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Purpose/Aim: This essay seeks to study how the Swedish political party the Sweden Democrats 

was framed in Swedish local press during the month of the parliamentary election in 2010. The 

study is based upon eight local newspapers located in the municipalities where the voting result 

for the Sweden Democrats increased the most and the least. 

Material/Method: The material consists of 263 articles from eight different local newspapers 

gathered from the month of September 2010 (the month of the election). Using a quantitative 

content analysis and a cluster analysis inspired by Matthes & Kohring, a comparison of the 

framing is made between the different newspapers. The results of this comparison are then 

analyzed and discussed by applying theories of political communication, media logic and framing. 

Main results: The results show that some similarities and some differences occur regarding the 

framing of the Sweden Democrats between the different newspapers. A neutral frame of the 

party’s policies and the result of the election was common in all of the newspaper. This frame 

was, however, somewhat more salient in the newspapers where the party increased the most. 

While the group of newspapers where the party increased the least tended to criticize the Sweden 

Democrats to a higher extent, the moral evaluations in the other group of newspapers differed 

and also tended to criticize other parties to a higher extent. Regarding the treatment of the party 

in terms of bias no major differences could be distinguished. 

Keywords: Framing, The Sweden Democrats, media logic, political communication, local press, 

quantitative content analysis. 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur Sverigedemokraterna gestaltades i svensk lokalpress 

under månaden för riksdagsvalet 2010. Undersökningen baseras på sammanlagt åtta 

lokaltidningar, fyra tidningar i de kommuner där Sverigedemokraternas riksdagsvalresultat ökade 

som mest respektive fyra tidningar i de kommuner där partiets riksdagsvalresultat ökade som 

minst. Materialet består av sammanlagt 263 artiklar från september månad 2010. Artiklarna har 

analyserats med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys samt en klusteranalys inspirerad av en 

artikel av Matthes & Kohring. Även Kent Asps aktörsbehandlingsindex har ingått i analysen för 

att undersöka behandlingen av Sverigedemokraterna i de olika tidningarna. 

Resultaten visar på vissa likheter men även vissa skillnader i gestaltningen. En neutral gestaltning 

av Sverigedemokraterna rörande partirelaterade frågor och valresultatet var vanlig inom samtliga 

tidningar. Denna gestaltning var dock än mer utmärkande i de tidningar där valresultatet ökade 

som mest. Tidningarna inom de kommuner där partiet ökade som minst tenderade även att vara 

mer kritiska gentemot Sverigedemokraterna medan den andra gruppen av tidningar tenderade att 

kritisera övriga partier i högre utsträckning. Rörande aktörsbehandlingsindexet varierade detta 

mellan tidningarna, varpå inga tydliga mönster i behandlingen av partiet framgick. En viss 

tendens, om än inte entydig, var dock att partiet fick en något mer gynnsam behandling i de 

tidningar där valresultatet ökade som mest. 

En stor del av skillnaderna och likheterna mellan grupperna kan förstås utifrån medielogiken, då 

tidningarnas förutsättningar och villkor styrs av en rad olika kontextuella faktorer som exempelvis 

politiska aktörer, den politiska situationen samt tidningens och publikens värderingar. 

Gestaltningarna formas då bland annat av de normer och värderingar som finns inom och utom 

nyhetsorganisationen. Med tanke på att Sverigedemokraternas politiska inflytande och stöd 

varierar mellan de studerade kommunerna avspeglar sig detta till viss del i mediebilden.  

Nyckelord: Sverigedemokraterna, gestaltningsteori, medielogik, lokalpress, kvantitativ 

innehållsanalys. 

Ett stort tack… 
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och motiverande kommentarer. Jag skulle även vilja tacka Linnea för att du har stått ut med mitt 
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1. Inledning 
Sverigedemokraterna har sedan partiet grundades gått från att vara ett, i stort sett, obetydligt parti 

långt ute på högerflanken av den politiska skalan till att idag vara ett av åtta riksdagspartier. 

Partiet har länge arbetat med att förändra sin organisation och framtoning för att distansera sig 

från bilden av partiet som högerextremt och rasistiskt. Strävan har hela tiden varit att framstå 

som ett mer anständigt och trovärdigt alternativ för att nå ut till en bredare samhällskrets. 

Huruvida Sverigedemokraterna har lyckats med att förändra bilden av partiet eller ej låter jag vara 

osagt, klart står hur som helst att partiet i dagsläget utgör en väsentlig, och omdiskuterad, del av 

den politiska arenan och det svenska samhället. Partiet har ökat i antal röster för varje valår sedan 

1991 och fick i det senaste riksdagsvalet 5,7 procent och kom därmed in i riksdagen.1  

Sverigedemokraterna gjorde under 2010 ett framgångsrikt riksdagsval över hela landet och ökade 

i antal röster i samtliga valdistrikt. Till skillnad från tidigare år ökade man stort på flera håll. 

Partiet gick fortsatt starkt i Skåne och Blekinge men gick även framåt i exempelvis Borlänge och 

Bollnäs. Framgångarnas storlek varierade dock kraftigt i kommunerna runtom i Sverige. I 

Bromölla ökade partiet med 8,02 procentenheter medan de i Umeå enbart ökade med 1,3 

procentenheter.2 Variationerna kan naturligtvis bero på flera tänkbara faktorer. En förklaring kan 

vara partiets antal mandat i kommunfullmäktige under tidigare mandatperiod samt hur väl de 

skötte sig, en annan förklaring kan vara de eventuella problem med arbetslöshet och 

integrationspolitik som existerar i kommunen. En ytterligare faktor torde även vara mediebilden 

av partiet, vilken i sin tur även kan bero på tidigare nämnda faktorer. En betydande del av 

debatten kring Sverigedemokraterna inför riksdagsvalet 2010 har därför handlat om hur 

massmedia bör behandla partiet.  

Debatten mynnar huvudsakligen ut i två läger. På ena sidan finns de förespråkare som menar att 

massmedia ska granska partiet som vilket annat parti som helst och inte ta hänsyn till huruvida de 

är främlingsfientliga eller inte. Journalisten Niklas Orrenius som har granskat partiet under flera 

år menar att de trots allt är ett demokratiskt valt parti och att det inte är massmedias uppgift att 

”bedriva politiska kampanjer”.3 På den andra sidan finns de förespråkare som menar att 

massmedia gör bäst i att motarbeta eller nonchalera partiet så gott det går. De menar att 

massmedia bör undvika att ge dem onödigt med publicitet då deras åsikter strider mot vissa 

demokratiska rättigheter. I södra Sverige, där partiet har ett starkt fäste, har tendensen varit att 

redaktionerna valt att behandla Sverigedemokraterna likt övriga partier. Detta kan förklaras med 

att partiet har många kommunala mandat i Sydsverige och därmed agerar i många lokala frågor. 4 

Samtidigt är det fortsatt många redaktioner som särbehandlar partiet, då de anser att partiets 

åsikter går stick i stäv med vad tidningen och dess publik anses stå för.  

 
 

                                                             
1 Valmyndigheten, www.valmyndigheten.se hämtad 2010-11-08 
2 Ibid. 
3 Lodenius, Anna-Lena & Wihlborg, Mats, Slaget om svenskheten, Premiss förlag, Stockholm 2010, s.235. 
4 Ibid., s.235. 

http://www.valmyndigheten.se/
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1.1. Problemformulering 
Debatten kan även problematiseras till ett vidare perspektiv rörande mediernas demokratiska 

uppgifter och journalistiska ideal. Enligt pressutredningen 1994 ska medierna bland annat ”förse 

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

samhällsfrågor” och ”låta olika åsikter och kulturyttringar komma till tals”.5 För journalistiken 

innebär detta bland annat att rapporteringen ska präglas av saklighet och relevans. Sett ur detta 

perspektiv borde Sverigedemokraterna behandlas som vilket annat parti som helst, men så är inte 

alltid fallet. Medierna och journalistiken är nämligen inte särkopplade från samhället utan dess 

förutsättningar påverkas av ekonomiska faktorer, publik, källor, politiska aktörer, rådande 

värderingar i samhället samt journalistiska ställningstaganden. 

Utifrån denna debatt kring behandlingen av Sverigedemokraterna, samt det faktum att partiets 

valframgångar har varierat stort i olika svenska kommuner, fann jag det intressant att studera hur 

den faktiska mediebilden, eller gestaltningen, av partiet har sett ut i olika delar av landet. 

1.1.1. Syfte och frågeställning  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Sverigedemokraterna gestaltades i svensk 

lokalpress under månaden för riksdagsvalet 2010. Undersökningen baseras på sammanlagt åtta 

lokaltidningar. Mer specifikt, fyra lokaltidningar i de kommuner där Sverigedemokraternas 

riksdagsvalresultat ökade som mest respektive fyra lokaltidningar i de kommuner där partiets 

riksdagsvalresultat ökade som minst. Utifrån mitt syfte har jag valt att formulera följande 

frågeställningar: 

- Hur har Sverigedemokraterna gestaltats i lokalpressen i de kommuner där deras 

riksdagsvalsvalresultat ökade som mest respektive som minst? 

- Vilka eventuella skillnader i gestaltningen kan urskiljas mellan de tidningar där 

Sverigedemokraternas riksdagsvalresultat ökade som mest respektive som minst? 

- Vilka gemensamma mönster kan urskiljas i gestaltningarna tidningarna emellan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 SOU 1995:37 ur Strömbäck, Jesper, Makt och medier, Studentlitteratur, Lund 2000, s.271. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel ges en presentation av Sverigedemokraterna och partiets historia. Detta följs sedan 

av ett avsnitt om diskussionen kring behandlingen av partiet i media.  

2.1. Sverigedemokraterna – En historik 
Sverigedemokraterna grundades 1988 ur den rasistiska rörelsen Bevara Sverige Svenskt.6 Fyra år 

senare fick partiet sin första partiledare i form av Anders Klarström, tidigare medlem i det 

nazistiska Nordiska rikspartiet. Efter 1994 års riksdagsval tampades partiet med stora finansiella 

svårigheter varpå splittring uppstod inom partiet, vilket ledde till flertalet avhopp bland 

partimedlemmarna.7 Utifrån den kritiskt granskande boken Sverigedemokraterna – Den nationella 

rörelsen kan även nämnas att var tredje styrelseledamot i partiet, vid denna period, hade tydliga 

nazistkopplingar.8  

Efter inre stridigheter inom partiet avgick Anders Klarström några månader efter valet 1994. Den 

tidigare centerpartisten Mikael Jansson tog i denna veva över som partiledare. En av hans första 

åtgärder var att förändra partiets framtoning och försöka tvätta bort naziststämpeln. Bland annat 

införde han klädkod vid offentliga möten och demonstrationer i form av uniformsförbud.9 

Mikael Jansson var sedan partiledare fram till 2005. Under hans år ökade Sverigedemokraterna 

kraftigt i både riksdagsval och antal kommunala mandat. I 2002 års riksdagsval erhöll partiet 1,4 

procent, vilket innebar en tredubbling jämfört med 1998.10 En del interna schismer och avhopp 

förekom dock även under Mikael Janssons ledning, vilket bland annat ledde till bildandet av det 

extremistiska partiet Nationaldemokraterna år 2001.   

År 2005 valdes den nuvarande partiledaren, Jimmy Åkesson, till partiets ordförande. Han 

fortsatte den process som Mikael Jansson hade påbörjat och arbetade med att förändra partiets 

organisation, arbetssätt och framtoning.11 Partiet har sedan dess ansträngt sig hårt för att 

distansera sig från extremism- och nazistkopplingar samt för att framstå som ett mer trovärdigt 

och respektabelt alternativ. Exempelvis byttes den tidigare partisymbolen, en brinnande fackla 

hämtad från det brittiska rasistiska partiet National Front, ut mot en något mildare variant i form 

av en blåsippa. 

Dessa åtgärder har utan tvekan visat sig effektfulla, åtminstone om man ser till partiets 

framgångar under de två senaste valåren. I riksdagsvalet 2006 fick partiet 2,9 procent och blev 

Sveriges största parti utanför riksdagen och i kommunalvalen fick de plats i 145 av 290 landets 

kommunfullmäktigeförsamlingar.12 I det senaste riksdagsvalet, 2010, fick Sverigedemokraterna 5,7 

                                                             
6 Mattsson, Pontus, Sverigedemokraterna in på bara skinnet, Natur & Kultur, Stockholm 2010, s.18. 
7 Sverigedemokraterna, hämtad från: http://sverigedemokraterna.se/vart-parti/partiets-historik-i-kronologisk-
ordning/ 2010-11-11 
8 Larsson, Stieg & Ekman, Mikael, Sverigedemokraterna den nationella rörelsen, Ordfront förlag, Stockholm 2001, s.147. 
9 Ibid., s.169. 
10 Mattsson, Pontus (2010) s.23. 
11 Ibid., s.22. 
12 Ibid., s.26. 

http://sverigedemokraterna.se/vart-parti/partiets-historik-i-kronologisk-ordning/
http://sverigedemokraterna.se/vart-parti/partiets-historik-i-kronologisk-ordning/
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procent och blev i och med det Sveriges sjätte största parti och för första gången ett av landets 

riksdagspartier.13  

Trots valframgångarna och de förändringar som skett inom partiet hyser många kritik mot att 

ingen avgörande förändring egentligen har skett. Sverigedemokraterna har visserligen arbetat med 

att bli mer professionella och de har tonat ned sin retorik, men faktum kvarstår dock att partiet 

fortfarande anser att de flesta samhällsproblem i dagens Sverige har sin förklaring i invandringen. 

Kritikerna anser därför att partiet fortfarande är lika främlingsfientligt som tidigare, men med en 

mer putsad fasad.14 Detta har inte minst visat sig i den debattartikel som partiledaren Jimmie 

Åkesson publicerade i Aftonbladet under 2009, mer om detta i avsnittet nedan. 

2.2. Sverigedemokraterna och medierna 
Sverigedemokraterna har länge ansett sig negativt särbehandlade av svensk media. Partiet anser 

att de inte får lika mycket medialt utrymme som andra partier, och när de väl får utrymme är 

rapporteringen oftast osaklig och negativ.15 Medierna själva är oeniga om hur partiet bör 

presenteras, vilket har lett till att medier har behandlat partiet på olika sätt vid olika tidpunkter. 

Under 2002 års valrörelse fick partiet relativt stor uppmärksamhet i jämförelse med andra 

småpartier i media och debattprogram.16 Efter Sverigedemokraternas lyckade valresultat blev 

dock vissa medieföretag självkritiska till sin behandling och intog en mer avvaktande inställning 

till partiet. 

I en debattartikel i DN visade medieforskarna Lars Nord och Gunnar Nygren att 

Sverigedemokraterna i 2006 års valrörelse fick liten uppmärksamhet i lokala medier. De gånger 

som partiet förekom i media var inramningen mestadels negativ och partiets representanter fick 

sällan komma till tals.17 Enligt Kent Asps Medievalsundersökning från 2006 framgår dock att 

Sverigedemokraterna fick stor exponering i etermedia och storstadspress jämfört med andra 

småpartier, men också en mer negativ uppmärksamhet.18 

Inför valet 2010 har debatten kring behandlingen av partiet fortsatt och en rad uppmärksammade 

händelser har förekommit. Bland annat publicerade Aftonbladet en debattartikel där Jimmie 

Åkesson beskrev islams framväxt som ”vårt största utländska hot sedan andra världskriget”19. 

Detta bidrog till stor medial uppmärksamhet och upprörda känslor bland läsare. Artikeln 

anmäldes även för hets mot folkgrupp. Inför valet nekade även TV4 Sverigedemokraterna 

reklamutrymme för deras valfilm, vilket ledde till att en censurerad version av filmen slutligen 

sändes.  Sverigedemokraterna nekades också att delta i SVT:s slutdebatt inför valet. 

 

                                                             
13 Valmyndigheten, hämtad från: www.valmyndigheten.se 2010-11-11 
14 Mattsson, Pontus (2010) s.12. 
15 Lodenius, Anna-Lena & Wingborg, Mats (2010) s.225. 
16 Ibid., s.231. 
17 Nord, Lars & Nygren, Gunnar, Dagens Nyheter, hämtad från: http://www.dn.se/debatt/valbevakning-i-lokala-
medier-ett-forraderi-mot-demokratin-1.440052 2010-11-11 
18 Asp, Kent, Rättvisa nyhetsmedier – Partiskheten under 2006 års medievalsrörelse, Göteborgs Universitet, Göteborg 2006, 
s.71. 
19 Åkesson, Jimmie, Aftonbladet, hämtad från: 
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article5978707.ab 2010-11-11  

http://www.valmyndigheten.se/
http://www.dn.se/debatt/valbevakning-i-lokala-medier-ett-forraderi-mot-demokratin-1.440052
http://www.dn.se/debatt/valbevakning-i-lokala-medier-ett-forraderi-mot-demokratin-1.440052
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article5978707.ab
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3. Teori 
I detta kapitel redogörs för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Kapitlet inleds med två 

kortfattade avsnitt rörande politisk kommunikation och mediernas demokratiska uppgifter. Detta 

följs av medielogiken, dagordningsteorin och avslutningsvis gestaltningsteorin samt tidigare 

forskning på området.  

3.1. Politisk kommunikation 
Den politiska kommunikationen utspelas mellan tre huvudaktörer: de politiska makthavarna, 

medierna och medborgarna.20 Till de politiska makthavarna räknas de politiska partierna och dess 

representanter, samt till viss del andra aktörer som utövar inflytande över den politiska makten. 

Medierna består i sin tur av massmedierna, så som etermedia och press, men även till viss del 

Internet. Det kan röra sig om exempelvis journalister, chefredaktörer och ägare. Kort sagt, 

aktörer som har inflytande över medieinnehållets utformning och främst det politiskt relaterade 

innehållet.21 Medborgarna innebär medborgare i form av opinioner och mediekonsumenter. 

Även om det råder ett, till viss grad, ömsesidigt beroendeförhållande mellan dessa aktörer så 

innehar medierna något av en särställning. För de flesta medborgare är det nämligen via medierna 

som man i första hand inhämtar politisk information för att bilda uppfattningar om samhälleliga 

frågor.22 Detta innebär då att medierna även utgör den viktigaste kanalen för politiska aktörer att 

nå ut med sina budskap till medborgarna. Medierna fungerar på så sätt som länken mellan 

medborgarna och de politiska makthavarna. Givetvis är medierna även de beroende av de 

politiska makthavarna och medborgarna. De politiska aktörerna är en viktig informationskälla för 

nyhetsmedier medan medborgare bland annat utgör konsumenterna av medieprodukterna.  

3.2. Mediernas demokratiska uppgifter 
En väl fungerande demokrati bygger bland annat på en fri åsiktsbildning. För att detta skall kunna 

åstadkommas krävs det att det finns ett system för debatt och diskussion samt för en 

dubbelriktad informationsförmedling, från politiker till medborgare och vice versa.23 I denna 

process har medierna och framför allt journalistiken en central roll. Mediernas demokratiska 

uppgifter består av att informera och granska samt att verka som ett forum för politisk debatt. 

Två centrala begrepp för att journalistiken skall uppfylla sina demokratiska uppgifter är saklighet 

och relevans.24 Nyhetsförmedlingen ska, så att säga, sträva efter att förmedla så sanningsenliga 

och objektiva bilder av verkligheten som möjligt för att medborgarna ska kunna bilda sig en egen 

uppfattning om diverse samhällsfrågor.  

En sanningsenlig och objektiv journalistik som informerar, granskar och är ett forum för debatt 

är alltså idealet. Av flertalet anledningar stämmer detta dock, allt som oftast, inte överens med hur 

journalistiken ser ut i verkligheten. I verkligheten påverkas nämligen medierna, och därmed 

journalistikens förutsättningar, ständigt av samspelet mellan olika externa och interna faktorer. 

Detta är vad nästa avsnitt skall handla om. 

                                                             
20 Strömbäck, Jesper (2000) s.43. 
21 Ibid., s.44. 
22 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper, Medierna & demokratin, Studentlitteratur, Lund 2004, s.15. 
23 Ibid., s.18. 
24 Ibid., s.248. 
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3.3. Medielogiken  
En populär uppfattning bland journalister är att medierna fungerar som en spegelbild av 

verkligheten, vilket i så fall skulle innebära att de journalistiska idealen upprätthölls med bravur.25 

Av flera anledningar avviker dock mediebilden av verkligheten från verkligheten i sig. Vad som 

blir nyheter och på vilket sätt nyheterna presenteras styrs bland annat av mediernas egen logik. 

Medielogiken innebär att händelser som passar mediernas format, organisation, arbetsvillkor, 

normer och behov av uppmärksamhet har större chans att bli nyheter än andra händelser.26 Detta 

har sin grund i att medierna befinner sig i en konkurrenssituation präglad av ett ständigt 

informationsöverskott och ett samtidigt uppmärksamhetsunderskott. Medierna måste på så vis 

välja ut vilka händelser som skall bli nyheter samt hur dessa ska presenteras. Rent konkret innebär 

det att nyhetsvärderingen och rapporteringen utgår från händelser som bland annat kan 

tillspetsas, förenklas, konkretiseras, personifieras eller generaliseras enligt de normer som finns 

inom och utanför nyhetsorganisationen.27  

Det faktum att konkurrensen på mediemarknaden har hårdnat har gjort att marknadsstyrningen 

inom medieorganisationerna har ökat. Ekonomiska och kommersiella mål har fått större 

betydelse än tidigare, vilket har lett till att den typ av journalistik som företaget erbjuder utgör ett 

konkurrensmedel för att nå marknadsandelar.28 Medieinnehållet har på så sätt kommit att 

utformats mer efter vad företagets publik tros efterfråga och även efter annonsörers önskemål. 

Detta har bland annat fått konsekvensen att ekonomiska mål ofta tenderar att prioriteras före 

publicistiska mål, varpå saklig och granskande journalistik, till viss mån, har fått ge vika till 

förmån för mer sensationsartade nöjesnyheter. Det skall sägas att även rådande kulturella normer 

och värderingar i samhället både direkt och indirekt påverkar mediernas och enskilda journalisters 

uppfattningar om vad som anses acceptabelt att publicera. Det kan exempelvis röra sig om vilka, 

mer eller mindre, extrema åsikter som bör få komma till tals och hur dessa bör framställas.29 

Dessa tendenser gäller inte minst för lokalpressen där konkurrensen om publikens 

uppmärksamhet har ökat betydligt på senare år. Enligt Gunnar Nygren präglas de lokala 

medierna starkt av en allt mer tilltagande medielogik.30 I enighet med detta är det i huvudsak 

mediestrukturen inom kommunen och därmed medieföretagets egen logik som avgör vilka 

ämnen som får störst utrymme och hur dessa presenteras.31 

3.4. Dagordningsteorin 
Dagordningsteorin är en av de mest utforskade teorierna inom den moderna medieforskningen. 

Teorin såg ljuset för första gången 1972 då Maxwell McCombs och Donald Shaw publicerade 

artikeln The Agenda-Setting Function of the Mass Media.32 Teorin har under sina nästan 40 år 

vidareutvecklats i flera avseenden och rymmer sedermera bland annat två nivåer av 

dagordningsmakt. Nedan beskrivs till att börja med den första nivån. 

                                                             
25 Strömbäck, Jesper (2000) s.156. 
26 Ibid., s.157. 
27 Ibid., s.158. 
28 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2004) s.28. 
29 Ibid., s.30. 
30 Ibid., s.303. 
31 Ibid., s.307. 
32 Strömbäck, Jesper (2000) s.146. 
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3.4.1. Dagordningsteorins första nivå 
Utgångspunkten för dagordningsteorins första nivå är att medierna besitter makten att påverka 

vilka frågor som människor i allmänhet anser är viktigast, det vill säga de övergripande 

samhällsfrågor som diskuteras i samhället. Faktumet att medierna utgör vår viktigaste källa till 

information om sådant som vi inte har direkt erfarenhet av och kontakt med påvisar den 

dagordningsmakt som de innehar.33 Genom att på daglig basis prioritera och betona vissa nyheter 

sätter redaktörer och nyhetsförmedlare av olika slag agendan för vilka frågor som 

uppmärksammas av allmänheten.  

Samtidigt sker all kommunikation alltid i ett sammanhang. Dagordningarnas utformande sker i en 

ständigt pågående process mellan olika aktörer och maktförhållandena både varierar över tid och 

beroende av ämnets karaktär. 34 Eftersom allmänhetens uppmärksamhet är begränsad uppstår 

därför en tävling om vilka ämnen som har högst allmänintresse. På samma gång är även 

mediernas utrymme begränsat, vilket innebär att de tvingas prioritera vilka frågor som är viktigast. 

Mediernas dagordningsmakt kan således inte ses som en fullt medveten process, utan snarare 

påverkad av en rad olika faktorer som exempelvis tidigare nämnda medielogiken. 35 

3.4.2. Dagordningsteorins andra nivå 
Medierna har, i enighet med dagordningsteorins första nivå, makten att påverka vad vi ska tänka 

på, men möjligen inte vad vi ska tänka om specifika ämnen eller frågor.36 Utgångspunkten för 

teorins andra nivå är däremot att medierna även har makt att påverka hur vi ska tänka om vissa 

saker. Den första nivån handlar sålunda om hur stor uppmärksamhet ett objekt, eller en sakfråga, 

får. Dessa objekt kan i sin tur tillskrivas en stor mängd attribut och likt framhävandet av enskilda 

objekt kan även attributen till varje enskilt objekt variera.37  

Den andra nivån fokuserar således på hur medierna påverkar medborgarnas förståelse för ett visst 

ämne, det vill säga de aspekter som framhävs och förknippas med objektet38. Objektet kan i detta 

sammanhang vara allt ifrån en samhällsfråga, så som ekonomi, till en politisk kandidat eller, inom 

ramen för denna uppsats, Sverigedemokraterna. Gemensamt är att de framhävda attributen, i 

varierande grad, påverkar hur människor uppfattar och värderar en specifik fråga. 

Dagordningsteorin har under årens lopp utvecklats och kompletterats med nya teorier. Ett 

begrepp som mer eller mindre har sammanfallit med dagordningsteorins andra nivå är 

gestaltningar.39 Gestaltningar kan ses som de dominerande perspektiven kring ett specifikt objekt. 

Skillnaden på gestaltningar och framhävandet av attribut är att gestaltningar, på ett strukturerat 

sätt, betonar vissa attribut och utesluter andra.40  Gestaltningar är på så sätt ett dominerande 

mönster i framställningen av ett objekt i form av en, mer eller mindre, återkommande grupp av 

attribut. I nedanstående avsnitt följer en mer ingående teoretisk redogörelse för gestaltningar, den 

så kallade gestaltningsteorin. 
                                                             
33 McCombs, Maxwell, Makten över dagordningen: om medierna, politiken och opinionsbildningen, SNS förlag, Stockholm 2006, 
s.7. 
34 Strömbäck, Jesper (2000) s.153. 
35 McCombs, Maxwell (2006) s.24. 
36 Strömbäck, Jesper (2000) s.150. 
37 McCombs, Maxwell (2006) s.99. 
38 Ibid., s.100. 
39 Ibid., s.118. 
40 Ibid., s.120. 
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3.5. Gestaltningsteorin 
Gestaltningar är ett svårfångat och omdiskuterat begrepp och det finns följaktligen en rad olika 

definitioner. Jesper Strömbäck ger dock en, i min mening, bra bild över vad begreppet 

översiktligt handlar om: 

Ett […] vardagligt exempel […] är ett vanligt dricksglas, med en given mängd innehåll som täcker ungefär 

halva glaset. Glaset kan beskrivas som halvtomt eller halvfullt. Båda uttrycken är lika sanna. Fast om man 

ser det som halvtomt, leder det till slutsatsen att glaset borde fyllas på. Om man ser det som halvfullt, finns 

det ännu inget behov av påfyllning. Samma verklighet kan således beskrivas på olika sätt, som är lika 

sanna, men som leder tankarna i skilda riktningar. Detta är vad [gestaltning] handlar om.41 

En nyhet kan i likhet med vattenglaset i exemplet ovan beskrivas på flera olika sätt. 

Gestaltningsteorin berör hur medierna gestaltar och presenterar olika aspekter av verkligheten, 

samt hur dessa beskrivningar i sin tur påverkar mediekonsumenternas egna gestaltningar av 

aspekten.42 Man skiljer således mellan mediegestaltningar och individuella gestaltningar. På 

individnivå kan gestaltningar liknas vid de kognitiva scheman som hjälper individen att uppfatta 

och tolka olika händelser medan mediegestaltningar inryms i journalistiska texter i press, tv och 

på Internet.43 Utifrån min frågeställning är det dock mediegestaltningar som är av största intresse 

varpå avsnittet främst kommer att fokusera på dessa. 

Den kanske mest vedertagna definitionen av gestaltningar är Robert M. Entman’s definition: ”Att 

gestalta är att välja ut vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem mer framträdande i 

en kommunicerande text, på ett sådant sätt att en viss problemdefinition, orsakstolkning, 

moralisk värdering och/eller förslag till hantering främjas för det ämne som beskrivs”.44 

Mediegestaltningar har sin grund i att varje beskrivning av verkligheten är begränsad och på så vis 

utgör en, mer eller mindre, subjektiv tolkning. Detta leder, i enighet med Entman, till att vissa 

aspekter av en specifik händelse med nödvändighet måste väljas bort medan andra framhävs, 

vilket påverkar textens konstruktion i form av vinkling, urval, betoning, ordval, kontext och 

värdering.45 Då nyhetsförmedling är en socialt betingad produkt påverkas gestaltningarna ständigt 

och ofrånkomligen av journalistiska tolkningar och ställningstaganden. Vad som påverkar dessa 

tolkningar och ställningstaganden är dock en omdiskuterad fråga. Diskussionen kretsar kring 

huruvida gestaltning skall ses som en medveten eller omedveten process. Sannolikt spelar flertalet 

faktorer en viktig roll i denna process och gestaltningar kan således vara både omedvetna och 

medvetna, men vissa faktorer har möjligtvis större inverkan än andra. 

3.5.1. Vad influerar gestaltningar? 
Inom ramen för den politiskt-kommunikativa forskningen är mediernas partiskhet ett 

välutforskat område. När partiskhet diskuteras har det oftast handlat om partirelaterad partiskhet. 

Det vill säga att nyhetsmedia och journalister generellt rapporterar mer om partier och sakfrågor 

som de själva håller med om, och dessutom gestaltar dessa i mer positiv ton än de partier och 

                                                             
41 Strömbäck, Jesper (2000) s.216. 
42 Ibid., s.216. 
43 Dimitrova, Daniela V. & Strömbäck, Jesper, Mission accomplished? Framing of the Iraq War in the Elite Newspapers in 
Sweden and the United States, Sage Publications, London & New Delhi 2005, s.405. 
44 Entman, Robert M., Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, Journal of Communication 43(4), 1993. s.52 
45 Strömbäck, Jesper (2000) s.217. 
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sakfrågor som de inte håller med om.46 Forskningen visar dock på att gestaltningar grundade på 

partirelaterad partiskhet är ovanligt förekommande i dagens nyhetsrapportering. Detta har bland 

annat påvisats i Kent Asps medievalundersökningar.47 

Frånvaron av partirelaterad partiskhet innebär dock inte att gestaltningarna är helt neutrala, utan 

snarare motsatsen. Mycket av forskningen på området har visat att medierna tenderar att 

favorisera vissa gestaltningar av ämnen och partier över andra.48 Detta beror dock främst inte på 

journalistiska ställningstaganden eller partirelaterad partiskhet, utan på så kallad strukturell 

partiskhet. Exempelvis har flertalet studier påvisat att journalister ofta gestaltar politik som ett 

spel med vinnare och förlorare istället för att rapportera om sakfrågor.49 Media tenderar även att 

favorisera negativa nyheter och händelser som innehåller kontroverser framför positiva nyheter. 

Enligt Strömbäck kan detta förklaras utifrån medielogiken, som ett sätt för medierna att behålla 

uppmärksamheten från konsumenterna.50  

Gestaltningar kan med utgångspunkt i medielogiken ses som en grundläggande handling inom 

nyhetsproduktionen.51 Då de flesta medieföretag agerar på en konkurrensutsatt marknad blir det 

viktigt att snabbt och regelbundet nå ut med nyheter till allmänheten. Journalister arbetar även 

oftast inom begränsade marginaler, som exempelvis artikelutrymme och deadlines, vilket ställer 

krav på att de förenklar och arbetar utifrån vissa, mer eller mindre, förutbestämda ramar för att 

underlätta arbetet. Gestaltningar blir därmed en sorts rutinmässiga mallar inom vilka nyheterna 

anpassas för att stämma överens med bland annat företagets värderingar, publik och 

förutsättningar.  

Dessa värderingar och förutsättningar påverkas i sin tur av kontextuella faktorer, såsom politiska 

makthavare och den politiska situationen, samt kulturella och ideologiska värderingar i 

omgivningen.52 Eftersom media och journalister generellt sett är en del av samma sociokulturella 

omgivning som de rapporterar om påverkas även de av de värderingar som råder.53 På så sätt 

finns en tendens att media i sin rapportering ofta reproducerar de dominerande perspektiven av 

en viss aspekt. Detta kan givetvis även det kopplas till medielogiken eftersom medierna inte vill 

stöta sig med majoriteten av sin publik genom att gestalta en händelse ur ett alltför kontroversiellt 

perspektiv.  

3.6. Tidigare forskning 
Dimitrova & Strömbäck undersökte i en artikel från 2005 gestaltningen av Irakkriget i den 

ledande dagstidningen i Sverige respektive USA.54 Författarna fann bland annat att The New 

York Times i högre grad fokuserade på militära konflikter och krigsstrategier medan DN främst 

inriktade sig på anti-krigsdemonstrationer samt vem som stod ansvarig för kriget och dess utgång. 

Gestaltningen i DN var även mer negativ och The New York Times använde sig i högre 

                                                             
46 Strömbäck, Jesper & Aalberg, Toril, Election News Coverage in Democratic Corporatist Countries: A Comparative Study of 
Sweden and Norway, Scandinavian Political Studies, Vol 31 – no.1, 2008, s.95. 
47 Astp, Kent (2006)  s.82. 
48 Strömbäck, Jesper & Aalberg, Toril (2008) s.95. 
49 Capella & Hall Jamieson ur Strömbäck, Jesper (2000) s.228. 
50 Strömbäck, Jesper (2000) s.227. 
51 Gan, Faith., et al,  Framing the battle for the White House, Sage publications, London & New Delhi 2005, s.442. 
52 Dimitrova, Daniela V. & Strömbäck, Jesper (2005) s.406. 
53 Entman, Robert M. ur Strömbäck, Jesper & Aalberg, Toril (2008) s.94. 
54 Dimitrova, Daniel V. & Strömbäck, Jesper (2005). 
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utsträckning av militära aktörer som källor. Skillnaderna i gestaltningen kunde bland annat 

härledas till de ländernas position i förhållande till kriget, samt olikheterna i det svenska och 

amerikanska mediesystemet och de journalistiska normerna.55 

Strömbäck och Aalberg undersökte i en artikel från 2008 även gestaltningen inför riksdags- och 

stortingsvalen under 2002 och 2005 i Sverige och Norge.56 Författarna utgick från att inga stora 

skillnader i gestaltningen skulle förekomma på grund av de många likheterna mellan länderna. 

Resultaten visade dock på att trots stora likheter i gestaltningarna så förekom även viktiga 

skillnader i flera avseenden. Bland annat tenderade norska tidningar att gestalta valpolitiken som 

ett spel, istället för sakfrågor, i större utsträckning än svenska tidningar. En förklaring till detta 

var att olika kontextuella faktorer påverkade valen. I Sverige hade exempelvis den dåvarande 

svenska statsministern, Göran Persson, under 2002 en stark och nästan ohotad ställning medan 

valets utgång i Norge var mer oviss. Norska tidningar tenderade även att personifiera politiken 

mer än svenska tidningar, då de bland annat fokuserade mer på enskilda partiledares personlighet 

och karaktärsdrag. Även detta kunde till viss del förklaras med de olika kontextuella aspekterna 

för valen. Norge präglades under 2005 års val starkt av det populistiska högerpartiet 

Fremskrittspartiet, vilka utmanade den rådande ordningen. Resultaten visade bland annat på att 

olika kontextuella omständigheter kan påverka gestaltningarna mellan olika tidpunkter och 

medier.57 

3.6.1. Problem vid analys av gestaltningar 
Matthes och Kohring publicerade under 2008 en artikel där de belyste de metodologiska 

problemen med att identifiera och avkoda mediegestaltningar. Det huvudsakliga problemet med 

många av de olika metoderna som används är, enligt författarna, att antingen analysens reliabilitet 

eller validitet blir lidande beroende på vilket metod som används. Detta beror på att gestaltningar 

är väldigt abstrakta variabler, vilket gör dem svåra att identifiera och koda på ett objektivt sätt.58  

Vid användandet av mer hermeneutiska kvalitativa analyser, exempelvis en kritisk diskursanalys, 

finns risken att forskarens egna subjektiva tolkningar, mer eller mindre omedvetet, påverkar 

identifieringen av gestaltningar, vilket innebär att reliabiliteten blir lidande. Inom mer kvantitativa 

metoder där man identifierar gestaltningar genom att exempelvis gruppera texter efter hur vanligt 

förekommande vissa ord är blir objektiviteten hög, men samtidigt kan validiteten bli bristfällig då 

gestaltningar reduceras till grupper av ord utan att ta hänsyn till dess kontext. Inom deduktiva 

studier utgår man till skillnad från övriga metoder ifrån ett antal på förhand definierade 

gestaltningar. Dessa kodas sedan genom att olika frågor, eller variabler, ställs gentemot materialet. 

Problemet med denna metod är dock att forskaren på förhand måste veta vilka gestaltningar som 

kan tänkas finnas i materialet. Metoden blir därför väldig inflexibel, då den begränsar sig till redan 

etablerade gestaltningar och därmed inte kan upptäcka eventuella nya gestaltningar. Målet med 

Matthes & Kohrings artikel var att tillhandahålla en metod som upprätthöll en hög nivå av både 

reliabilitet och validitet i analysen, denna beskrivs i metodkapitlet.59 

                                                             
55 Dimitrova, Daniel V. & Strömbäck, Jesper (2005) s.412. 
56 Strömbäck, Jesper & Aalberg, Toril (2008). 
57 Ibid., s.104. 
58 Matthes, Jörg & Kohring, Matthias, The Content Analysis of Media Frames: Toward Improving Reliability and Validity, 
Journal of Communication 58, 2008, s.258. 
59 Ibid. 
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4. Material 
Denna uppsats avser att undersöka hur Sverigedemokraterna gestaltades i lokalpressen inom de 

fyra kommuner där partiets riksdagsvalresultat ökade som mest respektive inom de fyra 

kommuner där partiet ökade som minst. I detta kapitel redogörs inledningsvis för hur 

urvalsprocessen gick till samt vilka åtta tidningar som undersökningen baseras på. Detta följs 

sedan av en redogörelse för materialinsamlingen, urvalskriterierna och, till sist, det slutgiltiga 

materialet för undersökningen. 

4.1. Urvalsprocess 

4.1.1. Val av tidningar 
Urvalsprocessen inleddes med att jag, utifrån Valmyndighetens hemsida, gick igenom samtliga 

valkretsars procentuella röstfördelning på Sverigedemokraterna under riksdagsvalet 2006 

respektive 2010. Detta tabellfördes sedan i Excel och differensen i procentenheter mellan 2006 

och 2010 räknades ut, varpå det framgick inom vilka fyra valkretsar som Sverigedemokraternas 

riksdagsvalsresultat hade ökat mest respektive inom vilka valkretsar som de hade ökat som minst. 

Jag gick sedan igenom valresultaten för de kommuner som ingick i respektive valkrets enligt 

samma princip som tidigare. Ur detta framgick sedan de kommuner inom de utvalda valkretsarna 

där Sverigedemokraternas valresultat hade ökat som mest respektive som minst. Detta resulterade 

i följande kommuner med största differens: Bromölla, Orsa, Ockelbo, Eskilstuna samt följade 

kommuner/kommunalvalkretsar med minsta differens: Södermalm-Enskede, Torsby, Norsjö, 

Visby.  

Med hänsyn till uppsatsens syfte och frågeställning valdes Södermalm-Enskede bort, då 

Stockholmsområdet inte har någon utpräglad lokalpress. Stockholms kommun ersattes därför 

med Jämtlands län, där den femte lägsta differensen återfanns. I nästa fas av urvalsprocessen 

valdes även avsiktligt de kommuner bort som inte hade över 10 000 invånare. Denna avgränsning 

gjordes för att få en bättre jämförelse tidningarna emellan och ett mer representativt material. Det 

slutgiltiga valet av kommuner blev efter detta: Bromölla, Borlänge, Bollnäs, Eskilstuna samt 

Torsby, Umeå, Visby, Östersund. Utifrån dessa kommuner valdes sedan den tidning som var 

störst, avseende upplaga och antal prenumeranter, inom respektive kommun ut. Resultatet av 

urvalsförfarandet sammanfattas i tabell 1 nedan. Som framgår av tabellen ingår följande tidningar 

i undersökningen: Kristianstadsbladet, Borlänge Tidning, Ljusnan, Eskilstuna-Kuriren, Nya 

Wermlands-Tidningen, Västerbottens-Kuriren, Gotlands tidningar och Östersunds-Posten. De 

fyra första tidningarna representerar de kommuner där Sverigedemokraterns valresultat ökade 

som mest och de fyra sista tidningarna representerar de kommuner där valresultatet ökade som 

minst. 
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 Tab 1. Valda kommuner och tidningar: 
Kommun: 
 

Differens 2006-
2010: 

Antal kommunala 
SD-mandat 2006: 

Antal kommunala 
SD-mandat 2010: 

Tidning: 
 

Upplaga: 
 

Bromölla 8,02 3 7 Kristianstadsbladet 27 600 

Borlänge 5,67 2 7 Borlänge Tidning 15 600 

Bollnäs 5,39 1 3 Ljusnan 12 400 

Eskilstuna 5,09 2 8 Eskilstuna-Kuriren 30 700 

Östersund 1,85 0 1 Östersunds-Posten 26 900 

Visby 1,46 0 0 Gotlands Tidningar 12 200 

Torsby 1,33 1 1 Nya Wermlands-Tidningen 53 800 

Umeå 1,30 0 0 Västerbottens-Kuriren 35 800 

  Tabell 1. Valda kommuner och tidningar.60 

4.1.2. Materialinsamling 
Samtliga tidningars artiklar samlades in via mediearkivet.se, förutom de från Ljusnan då tidningen 

inte fanns tillgänglig på Mediearkivet. Artiklarna från Ljusnan hämtades istället genom en pdf-

prenumeration på tidningens hemsida. Sökorden som användes för samtliga artiklar var 

”sverigedemokraterna” samt ”sverigedemokrat”. Tidsperioden för undersökningen begränsades 

till september månad 2010. Detta beroende på att någon form av tidsbegräsning var nödvändig 

samt att perioden före och efter valet rimligtvis omfattar en hög grad av politisk rapportering i 

media. Den valda tidsperioden innebär även att typen av artiklar tidningarna emellan torde vara 

relativt likartade och inte alltför påverkade av yttre faktorer. 

4.1.3. Urvalskriterier 
På grund av den mycket stora mängd artiklar som materialinsamlingen resulterade i ställdes ett 

antal kriterier upp för att avgränsa materialet. Jag valde först och främst att enbart ta med 

nyhetsartiklar i undersökningen. Detta val motiveras med att nyhetsartiklar i större utsträckning 

än exempelvis debattartiklar måste förhålla sig till de i teorin nämnda begreppen saklighet och 

relevans. Öppet partiska artiklar såsom ledare, debattartiklar och insändare där tydliga värderingar 

och åsikter är tillåtna har således exkluderats. Utöver detta ställdes även ett antal innehållsliga 

kriterier på artiklarna. För att artiklarna skulle vara relevanta utifrån min frågeställning ansåg jag 

det nödvändigt med följande kriterier för de enskilda artiklarna: 

(1) Artikeln är med ingress inräknad över 100 ord, och 

(2) Sverigedemokraterna nämns i artikelns rubrik, underrubrik eller ingress, eller 

(3) Sverigedemokraterna får komma till tals i artikeln, och nämns i en för det 

övergripande artikelinnehållet relevant del. 

4.2. Material efter urval 
Det slutgiltiga materialet består av totalt 263 nyhetsartiklar som uppfyller urvalskriterierna. Som 

framgår av figur 1 nedanför varierar fördelningen av artiklar tidningarna emellan. Jag övervägde 

länge om jag skulle ha en jämn fördelning av artiklar för varje tidning, men i Västerbottens-

Kuriren var det omöjligt att utifrån mina urvalskriterier komma upp i en större mängd än 18 

                                                             
60 Antal kommunala SD-mandat och differensen i valresultatet har räknats ut via information från 
www.valmyndigheten.se och upplagan/tidning är hämtade från www.ts.se. Differensen 2006-2010 anges i 
procentenheter och har räknats ut enligt de principer som beskrivs i avsnitt 4.1.1. 

http://www.valmyndigheten.se/
http://www.ts.se/
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artiklar. Detta hade då lett till att jag hade blivit tvungen att, på slumpmässiga grunder, välja ut 

enbart 18 artiklar per tidning från de övriga tidningar, vilket hade reducerat möjligheten att 

urskilja de framträdande gestaltningarna. 

Figur 1. Antal artiklar per tidning 

 
                 Figur 1. Antal artiklar per tidning.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 Diagrammet anger antal artiklar per tidning som uppfyller undersökningens urvalskriterier. Sorteringsordningen 
bygger på differensen i valresultatet med tidningen med störst differens längst till vänster och tidningen med lägst 
differens längst till höger. Tidningarna har även grupperats, de fyra mörkblå staplarna i diagrammet anger tidningar i 
de kommuner där Sverigedemokraterna ökade som mest medan de fyra ljusblå staplarna anger tidningar i de 
kommuner där partiet ökade som minst. 
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5. Metod 
I detta kapitel beskrivs inledningsvis de metoder som undersökningen bygger på. Jag har valt att 

analysera mitt material med en kvantitativ innehållsanalys. Utifrån de, i teorin nämnda, 

metodologiska problemen vid analys av gestaltningar har jag även valt att använda mig av en 

klusteranalys inspirerad av en artikel av Matthes & Kohring. Klusteranalysen har i sin tur 

kompletteras med en metod för att identifiera artiklarnas huvudtema. Jag har även använt mig av 

ett aktörsbehandlingsindex för att undersöka gestaltningen av Sverigedemokraterna. Efter en 

redogörelse för dessa metoder följer sedan en beskrivning av tillvägagångssättet för 

undersökningen, det vill säga operationaliseringen. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 

5.1. Kvantitativ innehållsanalys 
Den kvantitativa innehållsanalysen är en förtjänstfull metod när man vill göra ett större material 

tillgängligt för analys och blottlägga generella mönster i materialet.62 Metoden lämpar sig även väl 

för jämförande undersökningar rörande exempelvis tidsperioder eller mellan olika medier eller 

olika typer av medieinnehåll.  

Som namnet förtäljer syftar metoden till att kvantifiera, det vill säga till att innehållet ska kunna 

mätas i siffror. Kvantitet är dock endast ett av den kvantitativa innehållsanalysens fyra 

honnörsord. De övriga är objektivitet, systematik samt manifest innehåll. Med objektivitet menas 

att analysen så långt som möjligt ska vara forskaroberoende samt replikerbar, med andra ord ska 

en annan forskare kunna genomföra analysen med samma resultat.63 Kravet på systematik 

innebär att det ska finnas ett väldefinierat tillvägagångssätt och tydliga urvalskriterier för hur 

materialet analyseras samt väljs ut. Med manifest innehåll menas att endast sådant innehåll som 

tydlig kan utläsas av varje iakttagare bör ingå i analysen, detta för att minimera förekomsten av 

subjektiva tolkningar.64  

En kvantitativ innehållsanalys handlar till stor del om att fylla ett kodschema med data.65 I denna 

process är analysenhet, variabler och variabelvärden centrala komponenter. Komponenterna 

syftar till att klassificera materialet och sätter på så vis ramen för vilka resultat som 

undersökningen kan leda till. Det är därför av yttersta vikt att ha en nära anknytning till både 

frågeställning, teori och materialet.66 

Analysenheterna utgör de studerade objekten i undersökningen, som exempelvis nyhetsartiklar. 

De är så att säga de objekt som man riktar sina frågor till med hjälp av de uppställda variablerna. 

Vid utformandet av variablerna och variabelvärdena är det viktigt att man noggrant utvärderar 

om variablerna ger en relevant bild av materialet. Analysens validitet hänger på hur väl 

frågeställningarna är operationaliserade till mätbara variabler. Ett sätt att testa variablernas 

relevans är att utgå från tidigare forskning på området eller att utföra en mindre pilotstudie på 

                                                             
62 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke, Metoder i kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund 2010, s.119. 
63 Ibid., s.122. 
64 Ibid., s.122. 
65 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, Norstedts juridik, Stockholm 2007, 
s.227. 
66 Østbye, Helge m.fl., Metodbok för medievetenskap, Liber, Malmö 2004, s.217. 
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materialet.67 När det gäller variabelvärdena finns två viktiga regler. Den första är att värdena ska 

vara uttömmande, det vill säga att alltid ska finnas ett värde att koppla till varje variabel. Den 

andra är att variabelvärdena ska vara ömsesidig uteslutande, det vill säga att det inte ska gå att 

koda samma analysenhet på mer än ett sätt.68 

5.2. Klusteranalys 
Enligt Matthes & Kohring är en gestaltning uppbyggd av flera gestaltningsenheter, vilka i sin tur 

består av ett antal variabler som kan kodas i en innehållsanalys. För att metodens validitet ska 

vara tillfredställande krävs dock en tydlig operationell indikator för vad som kan tänkas utgöra 

gestaltningsenheterna.69 Jag har utifrån mitt teoretiska ramverk valt att utgå från Entman's 

definition, vilket kommer framgå mer detaljerat under operationaliseringsavsnittet.  

När kodningen är genomförd kan variablerna grupperas utifrån dess variabelvärden. Detta leder 

då till att vissa mönster uppstår som förhoppningsvis kan urskiljas inom en stor mängd av de 

undersökta texterna. En enskild gestaltning karakteriseras därefter av ett specifikt mönster av 

variabler. Målet är att gruppera variablerna med så stora skillnader som möjligt mellan de olika 

mönstren och så små skillnader som möjligt inom de olika mönstren. Dessa mönster, eller 

kluster, kan då ses som de förekommande gestaltningarna.70 

Istället för att, likt deduktiva metoder, analysera artiklarna genom på förhand definierade 

gestaltningar så delas alltså dessa upp i olika enheter, som exempelvis artikelns problemdefinition. 

Den stora fördelen med denna metod i jämförelse med övriga metoder är att forskaren inte vet 

vilken gestaltning som denne för tillfället kodar, då kodningen sker utifrån variabler, vilket 

reducerar möjligheten av subjektiva tolkningar och förväntningar. Då gestaltningarna kan 

urskiljas i slutändan av analysen blir det alltså möjligt att på ett mer objektivt sätt urskilja dem, 

dessutom begränsas inte antalet gestaltningar som kan förekomma.  

5.3. Identifiering av huvudtema 
I min analys kommer jag bland annat att identifiera artiklarnas huvudteman. Jag anser det därför 

nödvändigt att utgå från beprövade metoder för att undvika oklarheter i mitt tillvägagångssätt. 

För att identifiera artiklarnas huvudtema har jag låtit mig influeras av dels en innehållsanalys av 

Melin och Lange och dels en kritisk diskursanalys.  

Enligt Melin och Lange har en välutformad text alltid ett överordnat huvudtema.71 Huvudtemat 

kan allt som oftast formuleras som en nominalfras, exempelvis Sverigedemokraterna är valets stora 

vinnare. Om det råder tveksamheter över vad som är textens huvudtema kan det dock behövas ett 

mer metodiskt analyssätt, en top-down-analys.  

Top-down-analysen består av tre faktorer som utgör textförfattarens medel för att framhäva sitt 

huvudtema: manifestation, proportion och position. Med manifestation menas vanliga medel för 

att förtydliga huvudtemat, till exempel rubriksättning eller markeringar med fetstil eller kursiv. 

Proportion innebär att huvudtemat upprepas och återkommer i större proportioner än 

                                                             
67 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (2010) s.135. 
68 Ibid., s.141. 
69 Matthes, Jörg & Kohring, Matthias (2008) s.264. 
70 Ibid., s.264. 
71 Melin, Lars & Lange, Sven, Att analysera text – Stilanalys med exempel, Studentlitteratur, Lund 2000, s.58. 
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underteman. Det tema som författaren ägnar störst utrymme åt utgör oftast huvudtemat. Position 

innebär, slutligen, att ett tema som placeras allra först eller allra sist betyder ”utgångspunkt” 

respektive ”slutsats”. Formuleringar som återfinns mitt i brödtexten måste antingen manifesteras 

tydligt eller upprepas i stora proportioner för att gälla som huvudtema.72  

Detta kan jämföras med makroanalysen inom kritisk diskursanalys där textens tematiska struktur 

studeras. Den tematiska nivån innefattar textens hierarki, det vill säga relationen mellan 

huvudtema och delteman. Huvudtemat återfinns för det mesta i artikelns rubrik, underrubrik och 

ingress, där textens mest relevanta inslag framhävs i mer komprimerad form.73  

5.4. Aktörsbehandlingsindex 
Två centrala begrepp för mediernas demokratiska uppgifter är, som nämndes i teorin, saklighet 

och relevans. Till detta hör då även att journalistiken inte alltid lever upp till dessa krav. Ett sätt 

att undersöka om detta stämmer i fallet för Sverigedemokraterna är att undersöka huruvida 

mediebehandlingen av partiet är saklig eller partisk. Kent Asp har under flera år genomfört 

medievalsundersökningar. I dessa har han bland annat använt sig av ett så kallat 

Aktörsbehandlingsindex, vilket förkortas AB-index, för att mäta hur ett parti behandlas i 

medierna. 

AB-indexet mäter, något förenklat, förhållandet mellan i vilken utsträckning ett parti får komma 

till tals som agerande aktör, i vilken utsträckning partiet som omtalad aktör utsätts för en negativ 

värdering respektive positiv värdering. På så sätt kan olika mediers behandling av olika aktörer 

jämföras.74 Indexet bygger på följande fyra komponenter: 

1. Antalet gånger som man får komma till tals som agerande aktör 

2. Antalet gånger aktören utsätts för positiv värdering 

3. Antalet gånger aktören utsätts för negativ värdering 

4. Antalet gånger man blir omtalad utan att någon värdering görs 

De två första komponenterna betecknar positiv behandling av aktören, medan den tredje innebär 

negativ behandling och den fjärde står för neutral behandling. AB-indexet beräknas sedan som 

skillnaden mellan antalet gånger en aktör får en positiv behandling (1+2) och antalet gånger en 

aktör får en negativ behandling (3) dividerat med det totala antalet gånger en aktör exponeras i 

medierna (1+2+3+4) multiplicerat med 100. Indexet kan variera mellan -100 och +100.75  

AB-indexvärdet mäter dock enbart en aspekt av mediernas partiskhet. Ett parti kan exempelvis få 

en ogynnsam behandlig som aktör, men samtidigt få en gynnsam behandling gällande partiets 

sakfrågor, det vill säga att partiets sakfrågor ofta behandlas i media.76 Jag kommer dock enbart att 

använda mig av AB-indexvärdet som ett komplement till gestaltningarna, då behandlingen av 

partiet i form av partiskhet kan visa sig relevant i gestaltningen av partiet. 

                                                             
72 Melin, Lars & Lange, Sven (2000) s.60. 
73 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (2010) s.275. 
74 Asp, Kent, Medieval 2002 – Partiskheten och valutgången, Göteborgs universitet, Göteborg 2003, s.43. 
75 Asp, Kent (2006) s.38. 
76 Asp, Kent (2002) s.43. 
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5.5. Operationalisering 
Med operationalisering menas den process där frågeställningen och de teoretiska definitionerna 

tilldelas, eller översätts till, mätbara variabler. Operationaliseringens utförande har stor betydelse 

för vilka resultat undersökningen kommer fram till och hur valida dessa är. För att främja 

undersökningens validitet krävs därför att de teoretiska begreppen är väldefinierade. Detta kan 

ske genom att antingen låna teoretiska definitioner från tidigare forskning eller genom att 

utveckla nya, mer passande, definitioner för den specifika undersökningen. 77 

Vid utformandet av mina operationella indikatorer har jag främst utgått ifrån definitionen av 

gestaltningar av Robert M Entman som beskrevs i teorikapitlet: ”Att gestalta är att välja ut vissa 

aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem mer framträdande i en kommunicerande text, 

på ett sådant sätt att en viss problemdefinition, orsakstolkning, moralisk värdering och/eller 

förslag till hantering främjas för det ämne som beskrivs”78. Denna definition är även den 

antagligen mest vedertagna definitionen av gestaltningar79, vilket stärker validiteten i 

undersökningen. 

Av denna definition följer att en gestaltning kan delas upp i tre till fyra gestaltningsenheter: 

problemdefinition, orsakstolkning, moralisk värdering och/eller förslag till hantering. Efter en 

genomläsning av materialet beslutade jag mig för att slå ihop moralisk värdering och förslag till 

hantering då den senare inte förekom i tillräckligt många artiklar. Klusteranalysen baseras således 

på följande gestaltningsenheter: 

- Problemdefinition. För att mäta detta utformades variabeln huvudtema. Denna valdes 

för att kunna urskilja de vanligast förekommande sammanhangen som 

Sverigedemokraterna omnämndes i. Detta skedde genom en genomgång av samtliga 

artiklar, där varje artikels huvudtema antecknades separat för varje tidning. Identifieringen 

skedde utifrån de metoder som beskrev i avsnitt 5.3. I de fall som partiet inte kunde 

kopplas till artikelns huvudtema, utan enbart förekom som agerande aktör i en för det 

övergripande artikelinnehållet relevant del antecknades även det mest framträdande 

undertemat. Efter denna genomgång kunde vissa mönster urskiljas i materialet och de 

identifierade huvudtemana kunde då delas in i bredare sammanfattande kategorier, vilka 

redovisas i kodschemat under avsnitt 5.5.1. 

- Orsakstolkning har jag valt att översätta till variabeln huvudaktör, det vill säga den aktör 

som har företrädare vid tolkningen av textens problemdefinition. Med andra ord, den 

aktör som får störst utrymme i både beskrivningar och eget talutrymme. De identifierade 

huvudaktörerna framgår även de i kodschemat under avsnitt 5.5.1. 

- Moralisk värdering berör den aktör som eventuell kritik riktas mot, variabeln kan även 

vara neutral/balanserad. Kritiken kan komma antingen från författaren eller från 

huvudaktören.  

Utöver gestaltningsenheterna använde jag mig även av ett Aktörsbehandlingsindex för att 

undersöka behandlingen av partiet. AB-indexet mättes med hjälp av variabler utformade efter de 

fyra komponenter som beskrevs i tidigare avsnitt. Till varje artikel ställdes därmed följande frågor: 

                                                             
77 Esaiasson, Peter (2007) s.60. 
78 Entman, Robert M. (1993) s.52. 
79 Mathes, Jörg & Kohring, Matthias (2008) s.264. 
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- Får Sverigedemokraterna komma till tals? 

- Får Sverigedemokraterna som omtalad aktör en positiv värdering? 

- Får Sverigedemokraterna som omtalad aktör en negativ värdering? 

- Blir Sverigedemokraterna omtalade utan att någon värdering görs? 

Frågorna, eller variablerna, kunde enbart besvaras med variabelvärdena ”Ja” respektive ”Nej”. 

Variablerna i AB-indexet kan ses som ett komplement till gestaltningsenheten moralisk värdering 

och/eller förslag till hantering då artikelns övergripande kritik kan riktas mot exempelvis 

etablerade partier men kritik gentemot Sverigedemokraterna ändå förekommer i uttalanden samt 

att variablerna, i viss mån, rör hanteringen av partiet.  

5.5.1. Kodschema 
Nedan redovisas kodschemat som användes för analysen av artiklarna. Variablerna och 

undervariablerna är grupperade efter gestaltningsenhet. Gällande problemdefinition står det 

övergripande huvudtemat i fetstil (exempelvis 1.4. Politiskt kaos/osäker situation). Detta är alltså 

samlingsnamnet för en viss kategori av huvudteman efter att de identifierade huvudtemana delats 

in i bredare kategorier. För en mer detaljerad version av kodschemat med exempel på de olika 

huvudtemana hänvisas läsaren till bilaga 1. 

Figur 2. Kodschema 

1. Huvudtema (Problemdefinition)  
1.1. Negativ särbehandling (mot SD) 1.4. Politiskt kaos/osäker situation 

1.2. Skandal/protest/rasism 
    1.2.1. Skandal/felaktigt agerande (av SD) 
    1.2.2. Demonstration/störande av torgmöte 
    1.2.3. Främlingsfientlighet 

1.5. Motståndsaktion/negativt yttrande (mot SD) 
    1.5.1. Besvikelse/glädje över SD:s valresultat 
    1.5.2. Motståndsaktion/avståndstagande (av övrigt 
              parti gentemot SD)  

1.3. Misslyckande av etablerade partier 1.6. Beskrivning av SD:s politik/valresultat 
    1.6.1. Beskrivning av SD:s politik(er) 
    1.6.2. SD:s Valresultat (sakliga rapporteringar) 

 1.7. Övrigt 

2. Huvudaktör (Orsakstolkning)  
2.1. Sverigedemokrat(erna) 
    - Representant från Sverigedemokraterna 

2.3. Expert 
    - Statsvetare, rösträknare eller annan expert. 

2.2. Övrigt parti(er) 
    - Representant från övrigt parti 

2.4. Övrig/Ingen utpräglad huvudaktör 
    - Väljare, demonstrant eller privatperson etc. 

3. Moralisk värdering  

3.1. Kritik mot Sverigedemokrat(erna) 
    - Artikelns övergripande kritik riktas mot SD 

3.3. Kritik Övrig 
     - Artikelns övergripande kritik riktas mot övrig 

3.2. Kritik mot etablerade parti(er) 
    - Artikelns övergripande kritik riktas mot övrigt 
      parti(er) 

3.4. Neutral/Balanserad 
     - Ingen övergripande eller ensidig kritik 
       förekommer i artikeln 

4. AB-index  
4.1. Får SD komma till tals? 
    4.1.1. Ja 
    4.1.2. Nej 

4.3. Får SD som omtalad aktör negativ värdering? 
     4.3.1. Ja 
     4.3.2. Nej 

4.2. Får SD som omtalad aktör positiv värdering? 
    4.2.1. Ja 
    4.2.2. Nej 

4.4. Omnämns SD utan att värdering görs? 
     4.4.1. Ja 
     4.4.2. Nej 

 

Artiklarna kodades separat för varje enskild tidning utifrån ovanstående kodschema med hjälp av 

en kvantitativ innehållsanalys. Variablerna tillhörande gestaltningsenheterna analyserades sedan 
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med hjälp av klusteranalysen. Genom att gruppera variablerna utifrån dess variabelvärden 

framgick vissa mönster inom gestaltningsenheterna. Det kunde exempelvis röra sig om en viss 

problemdefinition/huvudtema som var frekvent förekommande och där orsakstolkningen/ 

huvudaktören och de moraliska värderingarna inom denna problemdefinition var likartade. På så 

sätt framgick de tydligaste mönstren av artiklar i tidningarna, vilket då kan ses som de 

förekommande gestaltningarna. De mest framträdande variablerna i varje gestaltningsenhet samt 

de mönster, eller gestaltningar, som kunde urskiljas i tidningarna presenteras i resultatdelen i 

kapitel 6. AB-indexet presenteras även det separat för varje tidning i resultatdelen. 

5.6. Metoddiskussion 
Valet av metod skall styras utifrån undersökningens syfte och frågeställning. Då denna 

undersökning bland annat ämnar genomföra en jämförelse av åtta tidningar krävdes således ett 

omfattande material. Metodvalet föll sig därmed naturligt, då en kvantitativ innehållsanalys är den 

bäst lämpade metoden vid analys av ett större material. Metoden är även förtjänstfull för 

undersökningar av jämförande karaktär mellan exempelvis medier, genrer och tidsperioder.80 

Likt alla andra metoder har dock även den kvantitativa innehållsanalysen både sina för- och 

nackdelar. En av de vanligast nämnda bristerna är metodens förenklade angreppssätt. Metoden 

anses missa, exempelvis, textens helhet samt möjligheten att placera in texten i en bredare 

kontext.81 Till detta hör även att metoden oftast fokuserar på textens manifesta innehåll, varpå de 

mer latenta och implicita budskapen blir förbisedda.  

Denna kritik är givetvis värd att fundera kring och man får ställa sig frågan om nyttan överstiger 

kostnaden, vilket jag anser att den i mitt fall gör.  Det förenklade angreppssättet är exempelvis en 

nödvändighet för analys av ett större material. En kvalitativ analys av önskvärt materialomfång 

hade inte varit möjlig med tanke på tidsramen för denna uppsats. Vid användning av en mer 

ingående analys hade materialomfånget då behövt minskas, varpå möjligheten att finna mer 

generella mönster hade reducerats. Rörande kritiken att den kvantitativa innehållsanalysen 

förbiser de mer latenta aspekterna kan detta även vändas till analysmetodens fördel. Kvalitativa 

metoder möjliggör förvisso en djupare analys av fler aspekter i det studerade objektet, men detta 

tenderar även att öka graden av subjektiva tolkningar, vilket gör att objektiviteten blir lidande. 

Detta är även ett vanligt förekommande problem vid analys av gestaltningar. Problematiken kring 

detta har dock redan diskuterats i teoridelen samt tidigare i metoddelen under avsnitt 5.2. 

klusteranalys. Utifrån dessa resonemang anser jag därför att den kvantitativa innehållsanalysen 

tillsammans med klusteranalysen utgör den bäst lämpade metoden för denna undersöknings syfte 

och frågeställning.  

5.6.1. Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp vid bedömningen av metodkvaliteten i 

samhällsvetenskapliga undersökningar.82 Validitetsbegreppet kan även delas upp i 

begreppsvaliditet och resultatvaliditet.  

                                                             
80 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (2010) s.119. 
81 Ibid., s.125. 
82 Østbye, Helge m.fl. (2004) s.120. 
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Begreppsvaliditeten anger hur väl uppsatsens frågeställning och teoretiska begrepp översätts till 

mätbara variabler .83 En undersökning med bristfällig begreppsvaliditet leder till systematiska fel 

då undersökningen mäter ”fel” verklighet i förhållande till frågeställning och teoretiska begrepp, 

varpå undersökningens utförande och besvarande av frågeställning riskerar att bli missvisande. 84 

Reliabilitet berör kvaliteten och tillförlitligheten i tillvägagångssättet för den empiriska 

datainsamlingen och behandlingen, det vill säga hur noggrant man mäter det man avser att mäta. 

Till skillnad från bristfällig begreppsvaliditet orsakas bristfällig reliabilitet främst av slump- och 

slarvfel under datainsamling och bearbetning.85 Begreppsvaliditeten utgör tillsammans med 

reliabiliteten resultatvaliditeten. Både begreppsvaliditeten och reliabiliteten måste därför vara god 

för att undersökningen ska uppnå en tillfredställande resultatvaliditet, vilket innebär att man 

undersöker det man avser att undersöka på ett tillförlitligt sätt.  

Gällande begreppsvaliditeten i min undersökning så har jag i min operationalisering utgått från 

tidigare forskning. Gestaltningsenheterna och variablerna bygger exempelvis på Entmans 

definition av gestaltningar, vilken antagligen är den mest vedertagna. Jag har även utgått från en 

metod som Matthes & Kohring påvisat möjliggör en högre validitet och reliabilitet i jämförelse 

med andra metoder vid analys av gestaltningar. 

Vid utformandet av mitt kodschema har jag arbetat för att variablerna och variabelvärdena, till så 

hög grad som möjligt, ska vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande för att tvetydigheterna i 

kodningen ska bli så små som möjligt. För att testa reliabiliteten i undersökningen kodades 

analysenheterna, det vill säga artiklarna, två gånger med en tids mellanrum. Vid upptäckt att av 

tveksamheter så korrigerades dessa. För att ytterligare pröva tillförlitligheten utfördes även ett 

interreliabilitetstest i form av att en kurskamrat kodade cirka tio procent av materialet (30 

artiklar). Testkodningen överensstämde till 87 procent för variabeln huvudtema och till 90 

procent för variablerna huvudaktör och moralisk värdering, vilket får ses som en godtagbar 

reliabilitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
83 Esaiasson, Peter (2007) s.21. 
84 Ibid., s.71. 
85 Ibid., s.71. 
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6. Resultat 
I detta kapitel redovisas de mest utmärkande dragen av de resultat som framkom ur analysen av 

materialet. Redovisningen av resultaten har delats in i två grupper, en grupp innehållandes de 

tidningarna i kommuner där Sverigedemokraternas valresultat ökade som mest och en grupp där 

valresultatet ökade som minst. Resultaten för respektive grupp presenteras först i tabellform och 

sedan separat för varje enskild tidning. Längre ned i kapitlet görs sedan en jämförande 

sammanställning av resultaten tidningarna och grupperna emellan. Av utrymmesskäl kommer 

Sverigedemokraterna att förkortas till SD i detta kapitel. Vid förekomst av variabler i brödtexten 

kommer dessa att kursiveras för tydlighetens skull. 

6.1. Grupp 1 (Tidningar i kommuner där SD ökade som mest) 
Nedan presenteras först resultaten för tidningarna där SD:s valresultat ökade mycket i tabellform. 

Detta följs sedan av en redogörelse för de framträdande dragen i gestaltningsenheterna för 

respektive tidning samt de gestaltningar, eller mönster, som har kunnat urskiljas via 

klusteranalysen. För varje tidning presenteras slutligen AB-indexet. 

Tab 2. Procentuell fördelning av huvudteman grupp 1 
1. Huvudtema Borlänge Tidning Eskilstuna-Kuriren Kristianstadsbladet Ljusnan 

1.1. Negativ särbehandling - 10,5 4,8 6,7 
1.2. Skandal/protest/främ… 31,2 13,2 7,9 26,7 
1.3. Misslyckande av etable… 12,5 23,7 11,1 - 
1.4. Politiskt kaos/osäker… 9,4 5,3 7,9 3,3 
1.5. Motståndsaktion/neg… 3,1 26,3 23,8 16,7 
1.6. Beskrivning av SD:s… 43,8 21,1 42,9 46,7 

 
Tab. 3. Procentuell fördelning av huvudaktör och moralisk värdering grupp 1 

2. Huvudaktör Borlänge Tidning Eskilstuna-Kuriren Kristianstadsbladet Ljusnan 

2.1. Sverigedemokrat(erna) 46,9 21,1 22,2 26,7 
2.2. Övrigt parti(er) 25,0 52,6 34,9 40,0 
2.3. Expert 12,5 7,9 12,7 13,3 

3. Moralisk värdering     

3.1. Kritik mot SD 18,6 21,1 22,2 16,7 
3.2. Kritik etablerade partier 9,4 31,6 23,8 13,3 
3.3. Neutral/balanserad 68,8 39,4 49,2 63,3 

 

Tab 4. Procentuell fördelning av komponenter i AB-index grupp 1 

4. AB-index Borlänge Tidning Eskilstuna-Kuriren Kristianstadsbladet Ljusnan 

4.1. Får SD komma till tals? 53,1 36,9 33,3 26,7 
4.2. Positiv värdering 6,3 2,6 3,2 3,3 
4.3. Negativ värdering 37,5 55,2 41,3 36,6 

AB-index +22 -16 -5 -7 

6.1.1. Borlänge Tidning 
6.1.1.1. Framträdande variabler i gestaltningsenheterna 
Materialet från Borlänge tidning består av totalt 32 artiklar. Det tydligast framträdande 

huvudtemat är Beskrivning av SD:s politik/valresultat, vilket totalt 44 procent (14 st) av artiklarna 

handlar om. Skandal/protest/främlingsfientlighet är det näst vanligaste huvudtemat och utgör 31 

procent (10 st) av artiklarna. Sverigedemokrat(erna) utgör den överlägset vanligaste huvudaktören 
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och förekommer i 47 procent (15 st) av artiklarna. De moraliska värderingarna är framförallt 

neutrala/balanserade. Kritik mot Sverigedemokrat(erna) förekommer i 19 procent och nio procent av 

artiklarna riktar kritik mot etablerade partier. 

6.1.1.2. Klusteranalys 
Det vanligast förekommande huvudtemat är Beskrivning av SD:s politik/valresultat med en nästintill 

jämn fördelning mellan undertemana Beskrivning av SD:s politik(er) och SD:s valresultat. Inom detta 

huvudtema är Sverigedemokrat(erna) den dominerande huvudaktören och förekommer i totalt elva 

av 14 artiklar. De moraliska värderingarna är huvudsakligen neutrala/balanserade, dock förekommer 

kritik mot Sverigedemokrat(erna) i två artiklar. Det tydligaste mönstret efter klusteranalysen i 

Borlänge Tidning är således en neutral gestaltning där SD:s politik eller valresultat presenteras 

och beskrivs eller kommenteras av dem själva. 

Det näst vanligaste huvudtemat är Skandal/protest/främlingsfientlighet. Dessa artiklar rör framförallt 

Skandal/felaktigt agerande av SD. Huvudaktörerna varierar relativt mycket, Övrig/ingen utpräglad 

huvudaktör och Expert förekommer i fem artiklar medan Sverigedemokrat(erna) förekommer i fyra av 

totalt tio artiklar. De moraliska omdömena är främst neutrala/balanserade men viss kritik mot 

Sverigedemokrat(erna) förekommer också. Om detta kan ses som en gestaltning är dock diskutabelt 

då inget tydligt mönster kan urskiljas i gestaltningsenheterna, då både huvudaktörerna och de 

moraliska värderingarna varierar inom huvudtemat. Det kan dock sägas att det näst vanligaste 

sammanhanget som SD omnämns i är skandalartade situationer med främst neutrala värderingar. 

En tredje tendens som framgår i Borlänge Tidning är att SD:s framgång utmålas som ett 

Misslyckande av etablerade partier, inom detta huvudtema utgör Övrigt parti(er) huvudaktör i samtliga 

artiklar. De moraliska värderingarna riktar den huvudsakliga kritiken mot etablerade partier. Detta 

mönster består dock endast av fyra av 32 artiklar, vilket kan anses vara något för litet för att tala 

om en framträdande gestaltning. 

6.1.1.3. AB-index i Borlänge Tidning 
SD fick komma till tals i sammanlagt 17 artiklar och fick som omtalad aktör en positiv värdering i 

två artiklar respektive negativ värdering i tolv artiklar. AB-indexet i Borlänge tidning uppgår 

därmed till +22. 

6.1.2. Eskilstuna-Kuriren 
6.1.2.1. Framträdande variabler i gestaltningsenheterna 
Materialet från Eskilstuna-Kuriren består av totalt 38 artiklar. Det mest framträdande huvudtemat 

är Motståndsaktion/negativt yttrande, vilket utgör 26 procent (10 st) av artiklarna. Misslyckande av 

etablerade partier är näst vanligast och påträffas i 24 procent (9 st) av artiklarna och Beskrivning av 

SD:s politik/valresultat utgör en nästan lika stor del i form av 21 procent. Övrigt parti(er) är den 

överlägset vanligaste huvudaktören och förekommer i 53 procent (20 st) av artiklarna, medan 

Sverigedemokrat(erna) förekommer i 21 procent. De moraliska värderingarna är till 39 procent 

neutrala/balanserade men kritik mot etablerade partier förekommer i nästan lika stor utsträckning och 

påträffas i 32 procent av artiklarna. 

6.1.2.2. Klusteranalys 
Det vanligast förekommande huvudtemat är Motståndsaktion/negativt yttrande med en jämn 

fördelning mellan undertemana Besvikelse/glädje över rörande SD:s valresultat och 
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Motståndsaktion/avståndstagande. Inom detta huvudtema agerar Övrigt parti(er) huvudaktör i samtliga 

tio artiklar. Gällande de moraliska värderingarna riktas kritik mot Sverigedemokrat(erna) i sex av tio 

artiklar. I övrigt är tre artiklar neutrala/balanserade. Det enskilt tydligaste mönstret efter 

klusteranalysen i Eskilstuna-Kuriren är således en gestaltning där representanter från övriga 

partier tar avstånd från eller uttrycker sig negativ angående SD eller deras valresultat. 

Det näst vanligaste huvudtemat är Misslyckande av etablerade partier. Inom detta huvudtema utgör 

Övrigt parti(er) den främsta huvudaktören och förekommer i fem av nio artiklar. De moraliska 

värderingarna riktar kritik mot etablerade partier i sju artiklar medan två är neutrala/balanserade. Det 

andra mönstret i Eskilstuna-Kuriren utgör alltså artiklar där framförallt representanter ur övriga 

partier är kritiska till sitt eget eller övriga etablerade partiers agerande rörande SD. 

Även ett tredje mönster kunde urskiljas i form av neutral rapportering av SD:s politik/valresultat 

med Sverigedemokrat(er) som huvudsaklig huvudaktör. Detta mönster var dock inte lika tydligt som 

de två ovannämnda. 

6.1.2.3. AB-index i Eskilstuna-Kuriren 
SD fick komma till tals i sammanlagt 14 artiklar och fick som omtalad aktör en positiv värdering i 

en artikel respektive negativ värdering i 21 artiklar. AB-indexet i Eskilstuna-Kuriren uppgår 

därmed till -16. 

6.1.3. Kristianstadsbladet 
6.1.3.1. Framträdande variabler i gestaltningsenheterna 
Materialet från Kristianstadsbladet består av totalt 63 artiklar. Det mest framträdande huvudtemat 

är Beskrivning av SD:s politik/valresultat, vilket upptar 43 procent (27 st) av artiklarna. Det näst 

vanligaste huvudtemat är Motståndsaktion/negativt yttrande som tar upp 24 procent (15 artiklar) och 

de tredje vanligaste är Misslyckande av etablerade partier. Den mest frekventa huvudaktören är Övrigt 

parti(er) som figurerar i 35 procent (22 st) av artiklarna, följt av Sverigedemokrat(erna) som agerar 

huvudaktör i 22 procent. Nästan hälften av de moraliska värderingarna är neutrala/balanserade, 

medan kritik mot Övrigt parti(er) och kritik mot Sverigedemokrat(erna) förekommer i nästan lika stor 

utsträckning. 

6.1.3.2. Klusteranalys 
Det dominerande huvudtemat i Kristianstadsbladet är Beskrivning av SD:s politik/valresultat. Inom 

detta huvudtema råder en nästan jämn fördelning mellan undertemana SD:s valresultat och 

Beskrivning av SD:s politik(er), med något fler artiklar rörande de förstnämnda. De mest frekventa 

huvudaktörerna är Sverigedemokrat(erna) samt Övrig/ingen utpräglad huvudaktör. 23 av totalt 27 artiklar 

är även neutrala/balanserade i sina moraliska värderingar. Det tydligaste mönster efter 

klusteranalysen är således en neutral gestaltning av Sverigedemokraternas politik eller valresultat 

där SD oftast agerar huvudaktör. 

Det näst vanligaste huvudtemat är Motståndsaktion/negativt yttrande och framförallt rör det sig om 

Motståndsaktion/avståndstagande, där den dominerande huvudaktören är Övrigt parti(er) som 

förekommer i 13 av 15 artiklar. De moraliska värderingarna varierar artiklarna emellan, men 

kritiken mot SD respektive etablerade partier är nästintill jämnt fördelad. Det andra mönster som 

kan urskiljas i Kristianstadsbladet är utifrån detta en gestaltning där företrädare för etablerade 
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partier tar avstånd från SD:s politik eller uttrycker sig negativ angående främst SD men även sitt 

eget agerande. 

Även ett tredje mönster kunde urskiljas där SD:s framgång utpekas som ett Misslyckande av 

etablerade partier. Huvudaktören varierar något, men Expert utgör den mest frekventa aktören. 

Gällande de moraliska värderingarna så riktar samtliga av artiklarna kritik mot de etablerade 

partierna.  

6.1.3.3. AB-index i Kristianstadsbladet 
SD får komma till tals i sammanlagt 21 artiklar och får som omtalad aktör positiv värdering i två 

artiklar respektive negativ värdering i 26 artiklar. AB-indexet i Kristianstadsbladet uppgår därmed 

till -5. 

6.1.4. Ljusnan 
6.1.4.1. Framträdande variabler i gestaltningsenheterna 
Materialet från Ljusnan består av totalt 30 artiklar. Det dominerande huvudtemat är Beskrivning av 

SD:s politik/valresultat som upptar 47 procent (14 st) av artiklarna. Skandal/protest/främlingsfientlighet 

är näst vanligast och utgör 27 procent (8 st) av artiklarna medan Motståndsaktion/negativt yttrande 

utgör 17 procent. Den mest framträdande huvudaktören är Övrigt parti(er) som förekommer i 40 

procent (12 artiklar). Gällande de moraliska värderingarna så är merparten av dessa 

neutrala/balanserade medan kritik mot Sverigedemokrat(erna) och kritik mot etablerade partier 

förekommer i nästan lika stor utsträckning. 

6.1.4.2. Klusteranalys 
Det tydligast framträdande huvudtemat i Ljusnan är Beskrivning av SD:s politik/valresultat, inom 

detta huvudtema ligger fokus mest på undertemat SD:s valresultat. Huvudaktörerna består av en 

jämn fördelning mellan Sverigedemokrat(erna) och Övrigt parti(er) och de moraliska värderingarna är 

neutrala/balanserade i tolv av 14 artiklar. Det tydligaste mönstret efter klusteranalysen i Ljusnan är 

således en neutral rapportering av SD:s valresultat med både SD och representanter från övriga 

partier som huvudaktörer. 

Ett andra mönster kan även urskiljas i form av huvudtemat Motståndsaktion/negativt yttrande där 

Övrigt parti(er) agerar huvudaktör i samtliga artiklar. De moraliska värderingarna riktar även kritik 

mot SD i tre av fem artiklar, resterande är neutrala. Mönstret tyder på en viss gestaltning där 

representanter ur etablerade partier tar avstånd från eller kritiserar antingen SD:s politik eller 

valresultat. Gestaltningen får dock ses som relativt svag då mönstret enbart omfattar fem artiklar. 

Det kan även nämnas att det näst vanligaste sammanhanget som SD omnämns är 

skandal/protest/främlingsfientlighet och inom detta huvudtema Skandal/felaktigt agerande (av SD). 

Huvudaktörerna och de moraliska värderingarna varierade dock kraftigt och inget tydligt mönster 

kunde urskiljas. 

6.1.4.3. AB-index i Ljusnan 
SD får komma till tals i sammanlagt åtta artiklar och får som omtalad aktör positiv värdering i en 

artikel respektive negativ värdering i elva artiklar. AB-indexet i Kristianstadsbladet uppgår därmed 

till -7. 
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6.1.5. Sammanfattning grupp 1 (Tidningar där SD ökade som mest) 
Resultaten från grupp 1 visar på både likheter och skillnader mellan tidningarna. Gällande 

gestaltningsenheten huvudaktör så utmärker sig Borlänge Tidning genom att Sverigedemokrat(erna) 

förekommer som huvudaktör i 47 procent av artiklarna, vilket nästan är dubbelt så ofta som i 

övriga tidningar. I de övriga tre tidningarna är istället Övrigt parti(er) den vanligaste huvudaktören.  

Kritik mot Sverigedemokrat(erna) ligger på ungefär samma nivå i samtliga tidningar, däremot så skiljer 

sig kritiken mot de etablerade partierna tidningarna emellan. I Kristianstadsbladet och Eskilstuna-

Kuriren så riktar störst del av de moraliska värderingarna kritik mot etablerade partier, vilket inte är 

fallet i Borlänge Tidning och Ljusnan. Dessa två tidningar är istället mer neutral/balanserad i sina 

moraliska värderingar. De moraliska värderingarna skiljer sig alltså åt tidningarna emellan. 

Gällande gestaltningarna så är, i tre av fyra tidningar, den vanligaste gestaltningen en neutral 

rapportering av SD:s politik eller valresultat med Sverigedemokrat(erna) som den vanligast 

förekommande huvudaktören. Denna gestaltning är inte lika tydlig i Eskilstuna-Kuriren där den 

mest framträdande gestaltningen är motståndsaktioner och negativa yttranden rörande SD:s 

politik eller valresultat av representanter ur övriga partier. Denna gestaltning är dessutom även 

näst vanligast i Kristianstadsbladet och Ljusnan. I Eskilstuna-Kuriren och Kristianstadsbladet 

uppenbarar sig även en ytterligare gestaltning i form av att SD:s framgång utpekas som ett 

misslyckande av etablerade partier, vilken även till viss del förekommer i Borlänge Tidning om än 

inte lika utpräglat. Det kan även nämnas att det näst vanligaste sammanhanget som SD omnämns 

i inom Borlänge Tidning och Ljusnan är skandalartade situationer, vilket inte är fallet i de två 

andra tidningarna. 

AB-indexet varierar ganska mycket mellan tidningarna. I Borlänge Tidning får SD komma till tals 

i störst utsträckning och de får även ett positivt AB-index, vilket innebär en gynnsam behandling. 

I övriga tidningar får SD komma till tals i ungefär lika hög utsträckning och AB-indexet är även 

negativt i dessa tidningar. I Eskilstuna-Kuriren får SD den mest ogynnsamma behandlingen, 

medan de i Kristianstadsbladet och Ljusnan får en nästintill neutral, om än negativ, behandling. 

6.2. Grupp 2 (Tidningar i kommuner där SD ökade som minst) 
Nedan presenteras först resultaten för tidningarna i kommuner där SD:s valresultat ökade lite i 

tabellform. Detta följs sedan av en redogörelse för de framträdande dragen i 

gestaltningsenheterna för respektive tidning samt de gestaltningar, eller mönster, som har kunnat 

urskiljas via klusteranalysen. För varje tidning presenteras slutligen AB-indexet. 

Tab 5. Procentuell fördelning av huvudteman grupp 2 
 
1. Huvudtema 

Gotlands 
Tidningar 

Nya Wermlands-
Tidningen 

Västerbottens-
Kuriren 

Östersunds-
Posten 

1.1. Negativ särbehandling 10,0 8,1 5,6 4,0 
1.2. Skandal/protest/frä… 5,0 45,9 11,1 32,0 
1.3. Misslyckande av etab… - 2,7 5,6 - 
1.4. Politiskt kaos/osäker… 15,0 2,7 16,7 4,0 
1.5. Motståndsaktion/ne… 45,0 13,5 27,8 16,0 
1.6. Beskrivning av SD… 25,0 27,0 33,3 44,0 
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Tab 6. Procentuell fördelning av huvudaktör och moralisk värdering grupp 2 

 
2. Huvudaktör 

Gotlands 
Tidningar 

Nya Wermlands-
Tidningen 

Västerbottens-
Kuriren 

Östersunds-
Posten 

2.1. Sverigedemokrat(erna) 20,0 24,3 16,6 20,0 
2.2. Övrigt parti(er) 50,0 35,1 33,3 48,0 
2.3. Expert - 13,5 5,5 8,0 

3. Moralisk värdering     

3.1. Kritik mot SD 30,0 32,4 27,8 20,0 
3.2. Kritik etablerade partier 5,0 16,2 11,1 12,0 
3.3. Neutral/balanserad 55,0 48,7 55,6 64,0 

 

Tab 7. Procentuell fördelning av komponenter i AB-index grupp 2 

 
4. AB-index 

Gotlands 
Tidningar 

Nya Wermlands-
Tidningen 

Västerbottens-
Kuriren 

Östersunds-
Posten 

4.1. Får SD komma till tals? 20,0 48,7 27,8 36,0 
4.2. Positiv värdering - - - - 
4.3. Negativ värdering 45,0 37,8 50,0 40,0 

AB-index -25 +11 -22 -4 

6.2.1. Gotlands Tidningar 
6.2.1.1. Framträdande variabler i gestaltningsenheterna 
Materialet från Gotlands Tidningar består av totalt 20 artiklar. Det mest framträdande 

huvudtemat är Motståndsaktion/negativt yttrande, vilket 45 procent (9 st) av artiklarna kretsar kring. 

Beskrivning av SD:s politik/valresultat som är näst vanligast upptar 25 procent (5 artiklar) och politiskt 

kaos/osäker situation förekommer i 15 procent av artiklarna. Övrigt parti(er) får agera huvudaktör i 

hälften av artiklarna medan Sverigedemokrat(erna) utgör huvudaktör i 20 procent. De moraliska 

värderingarna är i huvudsak neutrala/balanserade. Kritik mot Sverigedemokrat(erna) förekommer i 30 

procent medan Kritik mot etablerade partier enbart förekommer i 5 procent (1 artikel). 

6.2.1.2. Klusteranalys 
Motståndsaktion/negativt yttrande är det vanligaste huvudtemat i Gotlands Tidningar och består av 

en nästintill jämn fördelning mellan Besvikelse/glädje över SD:s valresultat och 

Motståndsaktion/avståndstagande. Inom detta huvudtema får Övrigt parti(er) agera huvudaktör i 

samtliga utom en av artiklarna. Nästan hälften av de moraliska värderingarna är 

neutrala/balanserade medan resterande riktar Kritik mot Sverigedemokrat(erna). Politiskt kaos/osäker 

situation kan även det ses som en reaktion på SD:s valresultat. Även inom detta huvudtema är det 

Övrigt parti(er) som är den vanligaste huvudaktören dock så är artiklarna i huvudsak 

neutrala/balanserade. Det tydligaste mönstret efter klusteranalysen i Gotlands Tidningar är således 

en gestaltning där representanter ur Övrigt parti(er) uttalar sig oroande om SD och antingen tar 

avstånd från eller reagerar negativt på deras politik eller valresultat. 

Ett andra mönster rör SD:s valresultat med Sverigedemokrat(erna) som främsta huvudaktör, artiklarna 

är även neutrala/balanserade. Mönstret omfattar dock bara fem artiklar. Materialet i Gotlands 

Tidningar består emellertid av 20 artiklar, vilket innebär att en neutral rapportering av SD:s 

valresultat med SD som huvudaktör får ses som den andra mest framträdande gestaltningen. 
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6.2.1.3. AB-index i Gotlands Tidningar 
SD får komma till tals i totalt fyra artiklar och blir inte omtalade med positiv värdering i någon. I 

nio av artiklarna påträffas uttalanden med negativ värdering gentemot SD. AB-indexet i Gotlands 

Tidningar uppgår därmed till -25. 

6.2.2. Nya Wermlands-Tidningen 
6.2.2.1. Framträdande variabler i gestaltningsenheterna 
Materialet från Nya Wermlands-Tidningen består av totalt 37 artiklar. Det mest framträdande 

huvudtemat är Skandal/protest/främlingsfientlighet som utgör 46 procent (17 st) av artiklarna. Näst 

vanligast är Beskrivning av SD:s politik/valresultat som förekommer i 27 procent (10 st). Det övriga 

framträdande huvudtemat är Motståndsaktion/negativt yttrande. Övrigt parti(er) agerar huvudaktör i 35 

procent av artiklarna medan Sverigedemokrat(erna) förekommer i 24 procent. De moraliska 

omdömena är främst neutrala/balanserade men kritik mot Sverigedemokrat(erna) är även det vanligt 

förekommande och påträffas i 32 procent av artiklarna. 

6.2.2.2. Klusteranalys 
Skandal/protest/främlingsfientlighet är det överlägset vanligaste huvudtemat som SD omnämns i. 

Inom detta är det framförallt Skandal/felaktigt agerade av SD som är framträdande. 

Sverigedemokrat(erna) får agera huvudaktör i sex av 17 av dessa artiklar medan Övrig/ingen utpräglad 

huvudaktör och Expert kan urskiljas i resterande. De moraliska värderingarna riktar kritik mot 

Sverigedemokrat(erna) i nio artiklar medan resterande i huvudsak är neutrala/balanserade. Det 

tydligaste mönstret efter klusteranalysen i Nya Wermlands-Tidningen är således en negativ 

framställning av SD i skandalartade sammanhang där både SD och övriga aktörer, såsom väljare 

och privatpersoner, agerar huvudaktörer. 

Beskrivning av SD:s politik/valresultat är det näst vanligaste huvudtemat. Inom detta får 

Sverigedemokrat(erna) agera huvudaktör tre gånger medan Övrigt parti(er) utgör huvudaktör fyra 

gånger och de moraliska värderingarna är huvudsakligen neutrala/balanserade. Det andra 

framträdande mönster i Nya Wermlands-Tidningen är därmed en neutral beskrivning av SD:s 

politik/valresultat med antingen Sverigedemokrat(erna) eller Övrigt parti(er) som huvudaktör. 

6.2.2.3. AB-index i Nya Wermlands-Tidningen 
SD får komma till tals i totalt 18 artiklar och blir inte omtalade med positiv värdering i någon. SD 

får som omtalad aktör en negativ värdering i 14 artiklar. AB-indexet i Nya Wermlands-Tidningen 

uppgår därmed till +11. 

6.2.3. Västerbottens-Kuriren 
6.2.3.1. Framträdande variabler i gestaltningsenheterna 
Materialet från Västerbottens-Kuriren består av totalt 18 artiklar. Det vanligaste huvudtemat är 

Beskrivning av SD:s politik/valresultat, vilket upptar 33 procent (6 st) av artiklarna. 

Motståndsaktion/negativt yttrande utgör nästan lika stor del av artiklarna och återfinns i 28 procent (5 

st). Det tredje mest framträdande huvudtemat är Politiskt kaos/osäker situation. Övrigt parti(er) är den 

vanligast förekommande huvudaktören och får utrymme nästan dubbelt så ofta som 

Sverigedemokrat(erna). Mer än hälften av artiklarna är neutrala/balanserade i sin moraliska värdering 

medan kritik mot Sverigedemokrat(erna) förekommer i 28 procent (5 st) av artiklarna.  
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6.2.3.2. Klusteranalys 
Beskrivning av SD:s politik/valresultat är det vanligaste huvudtemat, tätt följt av 

Motståndsaktion/negativt yttrande. Inom det förstnämnda huvudtemat saknas huvudaktör i samtliga 

artiklar utom två där Sverigedemokrat(erna) agerar huvudaktör och de moraliska värderingarna är 

överlag neutrala/balanserade. Det tydligaste mönstret efter klusteranalysen i Västerbottens-Kuriren 

är således neutrala beskrivningar av SD:s politik eller valresultat utan frekvent huvudaktör. 

Huvudtemat Motståndsaktion/negativt yttrande består till största delen av reaktioner i form av 

Besvikelse/glädje över SD:s valresultat. I fyra av fem av dessa artiklar är det Övrigt parti(er) som agerar 

huvudaktör och de moraliska värderingarna är huvudsakligen neutrala/balanserade, dock så 

förekommer kritik mot Sverigedemokrat(erna) i en artikel. Även Politiskt kaos/osäker situation får ses 

som en sorts reaktion på SD:s valresultat. Inom detta tema är även Övrigt parti(er) den vanligaste 

huvudaktören och kritiken i de moraliska värderingarna riktas mot SD. Det andra mönstret i 

Västerbottens-Kuriren rör således negativa utlåtanden eller oroande reaktioner över SD:s 

valresultat där Övrigt parti(er) oftast har tolkningsföreträde. 

6.2.3.3. AB-index i Västerbottens-Kuriren 
SD får komma till tals i totalt fem artiklar och blir inte omtalad med positiv värdering i någon. I 

nio av artiklarna förekommer uttalanden med negativ värdering gentemot SD. AB-indexet i 

Västerbottens-Kuriren uppgår därmed till -22. 

6.2.4. Östersunds-Posten 
6.2.4.1. Framträdande variabler i gestaltningsenheterna 
Materialet från Östersunds-Posten består av totalt 25 artiklar. Det mest framträdande huvudtemat 

är Beskrivning av SD:s politik/valresultat som upptar 44 procent (11 st) av artiklarna. 

Skandal/protest/främlingsfientlighet är näst vanligast och utgör 32 procent (8 st) av artiklarna. Det 

tredje vanligaste huvudtemat är Motståndsaktion/negativt yttrande. Övrigt parti(er) figurerar som 

huvudaktör i flest artiklar medan Sverigedemokrat(erna) agerar huvudaktör i 20 procent (5st) av 

artiklarna. Majoriteten av artiklarna är neutrala/balanserade i sina moraliska värderingar. Kritik mot 

Sverigedemokrat(erna) förekommer i 20 procent (5 st) av artiklarna medan 12 procent (3 st) av 

artiklarna innehåller kritik mot etablerade partier. 

6.2.4.2. Klusteranalys 
Beskrivning av SD:s politik/valresultat är det vanligaste huvudtemat. Inom detta huvudtema varierar 

huvudaktören kraftigt, Sverigedemokrat(erna) och Övrigt parti(er) utgör huvudaktör tre gånger var 

medan Expert förekommer i två. Artiklarna är i huvudsak neutrala/balanserade i sina moraliska 

värderingar. Det tydligaste mönstret efter klusteranalysen i Östersunds-Posten är således en i 

huvudsak neutral rapportering rörande SD:s valresultat eller politik utan konsekvent huvudaktör.  

Ett annat mönster är även en kritisk framställning av SD i skandalartade sammanhang med annan 

huvudaktör än SD. Majoriteten av dessa artiklar utgörs av huvudtemat Skandaler/felaktigt agerande 

av SD. Inom dessa agerar Sverigedemokrat(erna) huvudaktör i en artikel, i resterande sju artiklar får 

Övrig eller Övrigt parti(er) tolkningsföreträde. Hälften av artiklarna är neutral/balanserade och hälften 

riktade sin kritik mot Sverigedemokrat(erna).  
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6.2.4.3. AB-index i Östersunds-Posten 
SD får komma till tals i totalt nio artiklar och blir inte omtalad med positiv värdering i en enda 

artikel, däremot blir man omtalad med negativ värdering i tio artiklar. AB-indexet i Östersunds-

Posten uppgår därmed till -4. 

6.2.5. Sammanfattning grupp 2 (Tidningar där SD ökade som minst) 
Resultaten från denna grupp visar på vissa likheter tidningarna emellan, dock så skiljer sig 

gestaltningarna och AB-indexen åt i vissa avseenden. Gällande artiklarnas huvudaktör så 

förekommer Sverigedemokrat(erna) i ungefär samma utsträckning i samtliga tidningar. Övrigt parti(er) 

agerar huvudaktör oftare i Gotlands Tidningar och Östersunds-Posten än i Nya Wermlands-

Tidningen och Västerbottens-Kuriren, men i samtliga tidningar är Övrigt parti(er) den vanligaste 

huvudaktören.  

Kritik mot Sverigedemokrat(erna) förekommer i ungefär lika stor utsträckning i samtliga tidningar 

förutom i Östersunds-Posten där förekomsten är något lägre. Kritiken mot etablerade partier är 

även det relativt likartat tidningarna emellan, dock så riktas något mer kritik mot etablerade partier i 

Nya Wermlands-Tidningen och något mindre i Gotlands Tidningar. I samtliga tidningar riktas 

dock störst del av kritiken mot SD. 

Gällande gestaltningarna så är en neutral/balanserad rapportering om SD:s politik eller valresultat 

vanlig i samtliga tidningar. I Nya Wermlands-Tidningen och i Östersunds-Posten förekommer 

även en gestaltning av SD i skandalartade sammanhang där kritiken riktas mot SD, denna 

gestaltning förekommer inte i de två övriga tidningarna. I Västerbottens-Kuriren och Gotlands 

Tidningar förekommer istället motståndsaktioner samt negativa och oroande yttranden av 

etablerade partier rörande SD:s politik och valframgångar.  

AB-indexet varierar tämligen mycket i denna grupp. I Nya Wermlands-Tidningen får SD komma 

till tals i störst utsträckning och de får även en mer gynnsam behandling än i övriga tidningar, i 

form av ett positivt AB-index. I Östersunds-Posten får SD komma till tals i näst störst 

utsträckning av tidningarna och får ett nästintill neutralt AB-index. I Gotlands Tidningar och 

Västerbottens-Kuriren får SD däremot ett negativt AB-index och således en relativt ogynnsam 

behandling. 

6.3. Sammanställning och jämförelse mellan grupperna 
Den vanligaste huvudaktören inom båda grupperna är Övrigt parti(er), och Sverigedemokrat(erna) 

förekommer som huvudaktör i ungefär lika stor utsträckning i båda grupperna. Den enda 

tidningen som särskiljer sig i detta avseende är Borlänge Tidning inom grupp 1 där 

Sverigedemokrat(erna) utgör den överlägset vanligaste huvudaktören.  

I samtliga tidningar inom grupp 2 riktas störst del av kritiken mot SD medan etablerade partier 

inte får utstå lika mycket kritik. Inom grupp 1 varierar däremot de moraliska värderingar 

tidningarna emellan. Kritiken mot SD är även något lägre än i grupp 2 och i två av tidningarna 

riktas även störst del av kritiken mot etablerade partier. Grupp 1 tenderar alltså att, till viss del, 

kritisera etablerade partier i högre utsträckning än grupp 2 medan grupp 2 tenderar att kritisera 

SD i högre utsträckning. 
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Gällande gestaltningarna så är en neutral rapportering av SD:s politik eller valresultat vanligt 

förekommande i samtliga tidningar. Gestaltningen förekommer dock i större utsträckning inom 

grupp 1 och Sverigedemokrat(erna) utgör även till större del huvudaktör inom denna gestaltning 

inom grupp 1 än inom grupp 2. SD får alltså komma till tals oftare och beskriva eller 

kommentera sin egen politik eller sitt valresultat inom grupp 1. Även en gestaltning innehållandes 

motståndsaktioner och negativa yttranden från övriga partier är relativt vanlig inom båda 

grupperna. Gestaltningarna skiljer sig dock åt något grupperna emellan, då de inom grupp 2 

tenderar att vara något mer oroande över den politiska situationen än inom grupp 1. I två 

tidningar inom respektive grupp förekommer även en gestaltning av SD i skandalartade 

sammanhang där framförallt SD utpekas för att ha agerat felaktigt. Denna gestaltning är dock 

mer framträdande och mer negativ inom grupp 2, där artiklarna är mer kritiska mot SD. Den 

tydligaste skillnaden som kan urskiljas rörande gestaltningarna är däremot att tre av fyra tidningar 

inom grupp 1 tenderar att utmåla SD:s framgång som ett misslyckande av etablerade partier där 

de moraliska värderingarna riktar kritik mot etablerade partier. Denna gestaltning förekommer inte 

inom grupp 2. 

AB-indexet varierar tidningarna emellan inom båda grupperna, dock så får SD en något mer 

negativ behandling inom grupp 2. Noterbart är även att det endast är i grupp 1 som SD i någon 

utsträckning blir omtalade med en positiv värdering. 

Avslutningsvis kan påpekas att artikelantalet per tidning varierar relativt mycket tidningarna 

emellan, vilket är av viss betydelse för de resultat som framkommit i undersökningen. En 

framträdande gestaltning i exempelvis Kristianstadsbladet, där materialet består av 63 artiklar, 

omfattar således en betydligt större mängd artiklar än en framträdande gestaltning i 

Västerbottens-Kuriren, där materialet består av 18 artiklar. Samtidigt var det omöjligt utifrån 

uppsatsens urvalskriterier att komma upp i en högre mängd relevanta artiklar i exempelvis 

Västerbottens-Kuriren. Det faktum att de flesta tidningar inom grupp 2 publicerade en mindre 

mängd artiklar än tidningarna inom grupp 1 kan därför ses som ett resultat i sig.  
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7. Analys av resultaten 
I detta kapitel analyseras resultaten som framkom ur undersökningen utifrån de teoretiska 

resonemangen ur teorikapitlet. I undersökningen delades tidningarna in i två grupper. Grupp 1 

består av tidningar inom de kommuner där Sverigedemokraterna ökade mycket och grupp 2 de 

tidningar där de ökade lite. Resultaten från undersökningen visar på vissa likheter mellan 

grupperna men även flera viktiga och intressanta skillnader både inom och mellan grupperna.  

Till att börja med publicerades betydligt fler artiklar inom grupp 1 än inom grupp 2. Detta säger 

möjligtvis inte så mycket om gestaltningen i tidningarna, men det är likväl en intressant aspekt att 

diskutera. Dagordningsteorins första nivå påvisar att medierna har makten att påverka 

medborgarnas prioritering av diverse samhällsfrågor. Mediernas prioritering av ett ämne påverkas 

i sin tur av medielogiken. Enligt Lars Nord influerar bland annat rådande värderingar i 

omgivningen mediernas uppfattningar om vad som anses acceptabelt att publicera. Då 

Sverigedemokraterna hade, och har, ett större politisk inflytande i form av antal kommunala 

mandat i kommunerna inom grupp 1 kan artikelantalet därmed ha sin förklaring i att det 

exempelvis anses mer acceptabelt att skriva om partiet eller att allmänintresset är större hos 

läsarna i just dessa tidningar. Det bör dock påpekas att vissa typer av artiklar, såsom debattartiklar 

och ledare, har sållats bort i mitt urvalsförfarande, vilket påverkar artikelomfånget till viss grad. 

Tidningarnas spridningsområde omfattar även fler kommuner än de som ingår i denna 

undersökning, varpå tillförligheten i detta resultat kan ifrågasättas. De studerade kommunerna 

ingår dock i de valkretsar där Sverigedemokraterna ökade som mest respektive som minst, vilket 

gör att närliggande kommuners röstfördelning på partiet borde vara relativt snarlik. 

Tendensen, utifrån undersökningen, tyder i viss utsträckning på att ju större politiskt inflytande 

som Sverigedemokraterna har desto större uppmärksamhet verkar de få i media. Mer 

uppmärksamhet behöver dock nödvändigtvis inte enbart innebära något positivt. 

Dagordningsteorins andra nivå, och däri gestaltningsteorin, visar på att även hur medierna 

gestaltar ett ämne påverkar medborgarnas uppfattningar om ämnet. Enligt Entman kan en 

gestaltning definieras som framhävandet av en viss problemdefinition, orsakstolkning, moralisk 

värdering och/eller förslag på hantering. Resultaten ur undersökningen visar på att gestaltningen 

utifrån denna definition, i vissa avseenden, skiljer sig åt tidningarna samt grupperna emellan. 

En neutral gestaltning av Sverigedemokraterns partirelaterade frågor och valresultat var vanlig 

inom båda grupperna. En skillnad som framgick var dock att denna neutrala gestaltning överlag 

var vanligare samt att partiet fick större utrymme som huvudaktör inom grupp 1. Mediernas 

förutsättningar påverkas bland annat av den politiska situationen samt den sociokulturella 

omgivningen, vilket influerar gestaltningen av ett ämne. Det faktum att Sverigedemokraterna 

sedan tidigare har haft, och har, ett visst politiskt inflytande i kommunerna inom grupp 1 kan 

således vara en förklaring till denna skillnad då dessa kontextuella faktorer skiljer sig åt. Enligt 

Gunnar Nygren påverkar medieföretagets egen logik hur stort utrymme ett ämne får samt hur det 

presenteras. Sett ur detta perspektiv kan resultatet även tolkas som att det är mer kommersiellt 

intressant och allmänt accepterat att ge Sverigedemokraterna denna typ av utrymme inom grupp 

1. Samma sak, fast omvänt, gäller för grupp 2. Då medierna, utifrån medielogiken, inte vill stöta 

sig med sin publik tenderar de att återspegla de dominerande perspektiven och åsikterna. Detta 
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kan då ses som att Sverigedemokraterna i detta avseende anses vara för avvikande från den 

rådande ordningen, vilket gör att det inte är kommersiellt gångbart att ge dem denna typ av 

utrymme i lika hög utsträckning. En annan aspekt som kan ses som ett tecken på detta är att 

Sverigedemokraterna fick utstå mer kritik i tidningarna inom grupp 2. Gestaltningen av partiet i 

skandalartade sammanhang var även mer påtaglig och mer negativ i sina moraliska värderingar 

inom grupp 2 . 

Samtidigt var förekomsten av en mer kritisk gestaltning gentemot Sverigedemokraterna även 

relativt vanlig inom grupp 1. Exempelvis utgjorde motståndsaktioner och negativa utlåtanden av 

övriga partier en framträdande gestaltning i tre av fyra tidningar inom grupp 1. Denna gestaltning 

förekom även i två tidningar inom grupp 2, dock så var gestaltningen mer oroande över den 

politiska situationen. Förekomsten av denna gestaltning inom grupp 1 står i kontrast till den 

neutrala gestaltningen av partiet, vilket innebär att gestaltningen, och därmed bilden av, partiet 

var tudelad. Detta kan även det härledas till medielogiken, då en alltför okritisk bild av partiet inte 

överensstämmer med en stor del av läsarnas värderingar eller åsikter.  

En ytterligare intressant aspekt är att Sverigedemokraternas framgångar till viss del gestaltades 

som ett misslyckande av etablerade partier inom grupp 1 samt att kritiken mot desamma generellt 

sett var något högre. Enligt Capella & Jamieson tenderar media att gestalta politik som ett spel 

med vinnare och förlorare, detta visade sig även till viss del i Strömbäck & Aalbergs artikel.  

Gestaltningen inom grupp 1 skulle kunna uppfattas omfatta en negativ händelse i form av 

Sverigedemokraternas framgång och de etablerade partierna utpekas då som valutgångens 

förlorare, eller snarare syndabockar. Detta kan förklaras utifrån medielogiken då nyheterna 

förenklas och tillspetsas för att fånga uppmärksamheten hos publiken. Avsaknaden av denna 

gestaltning inom grupp 2 kan därför bero på att Sverigedemokraterna inte nådde lika stora 

framgångar i de kommunerna. Resultatet är dock inte entydigt, i Ljusnan som ingår inom grupp 1 

var denna gestaltning obefintlig. En möjlig förklaring är att partiet fick färre kommunala mandat i 

Bollnäs än övriga kommuner inom grupp 1, vilket innebär att de kontextuella faktorerna skiljer 

sig åt. Till saken hör även att alla beskrivningar av verkligheten, mer eller mindre, påverkas av 

journalistiska ställningstaganden och tolkningar. Sverigedemokraternas framgång behöver 

nödvändigtvis inte gestaltas som ett misslyckande av övriga partier, vilket bland annat är tydligt i 

Ljusnan, utan det kan även tänkas bero på vilket förhållande tidningen har till partiet. Denna 

uppsats har dock inte undersökt tidningarnas inställning till partiet, vilket gör det svårt att påvisa 

om så är fallet eller ej. 

Aktörsbehandlingsindexet varierade ganska kraftigt inom båda grupperna. En tendens som kunde 

urskiljas var dock att Sverigedemokraterna fick en något mer ogynnsam behandling inom grupp 2 

i form av ett överlag mer negativt aktörsbehandlingsindex. Samtidigt var det endast inom grupp 1 

som partiet i någon utsträckning omnämndes med positiv värdering. Kent Asp har i sina 

medievalsundersökningar visat att partirelaterad partiskhet är ovanligt förekommande i dagens 

nyhetsrapportering. Behandlingen och partiskheten av ett ämne kan snarare kopplas till 

medielogiken. Utifrån detta skulle alltså behandlingen av partiet kunna tänkas bero på den 

politiska situationen och de rådande värderingarna inom och utom tidningarna. Att 

Sverigedemokraterna överlag får en något mer gynnsam behandling inom grupp 1 skulle således 

kunna bero på att det, i viss utsträckning, anses mer legitimt och kommersiellt gångbart att ge 

dem denna typ av behandling. Samtidigt är inte skillnaderna i behandlingen, utifrån AB-
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indexvärdena, så stora grupperna emellan att man kan tala om partiskhet i form av att någon av 

grupperna främjar eller motarbetar partiet i påtaglig utsträckning. 

I uppsatsens problemformulering och teoridel nämndes och beskrevs mediernas demokratiska 

uppgifter samt det faktum att journalistiken inte alltid lever upp till dessa ideal. Huruvida de 

undersökta tidningarna uppfyller sina demokratiska uppgifter, det vill säga att informera, granska 

och verka som ett forum för debatt genom en saklig och relevant rapportering är svårt att svara 

på. Det är inte heller uppsatsens syfte att besvara denna frågeställning, därför kommer 

hanteringen av partiet i förhållande till detta enbart att diskuteras i vida termer. Enligt de 

demokratiska uppgifterna ska medierna bland annat verka för att medborgarna ska kunna bilda 

sig en egen uppfattning om diverse samhällsfrågor. Gestaltningen av Sverigedemokraterna var 

inom båda grupperna relativt varierande. Inom båda grupperna var en neutral gestaltning vanligt 

förekommande samtidigt som mer kritiska och negativa gestaltningar även förekom. Rörande 

begreppen saklighet och relevans framgick inga tydliga mönster på att endera av grupperna skulle 

behandla partiet partiskt, då AB-indexet varierade inom grupperna. Detta besvarar möjligtvis inte 

hur väl tidningarna uppfyller sina demokratiska uppgifter, men resultaten visar på att skillnaderna 

mellan grupperna inte var så pass stora att några generella mönster på att någon av grupperna gav 

en ensidigt kritiskt eller positiv bild av partiet kan urskiljas. 

Samtidigt kan det nämnas att behandlingen av Sverigedemokraterna inom grupp 2 var något mer 

homogen och, som tidigare nämnt, ogynnsam gentemot partiet medan behandlingen varierade 

något mer inom grupp 1. En anledning kan vara att partiets politiska inflytande och stöd i 

kommunerna skiljer sig åt. Inom grupp 2 var och är partiets politiska inflytande och stöd svagt. 

Mediebilden skildrar på så sätt läsarnas åsikter samt det politiska läget utifrån de normer som 

råder i omgivningen. I kommunerna inom grupp 1 har Sverigedemokraterna däremot ett större 

politiskt inflytande. En viss del av tidningarnas läsare stödjer troligtvis även partiets åsikter, vilket 

utifrån medielogiken i så fall innebär att allmänintresset är större. Utvecklingen under senare år 

har varit att de ekonomiska målen och marknadsstyrningen kommit att få större inflytande över 

nyhetsvärderingen. Detta kan då ha lett till att dessa tidningar inte har något annat val än att 

rapportera om partiet utifrån vad som efterfrågas av publiken, varpå tidningarna i högre grad 

tvingas ta ställning till partiet. Detta ställningstagande beror, som tidigare nämnt, i sin tur på flera 

olika kontextuella aspekter och förutsättningar, vilket kan leda till att mediebilden skiljer sig åt 

även tidningarna emellan, vilket även i viss mån visade sig i denna undersökning. Exempelvis fick 

partiet en mer gynnsam behandling inom Borlänge Tidning än i Eskilstuna-Kuriren, båda inom 

grupp 1.  

Sammanfattningsvis kan det, utifrån analysen, konstateras att både likheter och skillnader i 

gestaltningen kan urskiljas mellan grupperna. En stor del av skillnaderna och även likheterna 

mellan grupperna kan förstås utifrån medielogiken, då tidningarnas förutsättningar och villkor 

styrs av en rad olika kontextuella faktorer som exempelvis politiska aktörer, den politiska 

situationen samt tidningens och publikens värderingar. Gestaltningarna formas då efter de 

normer och värderingar som finns inom och utom nyhetsorganisationen.  
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8. Slutdiskussion 
Denna uppsats ämnade undersöka hur Sverigedemokraterna gestaltades i svensk lokalpress under 

månaden för riksdagsvalet 2010. Undersökningen baserades på sammanlagt åtta lokaltidningar 

där Sverigedemokraternas riksdagsvalsresultat ökade som mest respektive som minst. Detta har 

genomförts via en kvantitativ innehållsanalys samt en klusteranalys av sammanlagt 263 artiklar 

från september månad 2010 där gestaltningen har analyserats utifrån variablerna huvudtema, 

huvudaktör och moraliska värderingar. Som komplement till detta har även de studerade 

tidningarnas behandling av Sverigedemokraterna undersökts genom ett aktörsbehandlingsindex.  

Undersökningen visade på att Sverigedemokraterna gavs större utrymme i tidningarna där partiets 

valresultat ökade som mest. En neutral gestaltning av partiets politik och valresultat var vanlig i 

samtliga tidningar. Denna gestaltning var dock överlag mer påtaglig inom de tidningar där partiet 

ökade som mest och de fick även större utrymme som huvudaktör. Förekomsten av mer negativa 

och kritiska gestaltningar gentemot partiet var även vanlig inom de flesta av de studerade 

tidningarna, men tidningarna inom de kommuner där partiet ökade som minst tenderade dock att 

kritisera Sverigedemokraterna i större utsträckning. Den tydligaste skillnaden var att i tre av fyra 

av de tidningar där partiet ökade som mest förekom en gestaltning där Sverigedemokraternas 

framgång utmålades som ett misslyckande av övriga partier, vilket inte förekom i övriga tidningar. 

Rörande aktörsbehandlingsindexet varierade detta mellan tidningarna, varpå inga tydliga mönster 

i behandlingen av partiet framgick. En viss tendens, om än inte entydig, var dock att partiet fick 

en något mer gynnsam behandling i de tidningar där valresultatet ökade som mest. 

Debatten kring Sverigedemokraterna har till stor del handlat om hur massmedia bör behandla 

partiet. Medierna själva är oeniga, vilket har lett till att behandlingen har varierat mellan olika 

medier och tidpunkter. Utifrån min uppsats kan det konstateras att tidningarna där 

Sverigedemokraterna ökade som minst tenderade att, möjligtvis inte motarbeta, men åtminstone 

ge partiet en något mindre gynnsam behandling i jämförelse med de övriga tidningarna. Samtidigt 

varierade gestaltningarna och behandlingen av partiet även mellan tidningarna, vilket tyder på att 

det i viss mån råder delade meningar rörande hanteringen av partiet. Något självklart och 

generellt svar rörande behandlingen av partiet går således ej att påvisa genom denna uppsats. 

Tendensen som kunde urskiljas är dock att partiet verkar få mer utrymme ju större politisk 

inflytande de har, eller får, samt till viss del en något mer gynnsam behandling. Det bör dock 

påpekas att undersökningen har vissa begräsningar som innebär att resultaten inte bör 

generaliseras i alltför stor utsträckning. Bland annat har enbart nyhetsartiklar inkluderats i urvalet 

och den studerade tidsperioden omfattar endast månaden för riksdagsvalet, vilket får 

konsekvenser för rapporteringen. Begränsningarna kan dock vändas till något positivt i form av 

förslag på vidare forskning. Ett intressant uppslag till fortsatt forskning inom ämnet som 

återknyter till denna uppsats skulle kunna vara en studie över behandlingen av 

Sverigedemokraterna inom ledar- och debattsidor samt möjligtvis även insändarmaterial. En 

ytterligare intressant aspekt som framkommit under mitt arbete är att mer djupgående studera de 

bakomliggande faktorerna till varför gestaltningarna ser ut som de gör, exempelvis genom att 

komplettera en gestaltningsstudie med en mer kvalitativ analys rörande tidningarnas inställning till 

partiet. Jag hoppas att den här uppsatsen har inspirerat och förhoppningsvis ska kunna vara ett 

bidrag till vidare forskning. 
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10. Bilagor 
Bilaga 1. Kodschema 
1. Huvudtema (Problemdefinition)  
1.1. Negativ särbehandling (mot SD) 
    - SD utsatt för mediecensur 
    - Demonstration kritiseras – fel sätt att agera 
    - SD:s utsatt för valsabotage 

1.4. Politiskt kaos/osäker situation 
    - Svårt politiskt läge efter SD:s intåg 
    - SD nära fullmäktige – kan komma in 
    - SD skapar stor politiskt osäkerhet 

1.2. Skandal/protest/rasism 
    1.2.1. Skandal/felaktigt agerande (av SD) 
    - SD lämnar tom stol i fullmäktige 
    - Bråk inom partiet 
    - Fel person på SD:s lista 
    1.2.2. Demonstration/störande av torgmöte 
    - SD utbuade vid torgmöte 
    - Demonstration mot SD 
    1.2.3. Främlingsfientlighet 
    - SD sammankopplas med nazism/rasism 
    - SD agerar på rasistiska grunder 

1.5. Motståndsaktion/negativt yttrande (mot SD) 
    1.5.1. Besvikelse/glädje över SD:s valresultat 
    - SD-röster chockar politiker 
    - Stor besvikelse över SD:s framgångar 
    - SD kommer inte in i fullmäktige! 
    - Besvikelse/glädje över SD:s valresultat 
    1.5.2. Motståndsaktion/avståndstagande 
    - Samarbete över blockgränserna planeras 
    - Viktigt att inte rösta på SD 
    - Samarbete med SD uteslutet 

1.3. Misslyckande av etablerade partier 
    - Övriga partier måste bemöta SD bättre 
    - Parti anklagas för att gynna SD 
    - SD:s framgång beror på missnöjesröster 
    - Övriga partier tar ej integrationsfrågan på allvar 

1.6. Beskrivning av SD:s politik/valresultat 
    1.6.1. Beskrivning av SD:s politik(er) 
    - SD i debatt med andra partier 
    - Presentation av lokala SD-politiker 
    - Granskning av partiet 
    - Beskrivning av valfrågor 
    1.6.2. SD:s Valresultat (sakliga rapporteringar) 
    - Analys/beskrivning av SD:s valresultat 
    - Lokal SD-politiker in i riksdagen 
    - Partistöd/ekonomiska frågor 

 1.7. Övrigt 

2. Huvudaktör (Orsakstolkning)  
2.1. Sverigedemokrat(erna) 
    - Representant från Sverigedemokraterna 

2.3. Expert 
    - Statsvetare, rösträknare eller annan expert. 

2.2. Övrigt parti(er) 
    - Representant från övrigt parti 

2.4. Övrig/Ingen utpräglad huvudaktör 
    - Väljare, demonstrant eller privatperson etc. 

3. Moralisk värdering  

3.1. Kritik mot Sverigedemokrat(erna) 
    - Artikelns övergripande kritik riktas mot SD 

3.3. Kritik Övrig 
     - Artikelns övergripande kritik riktas mot övrig 

3.2. Kritik mot etablerade parti(er) 
    - Artikelns övergripande kritik riktas mot övrigt 
      parti(er) 

3.4. Neutral/Balanserad 
     - Ingen övergripande eller ensidig kritik 
       förekommer i artikeln 

4. AB-index  
4.1. Får SD komma till tals? 
    4.1.1. Ja 
    4.1.2. Nej 

4.3. Får SD som omtalad aktör kritik? 
     4.3.1. Ja 
     4.3.2. Nej 

4.2. Får SD som omtalad aktör beröm? 
    4.2.1. Ja 
    4.2.2. Nej 

4.4. Omnämns SD utan att värdering görs? 
     4.4.1. Ja 
     4.4.2. Nej 

 

 


