgarden och Vliegentharts (2007) forskning som gjorts 

kring relationen mellan mängden publicitet och valresultaten förvänta oss att Sverigedemokraterna fick 

mycket uppmärksamhet i medierna under valveckan 2014, med tanke på att partiet fick fler mandat än de 

flesta andra partier efter valet 2014.  

2.2 Sverigedemokraterna 
 

Sverigedemokraterna är ett parti som bildades 1988 och var egentligen som en fortsättning på den 

invandringskritiska organisationen Bevara Sverige Svenskt, och partiets bakgrund är allt annat än fläckfri, 

bland annat så fanns det partimedlemmar som dömts för brott (Häger, 2012) och partiet definieras enligt 

Nationalencyklopedin (2015) som en hybrid mellan ett populistiskt-och främlingsfientligt parti. I 

riksdagsvalet 1991 fick Sverigedemokraterna sammanlagt 4 889 röster och sina första mandat på kommunal 

nivå i Höör och Dals-Ed (Häger, 2012). Under 90-talet valdes nya ledare in i partiet som städade i 

partiprogrammet, bland annat så valde de att ta bort införandet av dödsstraff (Häger, 2012) och under 2000-

talet fortsatte partiet att ta bort sådant som kunde ligga dem till belastning, så att partiet kunde rikta sig till 

den ”ordinarie medborgaren på gatan”, samtidigt som de ställde sig långt ifrån den politiska eliten 

(Hellström, Nilsson, Stoltz, 2012). I akademiska termer är det denna positionering som brukar kallas för ett 

populistiskt parti (Hellström et al, 2012). Dock är Sverigedemokraterna fortfarande minst sagt 

kontroversiellt och medierna vet inte hur de ska förhålla sig till deras debattartiklar och kampanjer (Häger, 

2012). Under riksdagsvalet 2010 överskred partiet fyraprocentsspärren och tog sig in i riksdagen med 5,7 

procent av väljarnas röster. Det gav Sverigedemokraterna 20 platser i riksdagen och sammanlagt 612 mandat 

i 245 av Sveriges 290 kommuner (Häger, 2012). Efter riksdagsvalet 2014 har partiet etablerat sig med en 

vågmästarroll och Sverigedemokraterna är nu Sveriges tredje största parti med 49 mandat i Sveriges riksdag. 

2.3 Dalarnas Tidningar 
 
Dalarnas Tidningar är ett medieföretag som bildades 1987 (Söderberg, 2015) och ger ut dagstidningarna: 

Borlänge Tidning, Södra Dalarnes Tidning, Nya Ludvika Tidning och Mora Tidning (TS.se). Sedan 2003 

blev även den oberoende liberala tidningen Falu-Kuriren en del av Dalarnas Tidningar (Gustafsson, 2015), 

vilket gjorde avstamp i Dalarnas Tidningars ledarsida, då alla tidningar har samma ledarsida (förutom Mora 

Tidning). År 2008 köptes Dalarnas Tidningar upp av Mittmedia Förvaltnings AB (Söderberg, 2015). Alla 

tidningarna förutom Mora Tidning utkommer sex dagar i veckan, då Mora Tidning utkommer med tre 

nummer i veckan. Många lokala nyheter för respektive ort förekommer även i fler än en tidning, skillnaden 

hos publikationerna är att nyhetsvärderingen ser annorlunda ut, exempelvis är förstasidesstoff i Nya Ludvika 
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Tidning en text som inte har värderats lika högt på lokalkontoret hos Borlänge Tidning. I alla tidningar 

medföljer det en gemensam bilaga som ser identisk ut oavsett tidning, och precis som i de flesta 

dagstidningar i Sverige så förekommer det också nyheter från TT i alla de lokala publikationerna. Dalarnas 

Tidningar hade under år 2014 en hushållstäckning på 42,2 procent (TS.se). Vilket utgör en grundbult till att 

de kan ha en effekt på opinionsbildningen i Dalarnas län. Eftersom Dalarnas Tidningar har en liberal 

bakgrund inom partipressen kan det innebära att de är en aning kritiska mot Sverigedemokraternas politik. 

2.4 Dala-Demokraten 
 
Dala-Demokraten är en dagstidning som utkommer sex dagar i veckan och grundades 1917 i Falun 

(Gustafsson, 2015). Tidningen har en socialistisk bakgrund och har tidigare ägts av Folkrörelsernas 

mediestiftare i Dalarna. År 2013 köptes Dala-Demokraten upp av Mittmedia Förvaltnings AB (Gustafsson, 

2015). Trots uppköpet är Dala-Demokraten en fortsatt socialistisk tidning och det är än i dag 

Folkrörelsernas mediestiftare i Dalarna som utser chefredaktör för tidningen (Gustafsson, 2015). Eftersom 

Mittmedia Förvaltnings AB även äger Dalarnas Tidningar så förekommer samma nyhetstexter emellanåt i 

Dala-Demokraten. Precis som de flesta dagstidningar i Sverige förekommer det också nyheter från TT i 

publikationerna. Dala-Demokraten hade år 2014 en hushållstäckning på 6,7 procent (Ts.se). 

Hushållstäckningen har i jämförelse med Dalarnas Tidningar inte lika mycket räckvidd, men Dala-

Demokraten utgör ändå en grundbult till att de också kan ha en effekt på opinionsbildningen i Dalarnas län. 

Med en socialistisk bakgrund inom partipressen kan det innebära att Dala-Demokraten kan ställa sig till att 

vara kritiska mot Sverigedemokraternas politik.  
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3. Teorigenomgång 
 
I detta kapitel presenteras teorierna som ligger till grunden för att få frågeställningarna till denna kandidatuppsats besvarad. 

Dessa teorier är framing och vilken roll medierna spelar i det demokratiska samhället. Även den kontextualiserade 

dagordningsteorin som sätter allt i ett sammanhang.     

3.1 Dagordningsteorin 
 
Denna teori handlar om att medierna styr vad vi ska tänka på och anse vara viktiga samhällsfrågor 

(McCombs & Shaw, 1972) eftersom informationen från medierna i stort sett är den enda kontakten de flesta 

får med politiska frågor över huvud taget (McCombs & Shaw, 1972). Massmedierna filtrerar däremot en del 

av informationen och det är frågorna som får mest uppmärksamhet och prioriteras ofta som medborgarna 

anser vara viktiga samhällsfrågor (McCombs, 2006).  Till exempel så har nyhetssändningar begränsat med tid 

och det är nyheterna som får mest tid i rutan som folket då blir att anse som viktiga (Coleman, McCombs, 

Shaw & Weaver, 2009). Sammanfattningsvis handlar dagordningsteorin generellt om att medierna har 

makten att bestämma över vad medborgarna ska ha åsikter om. Så medierna spelar en stor roll för vad vi har 

för diskussioner i samhället och sätter den politiska agendan. Inom medieforskning brukar 

dagordningsteorin normalt sett delas upp i två olika nivåer. Den första nivån, den som nyligen har beskrivits, 

kan sammanfattas med att den lägger fokus på vad medierna uppmärksammar och vad som då medborgarna 

kommer anse är viktiga frågor (Strömbäck, 2009). Den andra nivån lägger mer fokus på hur medierna 

beskriver olika objekt och dess attributer, så enligt Strömbäck (2009) flyttas objektets placering inom den 

andra nivån på dagordningen till hur framträdande vissa attribut är på olika dagordningar. Vad som menas 

med attribut i detta sammanhang är de egenskaper och kännetecken som är kopplade till objektet 

(Strömbäck, 2009) I denna studie används dagordningsteorin som en kontextualiserande teori som sätter in 

studiens första frågeställning angående mängden publicitet i ett sammanhang. 

3.2 Objektivitet och demokrati  
 
I en demokrati ska medborgarna kunna ha möjlighet att informera sig om olika alternativ utifrån en fri 

åsiktsbildning (Westerståhl, 1972). Om det skulle förekomma någon form av propaganda ska det också 

finnas plats för motpropaganda, ur en demokratisk synvinkel är den objektiva journalistiken och 

nyhetsförmedlingens främsta uppgift att bidra med att medborgarna får den omfattande och allsidiga 

information som utgör underlag för ståndpunkter och diskussioner (Westerståhl, 1972). Medierna ska med 

andra ord tillhandahålla sådan information så att medborgarna självständigt kan ta ställning i debatter och 

granskning av samhällsfrågor (Strömbäck, 2001). Enligt Westerståhl (1972) är idealet att medborgarna tar in 

information om samhällsfrågor och fattar sina egna beslut, för att detta ska fungera så måste det finnas en 

objektiv nyhetsförmedling i samhället. Enligt Strömbäck (2001) är det också mycket viktigt i en demokrati 

att alla olika åsikter får komma till tals i medierna. Samtidigt ska medierna även kunna granska politiker och 
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andra makthavare (Asp, 2007), och göra det på ett rättvist och opartiskt sätt, så de inte missgynnar eller 

gynnar politikerna och partierna (Asp, 2007). 

Sverige har en inflytelserik partipolitisk tradition inom morgontidningarna (Weibull, 2006). Med framväxten 

av mycket starka politiska partier under 1800-talet växte också partipressen fram och de lokala 

morgontidningarnas politiska engagemang var en faktor bakom rikspolitisering av Sverige (Weibull, 2006). 

Även om tidningarna följer en politisk linje så ska de ändå i en demokrati, så som Asp (2007) utrycker det, 

vara opartiska i sin rapportering så de inte gynnar eller missgynnar partierna. I dagsläget har partipressen 

enligt Weibull (2006) luckrats upp och den partipolitiska profileringen finns nu oftast att endast tillgå på 

ledarsidor. Många dagstidningar har i dag en politisk signatur men tillägger att de är oberoende parti 

(Weibull, 2006). Sammanfattningsvis så är mediernas roll i demokratin att granska makten i samhället på ett 

opartiskt sätt, se till att alla åsikter får komma till tals, och att medborgarna på detta sätt kan få bilda sig en 

egen uppfattning, så att de självständigt kan ta ställning i debatter och samhällsfrågor. Dalarnas Tidningar 

och Dala-Demokraten ska alltså granska Sverigedemokraterna runt om i Dalarnas kommuner, samtidig som 

de gör det på ett opartiskt sätt, oavsett partipolitisk signatur, så att folket själva kan skaffa sig en uppfattning 

om partiet och deras frågor.  

3.3 Framing 
 
Eftersom jag ska undersöka hur Sverigedemokraterna framställdes under valet 2014 i Dalarnas Tidningar 

respektive Dala-Demokraten blir den centrala teorin för denna kandidatuppsats den så kallade framing-

theory. Teorin förklarar det sätt en nyhet är strukturerad, vilken information som inkluderas och vilka 

aspekter som är de viktigaste i nyheten (Boyle et al, 2006). Enligt Strömbäck (2009) är denna teori vid sidan 

om dagordningsteorin den viktigaste teorin som har relevans inom forskning om politisk kommunikation 

och mediernas makt i samhället. Till skillnad från dagordningsteorin, som handlar om hur medierna sätter 

agendan i samhället och vad folket ska ha åsikter om (Strömbäck, 2001), så handlar teorin om framing om 

hur mediernas rapportering av verkligheten kan påverka folkets uppfattningar och kognitiva scheman 

(Strömbäck, 2009). Mediernas format är begränsade, då det till exempel inte finns hur mycket utrymme som 

helst i en tryckt tidning, eller hur mycket tid som helst i en nyhetssändning. Så all nyhetsförmedling präglas 

av val som görs av redaktörer och journalister (Strömbäck, 2009). I rollen som journalist handlar det om att 

välja, respektive att inte välja vad som ska tas med i nyhetsartiklarna. Det kan till exempel vara val av 

attribut, ämnen, betoningar, perspektiv och vilka källor som används. Enligt Strömbäck (2009) är en del av 

dessa val som görs av redaktörer och journalister medvetna, och en del är också omedvetna, då många val 

kan kännas som självklarheter. Så nyheter är något som man bör se som rekonstruktioner av verkligheten 

(Strömbäck, 2009). Så när journalister och redaktörer sedan har valt ut aspekterna när de skrivit sina artiklar 

har de skapat en rekonstruktion av verkligheten, vilket också betyder att de har betonat specifika 

problembeskrivningar och värderingar (Strömbäck, 2009). Så framing får alltså något ur verkligheten att bli 

mer framträdande (Entman, 1993). Vad som då kan bli mer framträdande är enligt Entman (1993):  
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• Beskrivning av problem  

• Vad som har orsakat problemet  

• Moraliska värderingar  

• Lösning till problem.  

För att en nyhetsrapportering ska kunna definieras som en rekonstruktion av verkligheten ska alltså en eller 

flera av dessa fyra betoningar finnas med i nyhetsartikeln (Entman, 1993). Entman (1993) förklarar detta på 

ett mycket pedagogiskt sätt där han tar den amerikanska nyhetsrapporteringen under kalla kriget som ett 

exempel: Det var mycket utrikespolitik på mediernas dagordning under kalla kriget, som till exempel 

inbördeskrig (beskrivning av problem), medierna identifierade kommunisterna (vad som orsakat problemet), 

medierna erbjöd ansåg att aggression var ett bra bemötande (moralisk värdering) för att sedan föreslå att allt 

löser sig om man håller med USA (förslag till lösning av problemet). 

Sammanfattningsvis så handlar teorin om framing att medierna inte förklarar verkligheten, utan medierna 

rekonstruerar verkligheten då medierna brukar betona vissa attribut mer än andra i nyhetsrapporteringar. I 

förhållande till min frågeställning hur Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten rapporterade om 

Sverigedemokraterna under valveckan 2014 ska jag undersöka om partiet framställdes som ett problem för 

demokratin, om det framhävdes någon orsaksförklaring till varför Sverigedemokraternas orsakat problem i 

Dalarnas län, om det gjordes någon moralisk bedömning gentemot Sverigedemokraterna i rapporteringen 

och om det i artiklarna framhävdes någon lösning till att kunna rätta till problemen.      
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4. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom ämnet huruvida populistiska-och missnöjespartier har framställts i medierna, 

och även om det finns något samband mellan hur publicitet kan gynna partier, respektive missgynna dem.  Eftersom det inte 

finns så många studier på högre nivå angående hur Sverigedemokraterna har framställts i medierna, har jag i stället letat reda 

på utländska studier med relevans till ämnet. Det presenteras också tidigare forskning angående hur partipressen kan påverka 

rapporteringen av partier. I slutet av kapitlet presenteras det kunskapshål som denna kandidatuppsats förväntas tillföra 

forskningsområdet.    

4.1 Hur Sverigedemokraterna framställs i medierna 
 
Medieexponeringen Sverigedemokraterna fick under valet 2010 var alltigenom märkbar negativ (Asp, 2011), 

och publiciteten var orimligt stor i jämförelse med opinionsstödet partiet fick, då de även blev det parti som 

fick tredje mest medieexponeringen kring valet 2010 (Asp, 2011). När partiet omskrevs var det också deras 

centrala fråga som stod i fokus, nämligen att minska invandringen. Enligt Häger (2012) så handlade också 

många av artiklarna om hur de andra partierna skulle bemöta Sverigedemokraterna och om en 

reklamkampanj som TV4 valde att inte sända. Det finns alltså bred forskning som visar att 

Sverigedemokraterna får mer negativ publicitet än andra partier, framför allt från den rikstäckande 

kvällspressen (Asp, 2011), dock inflikar Asp (2011) i sin studie att kvällpressen oftast brukar vara mer tuff 

och negativt inriktade till alla partier i jämförelse med övrig media.  

Pettersson (2010) anser att det är viktigt att undersöka hur medierna sköter sina journalistiska uppgifter i en 

demokrati och har därför i sin avhandling gått både på bredden (med kvantitativ innehållsanalys) och på 

djupet (med intervju som metod) för att undersöka hur Sverigedemokraterna gestaltades i 

storstadsmorgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, respektive kvällstidningarna 

Aftonbladet och Expressen år 2009. Med hjälp av den kvantitativa innehållsanalysen har Pettersson (2010) 

kommit fram till samma slutstats som Asp (2007), nämligen att storstadsmorgontidningarna ger en mer 

informativ rapportering kring partier än vad kvällspressen brukar ge, och rapporteringen kring 

Sverigedemokraterna är enligt Petterssons (2010) resultat i avhandlingen inget undantag. Petterssons (2010) 

resultat blev att storstadsmorgontidningen Svenska Dagbladet gav den mest informativa rapporteringen så 

att läsaren kan fatta ett självständigt beslut, medan kvällstidningen Expressen gav sämre chans för läsaren att 

fatta ett självständigt beslut. Aftonbladet och Dagens Nyheter hamnade mitt emellan och gav enligt 

Pettersson (2010) läsaren den information som behövdes för att läsaren skulle kunna fatta ett självständigt 

beslut.         

Häger (2012) har i sin studie kommit fram till att populistiska partier som Sverigedemokraterna rapporteras 

annorlunda i morgontidningar därför att de står för den rådande ordningen i samhället och favoriserar hellre 

de största partierna. Kvällspressen är mer kommersiell driven och är mer benägna att rapportera om 
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populistiska partier då de stämmer in på allt som rör kriterierna för nyhetsvärdering och därför hamnar 

partier som Sverigedemokraterna högt upp på deras dagordning. 

4.2 Kvällspressens framställning av partiet 
	  

Den rikstäckande kvällspressen i Sverige är exakt som Häger (2012) påpekar i sin rapport mer benägna att 

rapportera om Sverigedemokraterna än vad morgontidningarna är. Tidigare forskning visar att den 

risktäckande kvällpressen här i Sverige, det vill säga Aftonbladet och Expressen, rapporterar övervägande 

neutralt om Sverigedemokraterna i nyhetsartiklarna, förutom en liten andel artiklar där partiet får sig en 

negativ rapportering (Rydberg, 2013). I sin studie har Rydberg (2013) samlat in material för en kvantitativ 

innehållsanalys under två veckors tid under två olika perioder med två års mellanrum, allt för att kunna 

undersöka hur Sverigedemokraterna har framställts i den rikstäckande kvällspressen i Sverige under åren 

2010 och 2012. Förutom att rapporteringen om Sverigedemokraterna är övervägande neutral är resultatet i 

studien också att någon partipolitisk representant för partiet fick komma till tals i en tredjedel av artiklarna 

där de omnämndes (Rydberg, 2013). I Studien har Rydberg (2013) bland annat utgått från teorin om framing 

och Entmans (1993) betoningar på vad som definierar framing i en nyhetsartikel, för att kunna ta reda på 

hur partiet har framställts i kvällspressen. Resultatet visar att kvällspressen nästan aldrig framställer 

Sverigedemokraterna som ett problem för demokratin i Sverige (Rydberg, 2013). I en tredjedel av alla 

artiklar som Rydberg (2013) samlade in under sin undersökning i hur partiet framställdes under året 2010 i 

kvällspressen gjordes det moraliska värderingar gentemot Sverigedemokraterna. I de artiklar som Rydberg 

(2013) samlande in under året 2012 för att ta reda på hur partiet framställdes under den perioden så var det 

betydligt mycket mindre moraliska värderingar som gjordes gentemot partiet. Det återkommande problemet 

som beskrivs gentemot Sverigedemokraterna i den rikstäckande kvällspressen är att partiet framställts som 

ett främlingsfientligt parti emellanåt (Rydberg, 2013).          

4.3 Spelar partipressen roll? 
	  

Spelar partipressen roll för rapporteringen och framställningen av olika partier i medierna? Eliasson (2013) 

har undersökt hur sex stycken olika morgontidningar framställde Socialdemokraterna under den så kallade 

Juholt-affären under perioden 1 oktober till den 31 januari 2012. Vad som Eliasson (2013) undersökte var 

nyhetsartiklar som publicerades i tre tidningar med en socialistisk politisk linje, dessa tre tidningar som 

undersöktes var Folkbladet, Sydöstran och Värmlands Folkblad. De andra tre tidningarna som undersöktes 

följde en mer liberal politisk linje och dessa var Borås Tidning, Blekinge Läns Tidning och 

Katrineholmskuriren. Sammanlagt bestod Eliassons (2013) empiri av 262 nyhetsartiklar som på något sätt 

berörde Socialdemokraterna och deras dåvarande partiledare Håkan Juholt. 

Vad Eliasson (2013) kommer fram till i sin studie är att partipressen spelar roll för hur journalisterna 

rapporterar om partierna i den dagliga nyhetsrapporteringen och värderingen. Det visade sig att de 
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tidningarna som följer en socialistisk politisk linje var mer positiva i sin framställning av Socialdemokraterna 

och Håkan Juholt under den så kallade Juholt-affären, till skillnad från de tidningarna i studien som följer en 

mer liberal politisk linje (Eliasson, 2013). Dock påpekar Eliasson (2013) att det ändå var anmärkningsvärt att 

alla de sex morgontidningarna, oavsett vilken politisk linje de än följde, publicerade fler negativa artiklar om 

Socialdemokraternas dåvarande partiledare Håkan Juholt än vad de publicerade positiva. 

4.4 Samband mellan publicitet och mängden röster?   
 
Forskning visar i dag att Sverigedemokraterna framställs negativt i medierna. Dock hindrar inte det dem från 

att få väljarnas röster, skulle det finnas ett samband mellan negativ publicitet och valresultat skulle 

Sverigedemokraterna inte få några röster över huvud taget. I Hägers studie (refererad till Andersson, 2009) 

framgår det att det finns väldigt lite forskning angående mediernas roll i relation till framväxten hos 

populistiska partier. Men av den forskning som finns så verkar det kunna finnas ett mönster med olika faser 

angående hur olika medier väljer att rapportera kring populistiska partier. Mazzoleni, Stewart och Horsfield 

(2003) har sett ett samband och tagit fram denna modell där de förklarar att de populistiska partierna går 

igenom olika faser i medierna. Modellen nedan visar ett mönster hur medierna bemöter populistiska partier 

när de etablerar sig, respektive inte etablerar sig. 

Tabell 1: partiets faser 

 

 

I den första fasen kommer det nya populistiska partiet att antingen etablera sig eller få en tillbakagång 

(Mazzoleni et al, 2003) Har de etablerat sig och fått röster i valet kommer Kvällspressen (Tabloid media) att 

rapportera om dem, men intresset för rapporteringen kring partiet kommer att minska när partiet har blivit 

”mainstream” och inte är någon ny aktör på den politiska arenan (Mazzoleni et al, 2003) Medan 

morgontidningarna (Elite media) känner sig tvingade att rapportera om partiet och tar dem på allvar 

(Mazzoleni et al, 2003). Skulle de populistiska partierna få motgångar i valen kommer ingen att rapportera 

om dem och dess existens skulle då minska (Mazzoleni et al, 2003). Mazzoleni et al (2003) gjorde denna 

Källa: Mazzoleni, G., Stewart, J., & Horsfield, B. (Red.) (2003). The media and neo-populism: a contemporary comparative 
analysis. [Elektronisk version]. Westport Connecticut: PRAEGER. 
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studie i Frankrike, Indien, USA, Österrike, Kanada, Australien, Latinamerika och Italien. Trots att Sverige 

har en lång historia med populistiska partier som till exempel Ny Demokrati så finns inte Sverige med i 

denna forskning. 

Tidigare forskning från Boomgarden och Vliegenthart (2007) visar att det inte bara är arbetslöshet och 

ekonomisk kris som gör att populistiska partier får väljare, utan mediernas roll spelar i högsta grad in i det 

samhällsfenomenet. Boomgarden och Vliegenthart (2007) studerade nyhetsartiklar i fem stycken olika 

tidningar i Nederländerna under perioden 1990-2002 där ämnet om invandring fanns på dagordningen. 

Boomgarden och Vliegenthart (2007) operationaliserade också variablerna efter en modell angående hur 

mycket plats artiklarna fick i tidningarna, som till exempel om det var material som fanns på förstasidan eller 

inte. Vad Boomgarden och Vliegenthart (2007) kom fram till med några av sina hypoteser med relevans till 

det ämne som denna studie ämnar undersöka, så fanns det ett samband mellan mängden publicitet av 

invandringsfrågor, publicitet om arbetslöshet och mängden röster i valresultaten för populistiska partier. 

Siffrorna visade alltså att från år 1990 till 2002 hade det ökat med mängden antal publikationer i tidningarna 

som behandlade invandring och populistiska partier, samtidigt som populistiska partier i landet hade fått mer 

stöd från väljarna (Boomgarden & Vliegenthart, 2007). Vad de också kom fram till var att artiklar där 

invandring och ekonomi gick hand-i-hand så ökade stödet för populistiska partier när sådana artiklar 

publicerades (Boomgarden & Vliegenthart, 2007). Någon liknande studie har inte gjorts i Sverige, men precis 

som Häger (2012) utrycker det så spelar det ingen roll om Sverigedemokraterna får negativ rapportering, de 

får nämligen röster ändå. 

4.5 Vad denna kandidatuppsats tillför forskningen 
 
Det har redan gjorts otaligt många studier på kandidatnivå angående hur Sverigedemokraterna har 

framställts i medierna, framför allt hos de rikstäckande. Så därför har jag valt att avgränsa denna 

kandidatuppsats till att undersöka lokaltidningar på en mindre ort i Sverige, närmare bestämt i Dalarna. I 

dagsläget finns det mest forskning i hur medierna har valt att rapportera om Sverigedemokraterna i de 

rikstäckande medierna, men hur det ser ut i medierna på lokalnivå finns det inte lika mycket forskning om. 

Detta är även den första forskningen i sitt slag som behandlar detta ämne i lokalpressen i Dalarnas län. 

Inom forskningsfältet för politisk kommunikation ger denna kandidatuppsats en bredare förståelse för hur 

populistiska partier framställs i medierna då denna studie är avgränsad till lokalnivå, och även hur 

rapporteringen kan skilja sig i hur Sverigedemokraterna framställs mellan två olika lokaltidningar som följer 

två skilda politiska linjer. Anledningen till varför detta är viktigt att undersöka inom fältet för politiskt 

kommunikation är för att även nyhetsartiklar är en form av politiska beslut som tas runt omkring på 

redaktioner över hela Sverige. Därför är det viktigt att undersöka hur just ett populistiskt parti som 

Sverigedemokraterna framställs i nyhetsrapporteringen så att yrkeskåren får en bättre förståelse i hur 

populistiska partier bör bemötas i ett demokratiskt samhälle.  
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5. Metodgenomgång 
 
I detta kapitel presenteras motivering till metodvalet, urvalet, operationalisering av variablerna, studiens validitet och 

metodkritik.  

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 
För att besvara frågeställningarna hur Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten rapporterade om 

Sverigedemokraterna under valveckan 2014, och hur mycket utrymme de fick i respektive tidning, så har jag 

utgått från en kvantitativ innehållsanalys som metod. Metoden är enligt Nilsson (2011) bra om man vill 

analysera en större mängd material för att ta reda på hur ofta något förekommer i ett visst innehåll, och även 

hur stor del av innehållet som karaktäriseras av en särskild egenskap. Så därför är denna metod lämplig då 

det är innehållet i nyhetsartiklar under en veckas tid som ska analyseras i denna studie. Vad som enligt 

Nilsson (2011) är grundläggande för en kvantitativ innehållsanalys är att den ska vara objektiv, alltså att den 

ska vara oberoende av forskare, en annan forskare ska kunna göra om analysen och få samma resultat. Den 

ska också enligt Nilsson (2011) vara systematisk, med andra ord att innehållet som analyseras ska kunna 

mätas på ett tillförlitligt sätt. Den kvantitativa innehållsanalysen ska även bestå av kvantitet, variablerna i 

kodschemat ska alltså bestämmas så att de mäter frekvens eller omfång (alltså hur ofta innehåll förekommer 

eller i vilken utsträckning innehållet har en viss egenskap) (Nilsson, 2011). Analysen ska också enligt Nilsson 

(2011) begränsas till det som går att läsas mellan raderna för alla läsare, så vad som tolkas i kontexter och 

budskap ska inte räknas in i en kvantitativ innehållsanalys (2011).  

5.2 Operationalisering av variabler 
 
För att ta dessa tidigare nämnda kriterier för en kvantitativ innehållsanalys i anspråk och för att besvara 

frågeställningarna har jag precis som Rydberg (2013) operationaliserat variabler med utgångspunkt ur 

Entmans (1993) fyra aspekter av teorin om Framing, och även Westerståhls (1972) och Strömbäcks (2001) 

syn på objektiv nyhetsrapportering är utgångspunkter för variablerna. Kodschemat till variablerna och 

medföljande instruktioner hittas på sidorna 51-53. 

Den fösta variabeln frågar efter vilket medium artikeln är publicerad i, detta är till för att kunna skilja 

tidningarna åt och kunna jämföra deras rapportering med varandra. För att kunna skilja dagarna åt frågar 

variabel två efter vilken dag artikeln är publicerad under valveckan 2014. Den tredje variabeln frågar efter 

vilket parti som är huvudaktör i nyhetsartikeln, detta är för att kunna få ett svar på den första 

frågeställningen som avser att undersöka hur mycket publicitet Sverigedemokraterna fick i relation till alla 

andra partierna under valveckan 2014. Variabel fyra frågar efter vilket ämne artikeln har som fokus, och 

detta är för att undersöka vilket ämne som stod på dagordningen när Sverigedemokraterna omskrevs. 

Ämnena som jag har valt är utbildning, vård/omsorg, välfärd, invandring, arbetsmarknad, brottslighet och 
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övrigt där allt lite mer ospecificerat samlas, som till exempel frågor om valet och så vidare diskuteras. 

Anledningen till varför just dessa ämnen har valts till denna studie är för att det är mycket vanliga och 

förekommande samhällsfrågor som brukar dyka upp i debatter, framför allt brukar frågor om invandring 

förknippas med Sverigedemokraterna då det är något de brukar lägga mycket fokus på. En till anledning till 

varför just ämnen som invandring och arbetsmarknad togs med var för att tidigare forskning från 

Boomgardens och Vliegenthart (2007) visar att när det publiceras frågor som rör invandring och 

arbetsmarknad brukar stödet för populistiska partier öka hos väljarna. 

Variabel fem, sex och sju utgår från Westerståhls (1972) kriterier om objektivitet och frågar efter om rubrik, 

ingress och brödtext är positiv, negativ eller neutral i förhållande till Sverigedemokraterna. Med det avses 

alltså ordval i texten, orden ska inte räknas, utan det är upp till kodaren att avgöra om texten är positiv, 

neutral eller negativ i förhållande till Sverigedemokraterna. Ord som är positivt värdeladdade skulle kunna 

vara ”duktiga” eller ”intelligenta”. Ord som är negativt värdeladdade skulle kunna vara ”idioter” eller 

”pinsamma”. Finns det inget ordval som är tydligt positivt eller negativt är texten helt enkelt neutral. För att 

uppfylla kriterierna för en kvantitativ innehållsanalys är det endast det manifesta innehållet som ska läsas. 

Mer om detta går att läsa i medföljande bilaga på sidan 51 med kodningsinstruktioner på sidan 53. Den 

åttonde variabeln frågar efter om någon partipolitisk representant för Sverigedemokraterna får komma till 

tals i artikeln och utgår från Strömbäcks (2001) kriterium om att objektiv nyhetsrapportering måste låta alla 

olika aktörer komma till tals. 

Variablerna nio, tio, elva och tolv är precis som Rydbergs (2013) kodschema operationaliserade efter 

Entmans (1993) fyra aspekter av framing. Variabel nio frågar efter om Sverigedemokraterna är ett problem 

för demokratin, alltså om dem nämns som rasister, nazister, främlingsfientliga, fascister eller kort och gott 

som ett odemokratiskt parti. Variabel tio frågar om Sverigedemokraterna utgör något problem i Dalarnas 

län, alltså om någon inte gillar partiets handlande eller bara tar avstånd från partiet i överlag. Den elfte 

variabeln frågar om det görs någon moralisk värdering gentemot Sverigedemokraterna, alltså om texten på 

något sätt framhäver att det är opassande att stödja dem eller vice versa, eller hur någon bör agera gentemot 

partiet. Variabel tolv frågar om det framhävs någon åtgärd för att lösa ett problem gentemot 

Sverigedemokraterna. Denna variabel handlar om huruvida vi kan bli av med partiet, som till exempel att det 

är olämpligt att rösta på dem. Mer om detta går att läsa om i kodningsinstruktionerna som finns med som 

bilaga på sidan 53. 

5.3 Genomförande och urval 
 
De tolv variablerna har operationaliserats efter de tidigare nämnda teoretiska ramverken. Studiens insamlade 

material består av 186 nyhetsartiklar som handlar om politik som publicerades under perioden 2014-09-08 - 

2014-09-14 i Dala-Demokraten och tidningarna som ingår i Dalarnas Tidningar, det vill säga Nya Ludvika 

Tidning, Borlänge Tidning, Falu-Kuriren, Mora Tidning, Södra Dalarnes Tidning och deras medföljande 
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bilaga. Urvalet blev alltså ett så kallat typurval då jag med hjälp av databasen Mediearkivet plockade fram 

artiklar i de tryckta publikationerna av de tidigare nämnda morgontidningarna som berörde ämnet politik 

under valveckan 2014. Anledningen till varför denna studie ska undersöka valveckan 2014 är för att 

partierna kommer med sina valkampanjer, och för att medierna trappar upp rapportering om partierna och 

kringliggande politiska frågor under den perioden.  Eftersom studien ämnar undersöka hur lokalpressen i 

Dalarnas län rapporterade om Sverigedemokraterna under valveckan 2014 och hur mycket publicitet partiet 

fick i relation till de andra partierna så blir variablerna fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva och tolv 

irrelevanta om artikeln inte har Sverigedemokraterna som huvudaktör. En avgränsning som jag valde att 

göra var att inte ta med krönikor och ledare, då jag som Rydberg (2013) inte är intresserad av att undersöka 

journalisternas personliga åsikter och attityder gentemot partiet. När jag genomförde studien preciserade jag 

båda frågeställningarna, sedan urvalet och avgränsningarna. Genom frågeställningarna kom jag fram till att 

en kvantitativ innehållsanalys är bäst som metod då det är det manifesta innehållet i tidningsartiklar som 

denna studie ämnar undersöka. Utmed frågeställningarna kom jag fram till att de grundläggande teorierna 

som är bäst lämpade för denna studie är teorin om framing och mediernas objektivitet. När allt var 

definierat och all data insamlade gick jag igenom alla insamlade artiklar för att se hur många gånger varje 

variabel förekom och matade sedan in all rådata i statistikprogramet SPSS och sammanställde resultatet i 

tabeller. I analyskapitlet kommer jag att lyfta in exempelcitat ur tidningsartiklar som illustrationer som 

komplement till tabellerna i analysen.   

5.4 Metodologiska problem 
 
En allmänt känd kritik som är riktad till den kvantitativa innehållsanalysen som metod är att den reducerar 

studien till att endast operationalisera variabler som kan mäta svar (Nilsson, 2011). Så på så sätt förlorar 

studien viktiga aspekter av innehållet (Nilsson, 2011). Det är det manifesta innehållet som står i fokus inom 

en kvantitativ innehållsanalys och det gör att det underförstådda och implicita inte kommer med i analysen 

(Bergström & Boréus, 2005). På så sätt drar man endast generella slutsatser med kvantitativ innehållsanalys 

som metod (Nilsson, 2011). Vad som mer blir generaliserbart är att undersökningen sträcker sig endast över 

en vecka av all rapportering, då jag gjorde en avgränsning till endast en veckas period.                   

5.5 Validitet och reliabilitet 
 
Variablerna för att besvara frågeställningarna till denna studie är exakt som i Rydbergs (2013) studie 

operationaliserade direkt ur teorier om framing och objektivitet. Eftersom denna studie endast ska lägga 

fokus på manifest innehåll som förekommer under en veckas period baseras validiteten på den länk som 

finns mellan frågeställningarna, teorierna och variablerna. 

Som i Rydbergs (2013) studie har reliabiliteten som utgångspunkt att kodningsinstruktionerna är väl 

genomarbetade och enkla att förstå så att en oberoende forskare kan genomföra samma studie. Dock kan en 
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oberoende forskare ha en helt annan uppfattning med vad som menas med positiv, negativ eller neutral 

rapportering om Sverigedemokraterna (Rydberg, 2013) och därför är det viktigt att forskaren har läst igenom 

kodningsinstruktionerna noga, även om det endast handlar om att läsa det manifesta innehållet i texterna. 

Enligt Bergström och Boréus (2005) kan denna utgångspunkt möta svårigheter om man börjar bestämma 

vad som är en objektiv rapportering eller inte. Så för att stärka interkodarreliabiliteten är variablerna om 

objektivitet operationaliserade efter Westerståhls (1972) definitioner av objektivitet. Detsamma gäller även 

variablerna som ställer frågor till innehållet om framing, då det även här kan bli problematiskt med 

reliabiliteten då det kan vara svårt att avgöra huruvida Sverigedemokraterna framställs av medierna. Så 

variablerna som ska mäta hur Sverigedemokraterna har framställts är då operationaliserade efter forskaren 

Entmans (1993) definitioner om vad som definierar teorin om framing. För att stärka reliabiliteten har jag 

också gått igenom och kontrollerat kodningen vid två olika tillfällen för att se så att det stämmer överens 

med den första kodningen. 

Vad som dock kan ses som ett problem är att det efter kodnigen fanns problem med vissa variabelvärden. I 

variabeln om vilket ämne artikeln hade fokus på när Sverigedemokraterna var huvudaktörer så kodades de 

flesta artiklar med variabelvärdet ”Övrigt”. Vilket var ett tecken på att det fanns för många ämnen under 

detta variabelvärde. Detta kan ge en väldigt skev bild över vilket ämne som stod på dagordningen när 

Sverigedemokraterna var huvudaktörer i artiklarna. För enklast möjliga kodning i statistikprogramet SPSS 

kodade jag alla artiklar som innehöll fler än ett parti, där det var svårt att avgöra vilket parti som var 

huvudaktör, som ”Övriga partier”. Vilket gjorde att variablerna fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva och tolv 

blev irrelevanta för de artiklarna oavsett om Sverigedemokraterna var med eller inte. Vad som mer skulle 

kunna ses som ett problem med ett variabelvärde är att alla lokala tidningar i medieföretaget i Dalarnas 

Tidningar har räknats ihop till en enda variabel, då dessa ska jämföras med Dala-Demokraten som endast är 

en enda tidning. Så för att detta inte skulle bli ett problem vid jämförelse med medierna emellan så valde jag 

att benämna alla artiklar i procent i stället för antalet enheter i analysen. 

Generaliserbarheten skulle kunna ses som ett validitetsproblem då denna studie endast sträcker sig över en 

vecka, närmare bestämt under valveckan 2014, och på så sätt blir det endast en generalisering av hur 

Sverigedemokraterna har framställts i lokalpressen i Dalarnas län. Anledningen till varför det just är 

valveckan som har valts som period för denna studie är för att medierna trappar oftast upp rapporteringen 

om politiska frågor, så på detta sätt av periodurval blev det inte ett problem att samla in material till studien. 

Men på detta sätt av urval blir det också en generalisering angående hur mycket publicitet alla de olika 

partierna får i Dalarnas Tidningar respektive Dala-Demokraten, då tidningarna förmodligen rapporterar mer 

om politiska frågor under valveckor än vad de egentligen gör. Vad som kan ses som positivt med detta urval 

av period, i stället för att göra ett så kallat slumpmässigt urval, är att studien då inte blir lagd under en period 

då det till exempel är andra stora evenemang som till exempel Melodifestivalen eller Fotbolls VM, då 

medierna kan trappa upp rapporteringen kring dessa evenemang och utelämna politiska frågor från 
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dagordningen Så för att höja validitet hos denna studie valde jag att göra ett så kallar typurval, så att jag 

kunde samla in alla artiklar som rör någon form av politik som publicerades under valveckans gång. 

Vad som mer skulle kunna ses som ett validitetsproblem är att både Dalarnas Tidningar och Dala-

Demokraten numera ägs av samma medieföretag Mittmedia Förvaltnings AB. Om detta skulle medföra 

några konsekvenser i denna studie är dock lite svar att ge ett konkrets svar på då Dala-Demokratens 

chefredaktör fortfarande utses av Folkrörelsens mediestiftare i Dalarna, och tidningen följer än i dag en 

socialistisk politisk linje (Gustafsson, 2015).             



26	  
	  

6. Analys och resultat av första frågeställningen 
 
I detta kapitel analyseras och presenteras resultaten av studiens två frågeställningar som ämnar besvara frågan hur mycket 

utrymme Sverigedemokraterna fick under valveckan 2014 i jämförelse med de andra sju partierna i Dalarnas Tidningar och 

Dala-Demokraten, och även hur rapporteringen och framställnigen av partiet såg ut i respektive tidning. I Dalarnas län fick 

partiet sammanlagt 62 mandat efter valet 2014, vilket var en fördubbling i jämförelse med valet 2010. Därför kan det av den 

anledning vara viktigt att studera hur lokaltidningarna i Dalarnas län kunde ha fungerat som opinionsbildare. I 

tabellrubrikerna i detta kapitel kommer Sverigedemokraterna att förkortas SD, Dalarnas Tidningar kommer att förkortas 

DT och Dala-Demokraten kommer att förkortas DD.      

6.1 Hur mycket publicitet fick Sverigedemokraterna? 
 
Denna studies första frågeställning ämnar besvara frågan hur mycket publicitet Sverigedemokraterna fick 

under valveckan 2014 i relation till de andra partierna i lokalpressen i Dalarnas län, och vilket ämne 

artiklarna hade fokus på när Sverigedemokraterna exponerades i medierna. Under valveckan 2014 

publicerades det sammanlagt 186 artiklar i Dala-Demokraten respektive Dalarnas Tidningar som kretsade 

kring någon form av politik. Studiens empiri består av 145 av dessa artiklar, då de övriga 41 handlade om 

antingen mindre partier utanför riksdagen och artiklar som innehöll fler än ett parti, där det var extra svårt 

att avgöra vilket som var huvudaktör i artikeln. Tabellen nedan visar en sammanställning av all insamlad data 

som visar hur mycket publicitet alla partier fick sammanlagt i tidningarna under valveckan 2014. Raderna där 

vi kan utskilja variablerna ”Övriga partier” och ”Artiklar innehållandes fler än ett parti” är borträknade och 

därför inte giltiga i den kommande analysen. 

Tabell 2: Sammanlagd publicitet av partierna hos DT och DD. 

Parti Antal artiklar Procentandel Giltig procentandel 

V 15 8,1 % 10.3 % 

MP 13 7,0 % 9.0 % 

S 30 16,1 % 20.7 % 

C 15 8,1 % 10,3 % 

FP 10 5,4 % 6,9 % 

M 14 7,5 % 9,7 % 

KD 17 9,1 % 11,7 % 

SD 31 16,7 % 21,4 % 

Totalt antal giltiga  145 78,0 % 100,0 % 
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Förkastade artiklar 
till studien följer 
nedan 

   

Övriga partier 10 5,4 %  

Artiklar innehållandes 
fler än ett parti. 

31 16,7 %  

Totalt sammanlagt 186 100,0 %  

Sammanlagt publicerades det 31 artiklar under valveckan där Sverigedemokraterna var huvudaktör, vilket 

gör att Sverigedemokraterna utgjorde 21,4 procent av all politisk rapportering under veckan, förhållandevis 

är det mycket publicitet i jämförelse med de andra sju partierna. Det enda partiet som ligger i närheten av att 

ha fått så mycket publicitet är Socialdemokraterna med sammanlagda 20,7 procent i publicitet.    

Dalarnas Tidningar består av lokaltidningarna Nya Ludvika Tidning, Borlänge Tidning, Falu-Kuriren, Mora 

Tidning, Södra Dalarnes Tidning och en gemensam bilaga som är identisk för respektive lokaltidning. 

Sammanlagt har de 100 artiklar publicerade under valveckan som rör någon form av politik. Dala-

Demokraten publicerade sammanlagt under valveckan 45 artiklar som handlade om någon form av politik. 

Nästa steg i analysen är att jämföra Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten med varandra för att få fram 

ett resultat på hur publicitetet såg ut hos respektive parti under valveckan 2014. I tabellen nedanför ser vi 

hur mycket publicitet partierna fick, sett till antalet artiklar varje parti fick i Dalarnas Tidningar respektive 

Dala-Demokraten. 

Tabell 3: Publicitet hos partierna i respektive tidning sammanställt i procent. 

Tidning V MP S C FP M KD SD 

DT 8 % 10 % 23 % 11 % 6 % 10 % 11 % 21 % 

DD 15,6% 6,7 % 15,6% 8,9 % 8,9 % 8,9 % 13,3% 22,2% 

I jämförelse med både Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten gav de ungefär snarligt med publicitet till 

Sverigedemokraterna, då partiet utgjorde 21 procent av Dalarnas Tidningars publicitet och 22.2 procent av 

Dala-Demokratens publicitet. Ur ett partipressperspektiv är detta resultat intressant då Dala-Demokraten 

med sin socialistiska bakgrund gav mer utrymme till Sverigedemokraterna än vad Dalarnas Tidningar gjorde 

som har en liberal historia i sin bakgrund. Men å andra sidan kan man då fundera hur rapporteringen kring 

partiet har sett ut i respektive tidning, vilket studiens andra frågeställning ämnar svara på i ett kapitel lite 

längre fram. 

6.2 Publicitet över tid 
 
Hur utspridd all publicitet var under valveckan 2014 hos respektive parti är sammanställt i linjediagramet 

nedan. I linjediagrammets Y-axel kan vi urskilja hur många artiklar som publicerades hos varje parti, I 
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linjediagrammets X-axel kan vi urskilja under vilken dag under veckans gång publiceringarna skedde. Notera 

att det under söndagen inte publicerades någon relevant artikel i över huvud taget.  

Linjediagram 1: Publicitet under tid av alla partier i respektive tidningar.  

 

I linjediagrammet är Sverigedemokraterna markerat med svart och vi kan se att det inte förekommer en enda 

dag under valveckan 2014 där det inte gick att läsa om dem i tidningarna. Så Sverigedemokraterna har med 

andra stått väldigt högt upp på dagordningen i Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten under valveckan 

2014. Vad vi också via linjediagrammet kan urskilja är att Sverigedemokraterna har mycket publicitet i början 

av veckan, sedan lite mindre under torsdagen och fredagen, för att sedan öka till den högst mätbara siffran 

bland alla partierna på lördagen som är dagen innan valet. Så på sätt och vis kan man via detta linjediagram 

likna Sverigedemokraterna med ett slags vågrörelse. Dock är rapporteringen om alla partier under veckans 

gång lite ryckig och någon linjär rapportering om något parti går inte att urskilja. I jämförelse med andra 

partier visar diagrammet att partier som Folkpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna hade högt mätbara 

siffror i publicering i början av veckan, för att sedan sjunka, av de tre tidigare nämnda partierna är det endast 

Socialdemokraterna som får en högre mätbar siffra i slutet av veckan. Att sedan ett parti som Moderaterna 

(som då styrde Sverige när artiklarna publicerades) fick en siffra som inte alls var särskilt högt mätbar i 

publiceringen under veckans gång är intressant, med tanke på att de trots allt styrde Sverige under den 

perioden. 

Nästa steg i denna analys är att jämföra Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten med varandra för att se 

hur publiciteten av alla partier såg ut under veckans gång i respektive tidning. När det tidigare ovan nämnda 

resultatet delades upp i respektive tidning blev resultatet att se ut så här i diagramen nedan. 
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Linjediagram 2: publicitet över tid i DT 

 

Linjediagram 3: publicitet över tid i DD 

 

I Dalarnas Tidningar kan vi urskilja att Sverigedemokraterna fick publicitet alla dagar i veckan förutom på 

fredagen. Lördagen (dagen innan valet) fick de så mycket som åtta artiklar publicerade. Det enda partiet som 

kan mäta sig med det är Socialdemokraterna som fick tolv artiklar där de var huvudaktör publicerade inom 

loppet av fredag och lördag. I jämförelse med Dala-Demokraten fick inte Sverigedemokraterna någon 

publicitet alls under lördagen (dagen innan valet), i stället var det under fredagen och tisdagen som 

Sverigedemokraterna fick som allra mest publicitet i Dala-Demokraten. Så när resultatet delades upp i 

respektive medium stod Sverigedemokraterna på dagordningen under fem av sex dagar hos båda 

publikationerna. Ur ett partipressperspektiv är detta resultat också intressant då båda 

tidningspublikationerna sammanlagt ger nästan lika mycket utrymme till Sverigedemokraterna, trots deras 

radikalt skilda politiska linjer publikationerna följer, då Dala-Demokraten följer en socialistisk politisk linje 
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och Dalarnas Tidningar följer en liberal politisk linje. Även när resultatet har delats upp i Dalarnas Tidningar 

respektive Dala-Demokraten kan vi heller inte urskilja något särskilt mönster förutom att 

Sverigedemokraterna går som en våg även denna gång hos respektive publikation, och även denna gång kan 

vi urskilja att det är lite ryckigt med publiciteten hos alla partierna oavsett om resultatet gäller för Dalarnas 

Tidningar eller för Dala-Demokraten.       

6.3 Fokus på ämne 
	  

I sektionen ovan har vi tittat på hur mycket utrymme Sverigedemokraterna fick under valveckan 2014, både 

sammanlagt och uppdelat hos respektive Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten. I denna sektion ska vi 

se vilka ämnen som stod på dagordningen när Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten rapporterade om 

Sverigedemokraterna under valveckan 2014. Anledningen till varför det ska undersökas vilket ämne som 

stod på dagordningen i de artiklar där Sverigedemokraterna var huvudaktör är för att Boomgarden och 

Vliegentharts (2007) tidigare forskning har visat att det finns samband mellan mängden publicitet av 

invandringsfrågor, publicitet om arbetsmarknad och stöd för populistiska partier hos väljarna. 

Cirkeldiagramet nedan visar vilket ämnen som stod i fokus i de artiklarna som Sverigedemokraterna var 

huvudaktör i. Detta diagram visar procentfördelningen hos all publiciteten i överlag hos både Dalarnas 

Tidningar och Dala-Demokraten.  

Cirkeldiagram 1: fokus på ämne när SD var huvudaktör 

 

När Sverigedemokraterna omskrevs var det 22,6 procent av artiklarna som hade invandringsfrågor i fokus, 

vilket enligt Boomgardens och Vliegenthart (2007) har relevans till stödet populistiska partier får av väljarna. 

Att det var så pass mycket som 22, 6 procent av alla artiklar där Sverigedemokraterna stod i fokus som 

handlade om invandringsfrågor är inte speciellt förvånansvärt, då det är dessa frågor som partiet oftast 

brukar lägga fokus på. Arbetsmarknad som mot bakgrund av Boomgardens och Vliegentharts (2007) studie 

Utbildning	  6,5	  %	  

Vård/omsorg	  0	  %	  

Välfärd	  0	  %	  

Invandring	  22,6	  %	  

Arbetsmarknad	  0	  %	  

Bro_slighet	  9,7	  %	  	  

Övrigt	  61,3	  %	  
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också hade relevans för ökad popularitet hos populistiska partier fanns det ingen rapportering om alls under 

veckans gång. Övriga frågor var det mest fokus på med 61,3 procent bland artiklarna. Dessa artiklar som 

kodades med den variabeln handlade för det mesta om valet, mandat och kringliggande frågor som inte gick 

att specificera i någon särskild kategori. Detta är i högsta grad en reliabilitetsfråga då dessa ämnen kanske 

borde ha kodats in som enskilda variabler, mer om detta går att läsa om i metodkapitlet där det går att läsa 

om validitet och reliabilitet. 

I denna sektion har vi med hjälp av cirkeldiagrammet ovan sett resultatet på vilka ämnen artiklarna hade 

fokus på när Sverigedemokraterna omskrevs i tidningarna under valveckan 2014. Vad som ska presenteras 

nu är hur resultatet blev när frågan om vilket ämne som stod på dagordningen när Sverigedemokraterna 

omskrevs i respektive tidning. Så när Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten jämförs med varandra så ser 

resultat ut så här: 

Tabell 4: fokus på ämne när SD var huvudaktör, jämförelse med DT och DD 

 Utbildning Vård/omsorg Välfärd Invandring Arbetsmarknad Brottslighet Övrigt 

DT 4,7 % 0 % 0 % 23,9 % 0 % 9,5 % 61,9 % 

DD 10 % 0 % 0 % 20 % 0 % 10 % 60 % 

 

När Sverigedemokraterna var huvudaktör och fokus låg på invandring, brottslighet och övriga ämnen så var 

det liknande mycket publicitet hos både Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten. Jämförs det när 

utbildning låg i fokus så bestod tio procent av Dala-Demokratens artiklar om det ämnet när 

Sverigedemokraterna omskrevs i tidningen, till skillnad från Dalarnas Tidningar som publicerade 4,7 procent 

av artiklar med Sverigedemokraterna som huvudaktör med ämnet utbildning i fokus. 

6.4 Slutsatser och sammanfattning på första frågeställningen 
 
Sverigedemokraterna har efter valet 2010 etablerat sig som parti i Sveriges riskdag och mot bakgrund av 

Mazzolenis et al (2003) studie befinner sig detta populistiska parti i en etableringsfas och morgontidningarna 

(elite media) känner sig tvingade att rapportera om partiet. Vilket de minst sagt gör då Sverigedemokraterna 

fick 21,4 procent av all publicitet som handlade om politik under valveckan 2014. Det enda partiet som kom 

i närheten av den mängden publicitet var Socialdemokraterna med sammanlagt 20,7 procent i andel av all 

publicitet som berörde politik. Om siffrorna i resultatet går att knyta an till Boomgarden och Vliegentharts 

(2007) forskningsresultat, nämligen att desto mer publicitet ett populistiskt parti får, desto mer stöd för de 

från väljarna, är svårt att ge något svar på med denna studie som endast visar resultat som sträcker sig över 

en vecka. Då Boomgarden och Vliegentharts (2007) studie sträcker sig mellan åren 1990 – 2002. Däremot 

har Sverigedemokraterna prioriterats högst av alla partier på dagordningen vilket kan ha resulterat till att 

många har skaffat sig en konkret uppfattning av partiet. Vad Boomgarden och Vliegenthart (2007) också 
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kom fram till med deras studie var att om rapportering lägger fokus på invandring och arbetsmarknad i 

samband med populistiska partier så ökade väljarnas stöd för partierna. Den mängden artiklar som lade 

fokus på invandring i samband med Sverigedemokraterna var under valveckan 22,6 procent hos den 

sammanlagda publiciteten. Dock rapporterades det ingenting om arbetsmarknaden under valveckan i 

samband med Sverigedemokraterna i varken Dalarnas Tidningar eller Dala-Demokraten. Att det var 22,6 

procent av alla artiklar där Sverigedemokraterna omnämndes som behandlade frågor om invandring var inte 

speciellt förvånansvärt, så man skulle kunna säga att den kärnfrågan Sverigedemokraterna har som parti har 

speglats i lokalpressen i Dalarnas län. Vad som däremot är förvånansvärt är att det inte publicerades en enda 

artikel med Sverigedemokraterna som huvudaktör där frågor om arbetsmarknaden stod i fokus. Då 

Boomgarden och Vliegenthart (2007) upptäckte i deras studie när de undersökte populistska partier runt om 

i Europa att det fanns en del fokus på arbetsmarknadsfrågor hos populistiska partier, och när det 

uppmärksammandes fick partierna ökat stöd hos väljarna. Här i denna studie som sträcker sig över en 

veckas tid finns det inget sådant samband. 

Sammanfattningsvis fick Sverigedemokraterna sammanlagt 21,4 procent av all rapportering i de lokala 

morgontidningarna som behandlade politiska frågor under valveckan 2014. I Dalarnas Tidningar bestod 21 

procent av all politisk rapportering om Sverigedemokraterna. I Dala-Demokraten bestod 22,2 procent av all 

politisk rapportering om Sverigedemokraterna. Under veckans gång har Sverigedemokraterna prioriterats 

högt på dagordningen då det inte gick en dag utan att de fick publicering. Som lägst hade de två artiklar 

publicerade under måndagen där de var huvudaktör. Övriga dagar publicerades det alltid tre eller flera 

artiklar där Sverigedemokraterna låg i fokus. I Dalarnas Tidningar fanns det en dag då partiet inte låg på 

dagordningen alls, och det var under fredagen. I jämförelse med Dala-Demokraten var de också endast en 

dag då Sverigedemokraterna inte fanns med på tidningens dagordning och det var under lördagen. Ur ett 

partipressperspektiv kan vi inte urskilja något mönster om att tidningens politiska linje skulle spela någon 

roll för mängden publicitet Sverigedemokraterna fick. Dala-Demokraten som följer en socialistisk politisk 

linje har publicerat nästan lika många artiklar om Sverigedemokraterna som Dalarnas Tidningar som följer 

en mer liberal politisk linje. Dock vet vi ännu inte hur respektive tidning valde att rapportera om och 

framställa partiet, vilket studiens andra frågeställning ämnar svara på, vilket nästa kapitel kommer att kretsa 

kring.  

I de artiklar Sverigedemokraterna omskrevs var det 22,6 procent av dessa artiklar som lade fokus på frågor 

som berörde invandring. Kontext i publicitet mellan populistiska partier och arbetsmarknad ska också enligt 

Boomgarden och Vliegenthart (2007) spelar roll i samband mellan väljarnas stöd och mängden publicitet, 

dock fanns det inte en artikel under veckans gång där Sverigedemokraterna kombinerades med frågor om 

arbetsmarknaden i tidningarna. I Majoriteten av alla artiklarna där Sverigedemokraterna var huvudaktör var 

det ämnet ”Övrigt” som stod i fokus, det vill säga sådant som berörde valet och mandat och så vidare.    
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7. Analys och resultat av andra frågeställningen 
 
I detta kapitel presenteras resultatet på den andra frågeställningen. Den frågeställningen ämnar svara på frågan hur Dalarnas 

Tidningar och Dala-Demokraten rapporterade om och framställde Sverigedemokraterna under valveckan 2014 i Dalarnas 

län. För att kunna få svar på frågeställningen utgår analysen från teorier om objektivitet, demokrati och framing. I samband 

med några av tabellerna kommer även några citat ur nyhetsartiklarna att illustrera hur det bland annat såg ut när 

Sverigedemokraterna omskrevs i tidningarna. Även i detta kapitels tabellrubriker kommer Sverigedemokraterna att förkortas 

SD, Dalarnas Tidningar kommer att förkortas DT och Dala-Demokraten kommer att förkortas DD. 

 7.1 Objektivitet 
	  

Den andra frågeställningen till denna studie ämnar undersöka hur Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten 

rapporterade om Sverigedemokraterna under valveckan 2014. Hur rapporteringen såg ut rent objektivt är 

uppdelat i rubriker, ingresser och brödtexter.  Bland alla 145 artiklarna som var giltiga till denna 

undersökning blev slutsiffrorna i objektivitet att se ut så här:  

Tabell 5: objektivitet sammanlagt i alla tidningar 

 Positiv Neutral Negativ 

Rubrik 0 % 96,8 % 3,2 % 

Ingress 0 % 100 % 0 % 

Brödtext 0 % 93,5 % 6,5 % 

Som siffrorna visar är all rapportering om Sverigedemokraterna övervägande neutral i språket. Däremot är 

inställningen till Sverigedemokraterna i brödtexterna den delen som är allra mest negativ jämfört med 

ingresserna och rubrikerna. Någon positiv rapportering finns inte om partiet i över huvud taget, varken i 

rubriker, ingresser eller brödtexter. Tabellen ovan visar resultatet på hur rapporteringen såg ut i rubriker, 

ingresser och brödtexter i båda publikationerna under valveckan 2014. Fortsättningsvis i denna sektion ska 

resultaten för Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten delas upp var för sig.    

Om statistiken delas upp för Dalarnas Tidningar respektive Dala-Demokraten ser resultatet ut så här:  

Tabell 6: objektvitet i rubriker i DT respektive DD 

 Positiv Neutral Negativ 

DT 0 % 95,2 % 4,8 % 

DD 0 % 100 % 0 % 
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”Få besökte SD:s torgmöte” (Dalarnas Tidningar, Falu-Kuriren, 2014-09-09) 

Precis som den citerade rubriken ovan så är nästan varenda rubrik neutral hos både Dalarnas Tidningar och 

Dala-Demokraten. När det har dykt upp en negativ rapportering under kodningens gång har det varit från 

någon annan politiker eller representant för något annat parti som varit kritiska gentemot 

Sverigedemokraterna, som till exempel citatet nedan som har använts som rubrik till artikeln där en annan 

politiker kritiserar en Sverigedemokrat: 

”Han borde fundera igenom sin situation” (Dalarnas Tidningar, Falu-Kuriren, 2014-09-11)  

Tabell 7: objektvitet i ingresser i DT respektive DD 

 Positiv Neutral Negativ 

DT 0 % 100 % 0 % 

DD 0 % 100 % 0 % 

 

”Mathias Hjort står ensam på Sverigedemokraternas lista. 

– Det är tyvärr bara jag som törs ställa upp.” (Dala-Demokraten, 2014-09-10 

Oavsett medium så är alla ingresser under hela valveckan exakt som den citerade ingressen ovan, nämligen 

neutrala gentemot Sverigedemokraterna.   

Tabell 8: objektvitet i brödtexter i DT respektive DD 

 Positiv Neutral Negativ 

DT 0 95,2 % 4,8 %  

DD 0 90 % 10 % 

 

”…Hans partikamrat Lars-Erik Lohman är också med på listan till kommunfullmäktige 

i Mora. Han är av samma åsikt. Först efter valet vill han prata om vad partiet vill åstadkomma på det lokala 

planet…” (Dala-Demokraten, 2014-09-11) 

 
Som en del ur den citerade brödtexten ovan är nästan alla brödtexter övervägande neutrala hos både 

Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten, men ibland förekommer det i brödtexterna att skribenten inte 

har varit helt neutral i sitt ställningstagande som i exempelcitatet nedan: 

 
”…Ridå. Att yttra något så rasistiskt vore direkt politisk magplask av någon representant för något av 

fullmäktiges demokratiska partier…” (Dala-Demokraten, 2014-09-10) 
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Vad siffrorna visar sammanlagt är att Dalarnas Tidningar är en aning mer kritiska till Sverigedemokraterna i 

rubrikerna än vad Dala-Demokraten är. Dala-Demokraten är däremot mer kritisk i brödtexterna gentemot 

partiet än vad Dalarnas Tidningar är i procentandel. Angående ingresserna är båda medierna lika neutrala, 

det vill säga 100 procentigt neutrala båda två. Fast i övrigt är det inte många procentandelar av artiklarna där 

Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten har varit negativa och icke objektiva i sin rapportering gentemot 

Sverigedemokraterna, för det mesta är båda publikationerna neutrala i sin rapportering gentemot partiet.     

7.2 Objektivitet: Komma till tals 
	  

Som det har förklarats i tidigare kapitel är det mycket viktigt i en demokrati att alla åsikter får komma till tals 

i medierna (Strömbäck, 2001). Så i denna sektion av detta kapitel presenteras resultatet angående om 

Sverigedemokraterna fick komma till tals i artiklarna under valveckan 2014. 

Cirkeldiagramet nedan visar hur Sverigedemokraterna fick komma till tals eller inte i artiklarna som 

publicerades i Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten under valveckan 2014. 

Cirkeldiagram 2: får SD komma till tals? 

 

I 71 procent av alla artiklarna där Sverigedemokraterna var huvudaktör fanns det alltid någon politisk 

representant som fick komma till tals, antingen som ensam aktör eller som i en del av en diskussion. Så i de 

övriga 29 procenten av alla artiklarna som publicerades under valveckan 2014 fanns det ingen representant 

för Sverigedemokraterna som fick komma till tals i artikeln. Detta innebär att artiklarna tidningarna inte har 

varit helt objektiva i sin rapportering gentemot partiet.  

Cirkeldiagrammet ovan visade det sammanlagda resultatet över valveckans gång i båda publikationerna 

huruvida Sverigedemokraterna fick komma till tals i artiklarna eller inte. I tabellen nedan har resultatet delats 

upp för respektive publikation, det vill säga Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten.  

Ja	  71	  %	  

Nej	  29	  %	  
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Tabell 9: får SD komma till tals i respektive tidning  

 Ja Nej 

DT 76,2 % 23,8 % 

DD 60 % 40 % 

När Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten jämförs med varandra i frågan om Sverigedemokraterna får 

komma till tals, är Dala-Demokraten mindre objektiva och har inte låtit någon politisk representant för 

Sverigedemokraterna komma till tals i 40 procent av de publicerade artiklarna där partiet varit huvudaktör. 

Jämfört med Dalarnas Tidningar där 23,8 procent av deras publicerade artiklar inte tillät en representant för 

Sverigedemokraterna komma till tals. I båda fallen har ingen av tidningarna varit helt objektiv i denna 

mening om partiet får komma till tals eller inte.  

7.3 Hur har Sverigedemokraterna framställts? 
 
Den andra frågeställningen i denna studie ämnar inte bara undersöka objektiviteten hos Dalarnas Tidningar 

och Dala-Demokraten gentemot Sverigedemokraterna. Den andra frågeställningen ämnar också besvara hur 

tidningarna valde att framställa Sverigedemokraterna i överlag under valveckan 2014. Som det nämndes i 

metodkapitlet så utgår denna studie från Entmans (1993) fyra aspekter av vad som definierar teorin om 

framing för att kunna få fram ett resultat på hur Sverigedemokraterna framställdes i överlag hos lokalpressen 

i Dalarnas län. Entmans (1993) fyra aspekter som definierar teorin om framing är dessa: 

• Beskrivning av problem  

• Vad som har orsakat problemet  

• Moraliska värderingar  

• Lösning till problem. 

Så vad som kommer undersökas i denna sektion av kapitlet är om Sverigedemokraterna framställs som ett 

problem för demokratin, om Sverigedemokraterna utgör något problem i Dalarnas län, om det görs någon 

moralisk värdering gentemor partiet och om det framhävs någon lösning till problem partiet orsakar (om de 

anses har orsakat problem). 

Cirkeldiagrammet nedan visar resultatet huruvida Sverigedemokraterna framställdes som ett problem för 

demokratin i samhället eller inte, antingen genom skribenten, eller någon annan aktör som förekommer i 

artikeln. Siffrorna gäller för all publicitet under valveckan 2014. 
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Cirkeldiagram 3: framställs SD som ett problem för demokratin? All publicitet under veckan.  

 

Under veckans gång var det sällan som Sverigedemokraterna framställdes som ett problem för demokratin. I 

77,4 procent av fallen rapporterades inte partiet som ett problem för demokratin. I 6,5 procent av fallen var 

det skribenten av artikeln som framställde partiet som ett problem för demokratin genom att uttrycka att de 

är främlingsfientliga, rasister eller odemokratiska på något annat sätt. I 16,1 procent av fallen var det någon 

annan aktör i artikeln som ansåg att Sverigedemokraterna är främlingsfientliga, rasister eller odemokratiska 

på något annat sätt.  

I variabeln om huruvida Sverigedemokraterna anses orsaka problem i Dalarnas län ser resultatet annorlunda 

ut. Det visade sig att i 41,9 procent av fallen fanns det någon annan aktör än skribenten själv som ansåg att 

partiet orsakade problem runt om i Dalarnas län, alltså att i 41,9 procent av alla artiklar fanns det någon 

aktör som inte gillade partiets handlande runt om i Dalarnas län och/eller tar avstånd från partiet. Till 

skillnad från variabeln om Sverigedemokraterna är ett problem för demokratin fanns det här ingen skribent 

som ansåg att partiet orsakar problem i Dalarnas län. I 58,1 procent av fallen fanns det ingen aktör alls som 

ansåg att de orsakade problem. Cirkeldiagrammet nedan visar resultatet: 

Ja,	  av	  skribenten	  6,5	  %	  

Ja,	  av	  någon	  annan	  16,1	  %	  

Nej	  77,4	  %	  
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Cirkeldiagram 4: anses SD orsaka problem i Dalarnas län? All publicitet under veckan.  

  

Gjordes det någon moralisk värdering gentemot partiet? Cirkeldiagramet nedan visar att det nästan inte 

gjordes någon moralisk värdering gentemot partiet över huvud taget. Med moralisk värdering menas det om 

någon aktör uttalar sig om att det är fel att rösta på partiet, eller vice versa. Också om någon aktör uttrycker 

sig hur man ska bemöta Sverigedemokraterna i överlag.  Under veckans gång gjordes det ingen moralisk 

värdering av någon skribent. I 6,5 procent av fallen gjordes det en moralisk värdering gentemot partiet av en 

annan aktör. I den övervägande majoriteten av alla publicerade artiklar under veckan var det ingen aktör alls 

som gjorde någon moralisk bedömning gentemot Sverigedemokraterna. Resultatet är sammanställt i 

cirkeldiagramet nedan: 

Cirkeldiagram 5: gjordes det någon moralisk värdering gentemot SD? All publicitet under veckan.  

   

Rapporterades det om någon åtgärd gentemot Sverigedemokraterna? Det sammanställda resultatet nedan 

visar att det inte heller rapporterades om någon åtgärd gentemot Sverigedemokraterna. Med åtgärd menas 

Ja,	  av	  skribenten	  0	  %	  

Ja,	  av	  någon	  annan	  41,9	  %	  

Nej	  58,1	  %	  

Ja,	  av	  skribenten	  0	  %	  

Ja,	  av	  någon	  annan	  6,5	  %	  

Nej	  93,5	  %	  
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det huruvida någon aktör i artikeln, antingen skribenten eller någon annan, uttrycker sig hur vi skulle kunna 

bli av med Sverigedemokraterna eller någon lösning till problemen de ställer till med (om de nu orsakar 

problem som variabel tio frågar efter). I 3,2 procent av artiklarna som publicerades under valveckan med 

Sverigedemokraterna som huvudaktör var det någon annan aktör som framhävde en åtgärd gentemot 

partiet. Det fanns ingen skribent som framhävde någon åtgärd. I 96,8 procent av fallen var det ingen som 

framhävde någon åtgärd över huvud taget gentemor Sverigedemokraterna. Resultat presenteras i 

cirkeldiagramet nedan. 

 Cirkeldiagram 6: rapporterades det om någon åtgärd gentemot SD? All publicitet under veckan.  

 

I denna sektion har de sammanlagda resultaten huruvida Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten valde att 

framställa Sverigedemokraterna under valveckan 2014. Vad som ska presentas här näst är hur det blev att se 

ut när resultatet delades upp i Dalarnas Tidningar respektive Dala-Demokraten. Varför denna jämförelse ska 

göras är för att få fram information om tidningarnas partipressperspektiv kan ha någon inverkan på 

framställningen av partiet. Eftersom Dalarnas Tidningar följer en liberal politisk linje och Dala-Demokraten 

följer en socialistisk politisk linje kan vi mot bakgrund av Eliassons (2013) studie förvänta oss att 

partipressen spelar roll även i denna undersökning, och att Dala-Demokraten kan vara mer kritiska i sin 

framställning av Sverigedemokraterna än vad Dalarnas Tidningar är.         

När Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten jämförs i hur de har framställt Sverigedemokraterna under 

valveckan 2014 ser resultatet ut så här: 

Tabell 10: framställs SD som ett problem för demokratin? Jämförelse mellan DT och DD  

 Ja, av skribenten Ja, av någon annan Nej 

DT 4,7 % 14,3 % 81 % 

DD 10 % 20 % 70 % 

Ja,	  av	  skribenten	  0	  %	  

Ja,	  av	  någon	  annan	  3,2	  %	  

Nej	  96,8	  %	  
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Här kan vi se skillnader mellan Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten. I tio procent av de publicerade 

artiklarna med Sverigedemokraterna som huvudaktör hos Dala-Demokraten har skribenten framställt partiet 

som ett problem för demokratin. I jämförelse med Dalarnas Tidningar där 4,7 procent av artiklarna bestod 

av att skribenten rapporterade om att partiet är ett problem för demokratin. Citatexemplet nedan 

demonstrerar ett exempel: 

”…Ridå. Att yttra något så rasistiskt vore direkt politisk magplask av någon representant för något av 

fullmäktiges demokratiska partier…” (Dala-Demokraten, 2014-09-10) 

 

Skillnader kan vi också se i jämförelse med en annan aktör som har uttalat sig om att Sverigedemokraterna är 

ett problem för demokratin. Hos Dala-Demokraten var det sett till antalet artiklar 20 procent av dessa där 

någon aktör ansåg att Sverigedemokraterna var ett problem för demokratin, i jämförelse med Dalarnas 

Tidningar där det var 14,3 procent av artiklarna där någon annan aktör ansåg att partiet var ett problem för 

demokratin. Exempelcitatet nedan visar hur det bland annat har gått till när någon annan aktör än skribenten 

anser att Sverigedemokraterna är ett problem för demokratin: 

 

”…Knut har rätt att säga vad han tycker, men här ger han uttryck för rasism, vilket gör mig beklämd. Jag tar 

starkt avstånd, och tycker det är förvånansvärt att ett partis förstenamn visar så dåligt omdöme…” (Falu-

Kuriren, 2014-09-11) 

 

Majoriteten av alla artiklarna innehöll annars ingen rapportering angående att Sverigedemokraterna är ett 

problem för demokratin. I 81 procent av artiklarna hos Dalarnas Tidningar och i 70 procent av artiklarna 

hos Dala-Demokraten fanns det ingen aktör som beskrev Sverigedemokraterna som ett problem för 

demokratin. 

   

Hur ser resultatet ut i jämförelse med båda tidningarna angående om Sverigedemokraterna orsakar problem i 

Dalarnas län? Tabellen nedan visar resultatetet: 

 

Tabell 11: anses SD orsaka problem i Dalarnas län? Jämförelse mellan DT och DD  

 Ja, av skribenten Ja, av någon annan Nej 

DT 0 % 42,9 % 57,1 % 

DD 0 % 40 % 60 % 
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Rapporteringen om huruvida Sverigedemokraterna orsakar problem i Dalarnas län är snarlik varandra hos 

både Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten. I båda medierna utgör ungefär 40 procent av artiklarna 

någon aktör som anser att Sverigedemokraterna orsakar problem i samhället, och/eller tar avstånd från 

partiet. Exempelcitatet nedan visar hur det bland annat ser ut hos de artiklarna: 

”– Jag ser ganska små förutsättningar att komma överens med SD annat än i vissa sakfrågor.” (Borlänge 

Tidning, 2014-09-13) 

 

Ungefär 60 procent av artiklarna i båda tidningarna framhävs det inte att Sverigedemokraterna orsakar något 

problem och/eller att någon tar avstånd från partiet i Dalarnas län.   

Hur ser resultatet ut i jämförelse med båda tidningarna angående om Dalarnas Tidningar och Dala-

Demokraten framhäver någon moralisk värdering gentemot Sverigedemokraterna? Tabellen nedan visar 

resultatetet:  

  

Tabell 12: görs det någon moralisk värdering gentemot SD? Jämförelse mellan DT och DD  

 Ja, av skribenten Ja, av någon annan Nej 

DT 0 % 4,8 % 95,2 % 

DD 0 % 10 % 90 % 

 

I tio procent av Dala-Demokratens artiklar med Sverigedemokraterna som huvudaktör är det någon annan 

aktör som gör en moralisk värdering gentemot partiet. Alltså hur partiet ska bemötas. Till skillnad från 

Dalarnas Tidningar där 4,8 procent av alla publicerade artiklar med Sverigedemokraterna som huvudaktör 

utgörs av någon annan aktör som gör en moralisk värdering gentemot Sverigedemokraterna. Exempelcitatet 

nedan visar hur det till exempel har sett ut i en sådan rapportering:  

” – Jag är upprörd, vi kan inte tanka oss att samarbeta med SD, de har inte samma syn som oss på alla 

människors lika varde. Vi kan inte låta deras syn på människor påverka politiken i Avesta.”  (Dala-

Demokraten, 2014-09-09) 

  

I ungefär 90 procent av båda tidningarna så gjordes det ingen moralisk värdering gentemot 

Sverigedemokraterna. Hur ser resultatet ut i jämförelse med båda tidningarna angående om Dalarnas 

Tidningar och Dala-Demokraten framhäver någon åtgärd gentemot Sverigedemokraterna? Tabellen nedan 

visar resultatetet:  
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Tabell 13: framhävs det någon åtgärd gentemot SD? Jämförelse mellan DT och DD  

 Ja, av skribenten Ja, av någon annan Nej 

DT 0 % 4,8 % 95,2 % 

DD 0 % 0 % 100 % 

 

I Dala-Demokraten framhävs det ingen åtgärd gentemot Sverigedemokraterna av varken skribenten eller 

någon annan aktör i artiklarna under veckans gång. I Dalarnas Tidningar var det 4,8 procent av de artiklarna 

med Sverigedemokraterna som huvudaktör där någon annan aktör framhävde en åtgärd gentemot partiet. Se 

exempelcitatet nedan: 

”Moderaternas Mikael Rosén: – Knut har sagt vad han tycker. Men det är Faluborna som avgör vilka som 

kommer in i kommunfullmäktige eller inte. Rösta på ickerasister är min uppmaning.” (Falu-Kuriren, 2014-

09-11) 

 

7.4 Slutsatser och sammanfattning på andra frågeställningen 
 
Hur såg rapportering respektive framställning ut av Sverigedemokraterna i Dalarnas Tidningar och Dala-

Demokraten under valveckan 2014? Vad analysens resultat visar är att det egentligen inte är några större 

problem på rapporteringen av Sverigedemokraterna i varken Dalarnas Tidningar eller Dala-Demokraten, då 

båda publikationerna var övervägande neutrala i språket när de rapporterade om Sverigedemokraterna. 

Däremot när det kommer till att låta Sverigedemokraterna komma till tals i artiklarna, antingen som ensam 

aktör eller som i en del av en diskussion, är inte tidningarna lika objektiva. I Dala-Demokraten fick partiet 

komma till tals i 60 procent av artiklarna där de fanns med som aktör, i Dalarnas Tidningar var det 76,2 

procent av de artiklar med Sverigedemokraterna som aktör där de fick komma till tals. Resultatet mellan 

båda tidningarna var i jämförelse jämnlika när det kom till hur rapporteringen kring partiet såg ut. Så ur ett 

partipressperspektiv kan vi inte urskilja något särskilt mönster då rapporteringen rent procentuellt såg 

likadant ut hos båda tidningarna, trots att de följer två helt skilda politiska linjer. Möjligtvis att Dala-

Demokraten har varit lite mer kritisk gentemot Sverigedemokraternas politiker då de skiljer 16,2 procent i 

hur många artiklar som någon partipolitiskt representant för partiet fick komma till tals.     

När det kommer till hur Sverigedemokraterna har framställts i överlag av Dalarnas Tidningar och Dala-

Demokraten under valveckan 2014 skiljde det sig åt lite mer i procentandelen. I båda publikationer har 

skribenterna för det mesta varit objektiva och inte framställt Sverigedemokraterna som något som uppfyller 

Entmans (1993) fyra kriterier som behövs för att nyheten ska räknas som någon forma av framing. Den 

enda gången det inträffade var under kriteriet om partiet framställs som ett problem för demokratin, där tio 

procent av Dala-Demokratens artiklar rörande Sverigedemokraterna bestod av att skribenten framställde 
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partiet som ett problem för demokratin. Vilket kan jämföras med Dalarnas Tidningar där 4,7 procent av alla 

artiklarna rörande Sverigedemokraterna bestod av att skribenten framställde partiet som ett problem för 

demokratin. Om detta handlar om ett partipressperspektiv och att tidningarna följer två skilda politiska linjer 

är svårt att säga då framställningen av partiet gällande Entmans (1993) tre andra kriterier för framing är 

snarlik hos båda tidningarna. I de tre andra kriterier gällande framing, det vill säga: Om Sverigedemokraterna 

utgör något problem i Dalarnas län, om det görs någon moralisk värdering gentemot partiet, och till sist om 

det framhävs någon lösning till problem partiet orsakar, så är det ingen skribent i någon av tidningarna som 

framställer partiet efter något av dessa kriterier. Däremot så har både Dalarnas Tidningar och Dala-

Demokraten för det mesta intervjuat eller citerat någon annan aktör, som till exempel andra politiker som 

representerat andra partier som bland annat ansett att Sverigedemokraterna orsakar problem och gör 

moraliska värderingar gentemot partiet. 

Något större problem hos objektiviteten och framställningen av partiet finns egentligen inte hos någon av 

tidningarna. Något mönster angående om tidningarnas politiska linjer skulle påverka objektiviteten och 

framställningen av Sverigedemokraterna kan inte urskiljas då artiklarna i procentandel ser snarlika ut hos 

båda publikationerna. 
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8. Diskussion och slutsatser 
	  

I detta kapitel sammanfattas och diskuteras resultatet som presenterades i de två föregående kapitlen. Det diskuteras också vad 

resultatet skulle kunna spela för roll för opinionsbildningen i Dalarnas län, vad denna studie har bidragit med till forskningen 

och även vad det finns för brister i denna undersökning.     

8.1 Sammanfattande diskussion 
	  

Mot bakgrund av att Sverigedemokraterna fick 62 mandat runt om i Dalarnas län efter valet 2014 ämnar 

denna studie undersöka hur mycket utrymme Sverigedemokraterna fick i jämförelse med de andra partierna i 

Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten under valveckan 2014. Vad denna studie också har ämnat 

undersöka är hur Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten valde att rapportera om och framställa 

Sverigedemokraterna under valveckan 2014. Vad resultatet visar är att Sverigedemokraterna var det parti 

som fick mest utrymme i båda tidningarna under valveckan 2014. I Dalarnas Tidningar fick 

Sverigedemokraterna 21 procent av utrymmet hos all politisk rapportering. I Dala-Demokraten fick partiet 

22,2 procent av i utrymme av all den politiska rapporteringen. Sammanlagt fick Sverigedemokraterna 21,4 

procent utrymmet under valveckan. I jämförelse med alla de andra partierna var det bara 

Socialdemokraterna som kom i närheten av ett sådant utrymme då de fick 20,7 procent. Det parti som 

sammanlagt fick tredje mest i utrymme i tidningarna under valveckan 2014 var Kristdemokraterna med 11,7 

procent i utrymme. 

Väljarna i Dalarnas län möttes alltså av många artiklar om Sverigedemokraterna när de läste 

morgontidningarna under valveckan 2014, då rapporteringen om dem var störst bland alla partierna. Men 

resultatet angående hur rapporteringen och framställningen av Sverigedemokraterna såg ut visade att tonen 

på sätt och vis var alarmerande. Vilket är intressant i relation till frågan om det utrymme partiet fick kontra 

ton på rapporteringen. I skribentens ord var tonen i språket oftast neutral hos både Dalarnas Tidningar och 

Dala-Demokraten. Vad som dock var intressant i jämförelse med utrymmet partiet fick under veckans gång, 

var att i sammanlagt 29 procent av alla artiklar som på något sätt hade Sverigedemokraterna som huvudaktör 

fanns det ingen från partiet som representerade dem. I Dala-Demokraten fanns det ingen som 

representerade partiet i 40 procent av artiklarna som hade dem som huvudaktör, i Dalarnas Tidningar fanns 

det ingen som representerade Sverigedemokraterna i 23,8 procent av alla artiklar som hade partiet som 

huvudaktör. Detta innebär att Sverigedemokraterna var ett parti under veckan som fick mycket utrymme i 

medierna, men i utrymmet de fick talade man inte alltid med dem, utan man talade ibland även om dem. 

Vad vi fick svar på i resultatet angående framing är att skribenten för det mesta är objektiv även i själva 

framställningen och inte bara i rapporteringen, skribenten själv har alltså inte lagt sig i så mycket utan varit 

neutral i tonen. Däremot har skribenterna för artiklarna ofta citerat eller intervjuat någon annan aktör, som 

till exempel någon annan politiker som representerat något annat parti som har diskuterat 
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Sverigedemokraterna. I till exempel variabeln om någon anser att Sverigedemokraterna orsakar problem i 

Dalarnas län fanns det i 41,9 procent av fallen någon annan aktör än skribenten själv som ansåg att partiet 

orsakade problem i Dalarnas län, och i variabeln om att partiet framställs som ett problem för demokratin 

var det i 16,1 procent av fallen som någon annan aktör ansåg att de var ett problem för demokratin. Så som 

konklusion här är att Sverigedemokraterna stod högt upp på dagordningen under valveckan, men 

lokalpressen valde ibland att tala om partiet, inte med partiet. 

I slutändan spelade nog inte tidningarnas politiska linjer någon roll för utrymmet, rapporteringen och 

framställningen av Sverigedemokraterna då båda publikationerna hade snarlika siffror i resultaten och inget 

som skilde dem åt markant.   

8.2 Vad spelar roll för opinionsbildningen? 
	  

Enligt Boomgarden och Vliegenthart (2007) spelar det utrymme populistiska partier får i tidningar roll för 

opinionsbildningen och väljarstödet i samhället. Även i denna generaliserande studie som sträcker sig över 

en vecka har vi sett att Sverigedemokraterna fick mest utrymme i lokalpressen i Dalarnas län och att de 

samtidigt fick 62 mandat runt om i dalakommunerna, vilket var ganska mycket i förhållande till alla andra 

partier och hur många mandat de fick. I riksdagen är partiet nu också Sveriges tredje största parti. Så frågan 

är om antalet publicerade artiklar och det utrymme ett populistiskt parti få spelar roll för opinionsbildningen. 

Vad de data som har samlats in och presenterats till denna studie visar är att man kan ha en rapportering 

som är större än alla andra partier och som i vissa fall är alarmerande och till och med ibland varnar väljare 

för partiet, och uppmanar dem att inte rösta på dem, men detta tycks ändå inte spela någon roll för 

opinionsbildningen verkar det som. Det verkar till och med så att negativ rapportering tycks ha positiva 

effekter på opinionsbildningen och utgången i valresultatet för Sverigedemokraterna. Att ett parti får negativ 

rapportering och framställning i medierna är inte något nytt, och när sådant har inträffat har partiledarna 

oftast blivit fällda. Exempel på detta var när Socialdemokraternas dåvarande partiledare Håkan Juholt blev 

fälld av medierna på grund av negativ rapportering och blev tvungen att avgå, då Socialdemokraterna hade 

tappat tio procentenheter av väljarstödet efter den så kallade Juholt-affären (Elisasson, 2013). Men 

Sverigedemokraterna tycks vara ett undantagsfall när det kommer till alarmerande innehåll i artiklar som 

handlar om dem, då de nämligen som Häger (2012) säger, får röster ändå trots negativ publicitet. Varför det 

är så är en fråga som denna studie inte kan besvara, men man skulle kunna anta att Sverigedemokraterna har 

sin skara väljare som är trogna partiet och röstar på dem i både vått och torrt, oavsett vad medierna skriver 

om dem. Men det tycks heller inte stämma, då partiet växer och får allt fler väljare för varje val som går, till 

exempel har stödet för Sverigedemokraterna i Dalarnas län mer än fördubblats efter valet 2014, då partiet 

tidigare hade 26 mandat i 14 dalakommuner, vilket ökade markant efter valet 2014 och partiet har nu 62 

mandat i 15 dalakommuner (Valmyndigheten, 2015). Så när det kommer till Sverigedemokraterna, och även 

andra populistiska partier enligt Boomgarden och Vliegenthart (2007), så spelar teorin om framing ingen 
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som helst roll alls. Det är inte hur Sverigedemokraterna framställs, det är att dem framställs, och dessutom är 

det parti i Dalarnas län som oftast framställs i de lokala morgontidningarna. Kanske den gamla klyschan och 

PR-mantrat ”All publicitet är bra publicitet” stämmer överens med verkligheten? Åtminstone verkar den 

göra det i samband med Sverigedemokraterna.  

8.3 Regional vs. Rikstäckande press 
	  

Mot bakgrund av Mazzoleni et al (2003) så borde Sverigedemokraterna befinna sig i en så kallad 

etableringsfas då partiet har fått en hel del röster i de senaste valen och medierna väljer också att rapportera 

om dem, både regionalt och rikstäckande. I jämförelse mellan den regionala och den risktäckande pressen 

har denna studie kommit fram till samma resultat som Pettersson (2010) kom fram till med sin studie om de 

rikstäckande morgontidningarna, nämligen att de ger en neutral och informativ rapportering om 

Sverigedemokraterna, och exakt som Mazzoleni et al (2003) säger så är det något elite media 

(morgontidningarna) känner sig tvingade att göra när populistiska partiet har kommit in i etableringsfasen. 

Denna studies resultat har visat att skribenterna är övervägande neutrala i sin rapportering gällande 

Sverigedemokraterna, så det är inte bara i de rikstäckande morgontidningarna som skribenterna rapporterar 

neutralt om Sverigedemokraterna, utan även skribenterna i de regionala morgontidningarna i Dalarnas län 

ger också en någorlunda neutral bild av partiet. Men om det gäller för alla regionala morgontidningar i 

Sverige går inte att besvara då denna studie endast undersökte Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten. 

8.4 Denna studies bidrag till forskningsområdet 
	  

Vad är denna studies bidrag till forskningsområdet inom politisk kommunikation? Studien har visat en 

bredare förståelse för hur populistiska partier framställs i medierna och att morgontidningarnas politiska 

linjer inte spelar någon direkt större roll för rapporteringen och framställningen av populistiska partier, vilket 

även Mazzoleni et al (2003) kom fram till i deras studie, då deras resultat visade att morgontidningarna (elite 

media) alltid känner sig tvingande att rapportera om populistiska partier på ett neutral, seriöst och 

informativt sätt. Detta är samma resultat som även denna studie har kommit fram till fast på ett bredare plan 

då den har undersökt morgontidningar på regional nivå. Men denna studies mest betydelsefulla bidrag till 

forskningen är att resultatet visar att Sverigedemokraterna får betydligt mycket mer utrymme och publicitet 

av medierna än vad många andra partier får, i denna studie som sträcker sig över en veckas tid var det endast 

Socialdemokraterna som kunde mäta sig med den mängd publicitet Sverigedemokraterna fick. Detta kan 

mycket väl ha betydelse för opinionsbildningen i samhället, dock är detta inget som denna studie har kunnat 

svara på. Det är något som vidare forskning inom politisk kommunikation skulle kunna belysa mer. 
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8.5 Brister i undersökningen 
	  

Avgränsingen till denna studie är att den endast sträcker sig över en veckas tid. Vilket har gjort att studien är 

väldigt generaliserande. Dessutom är det valveckan den sträcker sig över då det rapporteras extra mycket om 

politiska frågor och om partier., vilket gör att studien möjligtvis inte ger en rättvis bild över hur 

rapporteringen och utrymmet partierna får i vanliga fall i Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten. Fler 

brister i undersökningen är att det är en kvantitativ innehållsanalys som har använts som metod för att 

besvara frågeställningarna. Metoden är användbar när man vill mäta svar (Nilsson, 2011), vilket denna studie 

har gjort. Detta innebär dock att undersökningen har förlorat viktiga aspekter som till exempel det som sägs 

implicit i rapporteringen och framställningen av Sverigedemokraterna. Så man skulle kunna säga att det 

underförstådda som skulle kunna finnas i artikarna om Sverigedemokraterna inte har lyfts fram i denna 

studie.  

Sedan generaliserar denna studie ytterligare då det endast är två lokala morgontidningar i Dalarnas län som 

har studerats. Så resultatet är inte representativt för alla lokala morgontidningar omkring i alla länen i 

Sverige. Detta öppnar upp för vidare forskning i hur regionala medier rapporterar om och framställer 

Sverigedemokraterna och populistiska partier. Att Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten är två mycket 

populära morgontidningar i Dalarnas län med höga procentsiffror när det kommer till hushållstäckning vet 

vi redan sedan presentationen av tidningarna i bakgrundkapitlet. Så det utgör en grundbult i att tidningarna 

kan ha en effekt på opinionsbildningen i Dalarnas län. Dock finns det fler lokala medier i Dalarnas län, som 

till exempel SVT:s regionala nyheter som befolkningen i Dalarna kan ta del av. Så Dalarnas Tidningar och 

Dala-Demokraten är inte ensamma aktörer för att förmedla information om Sverigedemokraterna i Dalarnas 

län. Hur många tittare SVT:s regionala nyheter når ut till och hur deras rapportering och framställningen av 

Sverigedemokraterna ser ut har denna studie inte gått in på över huvud taget, då den har avgränsats till de 

två största lokala morgontidningarna i länet. Men vi kan nog anta att även SVT:s regionala nyheter också kan 

utgöra en grundbult till effekten på opinionsbildningen i Dalarnas län. 

År 2013 köptes Dala-Demokraten upp av Mittmedia Förvaltnings AB (Gustafsson, 2015) vilket är samma 

medieföretag som äger Dalarnas Tidningar (Söderberg, 2015). Detta har resulterat till att det ibland har 

förekommit samma artiklar hos både Dalarnas Tidningar och i Dala-Demokraten. Detta ger konsekvenser i 

jämförandet mellan tidningarna då det ibland har varit samma artiklar som har jämförts i tidningarna 

emellan. Dock ger det inga konsekvenser i studien i helhet då undersökningen ämnade undersöka hur 

mycket utrymme Sverigedemokraterna har fått rent procentuellt och vilken rapportering och framställning 

av partiet läsarna har mötts av när de har öppnat och läst tidningarna. 
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9. Framtida forskning 
	  

I detta kapitel presenteras förslag på hur denna studie kan utvecklas. Även förslag på vidare forskning på de frågor som 

väcktes under arbetets gång med denna studie. 

Denna studie är avgränsad till endast en veckas period. Vad som skulle behövas inom framtida forskning för 

att stärka undersökningens validitet är att undersöka Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten med en mer 

omfattande kvantitativ innehållsanalys som sträcker sig över en längre tid. Framtida forskning skulle också 

kunna handla om att studera fler morgontidningar på regional nivå, och även jämföra dem med varandra, för 

att se om det finns något återkommande mönster för alla regionala morgontidningar angående deras 

rapportering av Sverigedemokraterna. Vad som då också skulle kunna undersökas mer är om tidningarnas 

politiska linjer påverkar rapporteringen och framställningen av Sverigedemokraterna. Denna studie har också 

jämfört två regionala morgontidningar med varandra, framtida forskning skulle också kunna jämföra 

regionala morgontidningar med de rikstäckande morgontidningarna för att se om det finns likheter 

respektive olikheter mellan dem i utrymme och rapporteringen kring Sverigedemokraterna. 

Det kanske mest intressantaste resultatet denna studie kom fram till var att Sverigedemokraterna var det 

parti som fick allra mest utrymme i Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten. Frågan är då om detta på 

något sätt och vis har påverkat opinionsbildningen och stödet hos väljarna i Dalarnas län? Detta är något 

som vidare forskning skulle kunna gå in mer på så att vi får fram mer kunskap angående framväxten av 

populistiska partier. Vad som då skulle kunna göras är att vända sig till väljarna och ha dem som 

respondenter och låta dem svara på frågor efter att de har läst artiklar om populistiska partier. 

Denna studie har liksom många andra liknande studier i ämnet utgått från en kvantitativ innehållsanalys. Vad 

som skulle vara intressant är att i framtiden se resultat på fler studier i ämnet som har utgått från kvalitativa 

metoder. Till exempel skulle man kunna göra om samma undersökning som jag gjorde med denna 

kandidatuppsats men i stället utgå från en kvalitativ kritisk diskursanalys för att få fram det implicita som står 

skrivet i artiklarna som hade Sverigedemokraterna som huvudaktör. På samma sätt skulle man inom 

framtida forskning kunna koncentrera sig på hur Sverigedemokraterna har framställts i ledare och krönikor, i 

stället för endast nyhetsartiklar, och sedan jämföra tidningar med olika politiska linjer med varandra, för att 

se om det finns mönster i likheter och olikheter hos olika publikationer med olika politiska linjer. 
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10. Implikationer för samhället och yrkeslivet 
	  

I denna kandidatuppsats sista kapitel diskuteras studiens slutsatser i kontext till ett samhälle-och yrkesperspektiv. Hur bör 

medierna förhålla sig till populistiska partier som till exempel Sverigedemokraterna?  

Medierna ger mycket utrymme till Sverigedemokraterna i förhållande till alla de andra partierna, något som 

denna generaliserande studie har bevisat.  En fundering som hela tiden har dykt upp hos mig under 

skrivandets gång av denna studie är hur journalister ska förhålla sig till Sverigedemokraterna och de partier 

som inte förspråkar en helt demokratisk syn på hur ett samhälle ska styras. Är det bra för samhållet att 

Sverigedemokraterna får den uppmärksamhet de får i medierna? Under 90-talet etablerade sig partiet Ny 

demokrati i Sverige, ett parti som också hade en hel del okonventionella idéer som också kunde ses som 

främlingsfientliga. Partiet fick mycket utrymme i medierna och enligt Häger (2012) var det medierna som till 

och med såg till så att partiet lyckades etablera sig. Utan medierna hade partiet helt enkelt inte klarat av att 

kunna existera på egen hand. När det senare visade sig att partiet hade främlingsfientliga åsikter fick partiet 

ett helt annat bemötande av medierna och partiet började tyna bort och väljarna avtog. Så på mång sätt och 

vis var det medierna som stod för partiets uppgång och fall. Dock var aldrig Ny demokrati lika 

stigmatiserade som Sverigedemokraterna är, Ny demokrati sågs mer som ett populistiskt 

antietablissemangsparti (Häger, 2012). Frågan är då om medierna ska tiga ihjäl partiet eller inte? Förmodligen 

är det ingen bra idé för journalisterna att göra det då partiet med stor sannolikhet kommer att ses som 

martyrer, och vi lever trots allt i en demokrati där alla åsikter ska få komma till tals. Dessutom är det mycket 

populärt i dag att partierna driver sina valkampanjer via sociala medier så att nå ut till väljarna kan göras på 

andra sätt än att vända sig till de traditionella medierna. Så på det sättet kanske det inte spelar så stor roll 

längre hur de traditionella medierna väljer att rapportera om och framställa partiet då partierna kan söka sig 

till andra kanaler i stället. 

Konsekvensneutralitet är något medierna bör sträva efter i ett demokratiskt samhälle i all rapportering, 

oavsett om det handlar om rapportering och framställning av populistiska partier eller inte. Vad denna studie 

har kommit fram till att är att två regionala morgontidningar visade på konsekvensneutralitet i 

rapporteringen gentemot Sverigedemokraterna, dock var innehållet i artiklarna delvis alarmerande när det 

intervjuades eller citerades andra aktörer som uttalade sig om partiet. Sedan gavs det mycket utrymme till 

partiet i jämförelse med de andra partierna, vilket kanske kan vara bra för redaktörer att tänka på, nämligen 

att det bör ges en liknande mängd av utrymmet till alla riksdagspartier. 

Sammanfattningsvis är det inte en enkel sits journalisterna sitter i. Paradoxalt nog ska journalisterna kunna 

visa väljarna vilka åsikter Sverigedemokraterna står för, men samtidigt inte sprida deras odemokratiska 

åsikter vidare. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - kodschema 

 
Population: Alla nyhetsartiklar i Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten 
Tidsperiod: Valveckan 2014. Datumen 2014-09-08 – 2014-09-14. 
Analysenheter: Nyhetsartiklar. 

Variabler 

1. I vilket medium är artikeln publicerad? 

1. Nya Ludvika Tidning 
2. Dala-Demokraten 
3. Borlänge Tidning 
4. Falu-Kuriren 
5. Mora Tidning 
6. Södra Dalarnes Tidning 
7. Bilagan 

2. Utgivningsdatum? 

1. 2014-09-08 
2. 2014-09-09 
3. 2014-09-10 
4. 2014-09-11 
5. 2014-09-12 
6. 2014-09-13 
7. 2014-09-14 

3. Vilket parti är huvudaktör i artikeln? 

1. Vänsterpartiet 
2. Miljöpartiet 
3. Socialdemokraterna 
4. Centerpartiet 
5. Folkpartiet 
6. Moderaterna 
7. Kristdemokraterna 
8. Sverigedemokraterna 
9. Övrigt 
10. Artiklar innehållandes fler än ett parti 

4. Fokus på ämne i artikeln? 

1. Utbildning 
2. Vård/omsorg  
3. Välfärd 
4. Invandring 
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5. Arbetsmarknad 
6. Brottslighet 
7. Övrigt  

5. Är artikelns rubrik positiv, neutral eller negativ i förhållande till SD? 

1. Positiv 
2. Neutral 
3. Negativ 

6. Är artikelns ingress positiv, neutral eller negativ i förhållande till SD? 

1. Positiv 
2. Neutral 
3. Negativ 

7. Är artikelns brödtext positiv, neutral eller negativ i förhållande till SD? 

1. Positiv 
2. Neutral 
3. Negativ 

8. Får någon partipolitisk representant för SD komma till tals i artikeln?  

1. Ja 
2. Nej 

9. Betraktas SD i artikeln som ett problem för demokratin? 

1. Ja, av skribenten 
2. Ja, av någon annan 
3. Nej 

10. Framhävs det i artikeln att SD orsakar problem i Dalarnas län? 

1. Ja, av skribenten 
2. Ja, av någon annan 
3. Nej 

11. Framhävs det någon moralisk värdering gentemot SD i artikeln? 

1. Ja, av skribenten 
2. Ja, av någon annan 
3. Nej  

12. Framhävs det en åtgärd på ett problem med SD i artikeln? 

1. Ja, av skribenten 
2. Ja, av någon annan 
3. Nej 
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Bilaga 2 – kodningsinstruktioner 
 

Variabel 1 

Här besvaras det vilken tidning artikeln är publicerad i. 

Variabel 2 

Här besvaras det vilket datum artikeln publicerades under valveckan 2014. 

Variabel 3 

Här besvaras det vilket parti som var huvudaktören i artikeln. Om partiet omnämns i rubrik och ingress så är 
det ett tydligt tecken på att de är artikelns huvudaktör. 

Variabel 4 

Här besvaras frågan om vilken sakfråga artikeln lade fokus på när SD omnämndes. Nämns sakfrågan i 
rubriken och ingressen är det ett tydligt tecken på att det är ämnet artikeln lägger fokus på. 

Variabel 5, 6, 7 och 8 - objektivitet 

Huruvida artikeln är objektiv avgörs utifrån ordval, dock ska orden inte räknas, utan det gäller för kodaren 
att göra en bedömning om vilken gestaltning som är tydligast. Ord som är negativt värdeladdade kan 
exempelvis vara ”idioter”, ”pinsamma” eller ”utesluta”. Positivt värdeladdade ord skulle kunna vara 
”duktiga”, ”intelligenta” eller ”inkludera”. Finns det ingen rapportering som är tydligt positiv eller negativ är 
rapporteringen helt enkelt neutral. Denna kodning görs på samma satt i rubrik, ingress och brödtext. 
Variablerna lägger endast fokus på skribentens ord. 

Som kodare gäller det att ha i åtanke att framgång för partiet kan rapporteras som något negativt, och 
skandaler kan även rapporteras som något positivt, allt beroende på vilka ordval skribenten använder sig av. 

Exakt som Rydberg (2013) påpekar i sin studie ska det i denna kodning skiljas på parti och person, då denna 

studie endast lägger fokus på det manifesta innehållet. Finns det ingen koppling mellan Sverigedemokraterna 

och till exempel en representant för partiet i texten så handlar texten inte om Sverigedemokraterna. Om 

rubriken exempelvis lyder: ”Kent Ekeroth i våldsamt barslagsmål” finns det ingen koppling till partiet. Lyder 

rubriken: ”SD-politiker i våldsamt barslagsmål” är det en tydlig koppling till Sverigedemokraterna.       

Den åttonde variabeln handlar om huruvida Sverigedemokraterna får komma till tals i artikeln, antingen som 
ensam aktör eller som en del av en diskussion. Som kodare gäller det att veta att detta innefattar endast ord 
och meningar bakom talstreck eller inom citattecken. 

Variabel 9, 10, 11 och 12 – framing 

Variabel nio handlar om huruvida Sverigedemokraterna framställs som ett parti som tillför problem för det 
demokratiska samhället. Här gäller det som kodare att se efter om Sverigedemokraterna beskrivs som 
rasister, främlingsfientliga, fascister eller högerextremister. Eller bara kort och gott odemokratiska. 

Den tionde variabeln handlar om huruvida Sverigedemokraterna orsakar problem i Dalarnas län eller i 
Sverige i övrigt. Alltså om skribenten eller någon annan inte gillar partiets handlande. Det kan handla om att 
någon uttrycker sig om att de inte gillar partiet och deras handlande, eller att de bara inte vill veta av partiet. 
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Det kan även vara om det rapporteras om att en Sverigedemokrat har blivit dömd för något brottsligt. Som 
det förklarades tidigare gäller det att hålla person och parti borta från varandra då denna studie är kvantitativ 
och endast lägger fokus på det manifesta innehållet.   

Variabel elva söker svar på om det framhävs någon moralisk värdering gentemot partiet. Det kan till 
exempel vara att det är opassande stödja dem, och vice versa, eller hur någon bör agera. Eller huruvida man 
ska bemöta partiet i överlag. 

Om artikeln framhäver att det är problem med partiet, eller om någon aktör inte gillar deras handlande, som 
variabel nio och tio frågar efter, så frågar variabel tolv om artikeln föreslår lösningar på problemen. Som till 
exempel om det framgår i artikeln att vi kan bli av med problempartiet genom att inte rösta på dem eller 
ignorera dem, eller vice versa. 

Som kodare måste man veta att det inte bara är journalistens ord som ska vara med i studien i dessa fyra 
variabler, utan andra utomståendes citat ska också inkluderas, även när journalisten hänvisar till någon som 
gjort ett uttalande tidigare. Med citat så innefattar det alla ord inom citattecken och ord bakom talstreck. 


