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Abstrakt 
 
Syftet med denna uppsats är dels att undersöka hur Sverigedemokraterna återgavs i landsortspressen kring 

valet september 2006 och dels att undersöka vilka faktorer som ligger till grund för hur partiet framställs. 

De åtta tidningar jag valt att studera är dels indelade efter politisk färg och dels efter vilka län de sprids i; 

två län där partiet har haft kommunala mandat från 2002 respektive två län där partiet inte haft det. Partiet 

gick i valet -06 fram i alla fyra län. 

Tidningarna har analyserats både kvantitativt och kvalitativt.  

Jag har dessutom intervjuat företrädare för tidningarna samt lokala företrädare för Sverigedemokraterna. 

Undersökningen visar att partiet framställs som någonting avvikande och hotande. Detta kan delvis 

förklaras av partiets kopplingar till rasistiska rörelser, men även av en allmän tendens hos medier att 

reproducera skiljelinjer mellan det normala, etablerade och det avvikande, hotande. I Blekinge, som är det 

län där partiet haft flest kommunala mandat redan innan 2006 och där partiet vuxit mest, tyder mycket på 

att tidningarnas bild av partiet alltmer börjar likna den övriga politiska rapporteringen. Ju mer partiet 

växer, desto mindre kommer det att framställas som avvikande. 

 

 

Nyckelord: Sverigedemokraterna, valet 2006, rapportering, landsortspressen, Blekinge, Gävleborg, Kalmar, 

Värmland 
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1. Inledning 
 

Den 17 september 2006 lades 162 500 röster på det nationalistiska partiet Sverigedemokraterna i 

riksdagsvalet. En fördubbling jämfört med valet 2002. Partiet kom in i tre landsting samt gick 

från 49 mandat i 29 kommuner till att få 180 mandat i 141 kommuner.  

 

Hade svenska folket gått och blivit rasister? Hade Sverigedemokraternas försök till att rensa bort 

de bruna elementen ur leden samt byta partilsymbol gett utdelning? Var det regeringen som bar 

ansvaret på grund av en eventuellt misslyckad intergrations- och jobbpolitik? Hade politikerna 

spätt på politikerföraktet genom att vägra ta debatten med Sverigedemokraterna? Eller var det 

rentav medierna som hade hjälpt partiet på traven genom för mycket eller för lite bevakning? 

 

Journalister, ledarskribenter och företrädare för riksdagspartierna har sedan valet lagt fram olika 

förklaringar till hur det kunde gå som det gick. Olika lösningar har lagts fram för hur man på 

bästa sätt motarbetar Sverigedemokraterna. Vissa menar att partiet skall uppmärksammas och 

granskas, samt att man bör ta debatten med dess företrädare. Vissa menar att detta ger partiet 

oförtjänt legitimitet eller reklam och att man därför inte skall ge Sverigedemokraterna mer 

utrymme än vad nöden kräver. Andra menar att denna fråga överhuvudtaget inte skall påverka 

nyhetsjournalistiken, då denna inte kan eller skall ta hänsyn till rapporteringens eventuella 

konsekvenser. 

 

Hade journalister diskuterat hur man på bästa sätt motarbetar Miljöpartiet om detta parti hade 

gått kraftigt framåt i valet? Helt klart är att Sverigedemokraterna och detta partis framgångar 

vållar en debatt som skiljer sig från hur den övriga politisk-journalistiska debatten. Hur ser då 

rapporteringen ut? Jag hoppas att, genom att göra några stickprov, kunna ge en inblick i hur 

mycket som har skrivits, vad som har skrivits och varför det har skrivits om 

Sverigedemokraterna. 
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2. Syfte & frågeställning 
 

Inom journalistiken finns en ambition till objektivitet, inte minst rörande den politiska 

rapporteringen. När det kommer till marginella, eller ”extrema” politiska grupper tenderar dock 

både objektivitetsidealet och dess tillämpningar att ifrågasättas. I fallet med Sverigedemokraterna 

anser vissa att medierna på ett eller annat sätt bör motarbeta detta parti, medan andra menar att 

medierna bör fungera konsekvensneutralt. Å ena sidan kan partiets demokratisyn ifrågasättas, då 

det har rötter i den nazistiska rörelsen. Å andra sidan kan det diskuteras huruvida fria medier i ett 

demokratiskt samhälle bör ta på sig en roll som upprätthållare av politiskt korrekta värderingar. 

 

Jag är delvis intresserad av hur man på de tidningar jag valt att undersöka ställer sig i dessa frågor, 

och har därför valt att göra intervjuer med företrädare för de olika tidningarna. Vidare vill jag 

undersöka om och i så fall hur detta återspeglas kvantitativt och kvalitativt i tidningarnas innehåll. 

Jag har därför gjort en kvantitativ innehållsanalys av tidningarnas septemberupplaga samt en 

kvalitativ textanalys av enskilda artiklar. För att få en inblick i hur Sverigedemokraterna själva 

upplever rapporteringen har jag valt att även intervjua olika företrädare för partiet. 

 

Genom min kombination av dessa forskningsmetoder ämnar jag redogöra för såväl likheter som 

skillnader i hur det omdiskuterade partiet Sverigedemokraterna behandlats i åtta 

landsortstidningar under september 2006. Dels vill jag undersöka om några skillnader går att 

finna mellan socialdemokratiska och borgerliga tidningar i fråga om hur Sverigedemokraterna 

behandlats. Och dels vill jag undersöka huruvida rapporteringen skiljer sig mellan län där partiet 

haft olika grad av framgång. Dessa är mina frågeställningar: 

 

Hur återgavs Sd i de tidningar jag valt att studera kring valet i september 2006? 

 

Vilka möjliga förklaringar kan, utifrån uppsatsens teoretiska ram, ges till hur Sd 

framställts i tidningarna? 

 

Vilka synsätt finns på tidningarna kring hur Sd bör behandlas? 

 

Vilka eventuella skillnader kan ses mellan de tidningar/län jag valt att studera? 
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3. Bakgrund 
3.1. Sverigedemokraternas historia 
 
I augusti 1979 delar en grupp ut flygblad i Värmdö-Nacka. Flygbladen är undertecknade BSS – 

Bevara Sverige Svenskt, och händelsen marker startpunkt för rörelsen Bevara Sverige Svenskt.1 I 

BSS ingår centralgestalter med anknytning till grupper som Nysvenska Rörelsen, Nordiska 

Rikspartiet och Nationalsocialistiska Arbetarpartiet.2 
1983 grundas BSS formellt. Ett program antas som bland annat innefattar punkter om att endast 

flyktingar som är ”etniskt besläktade” skall tas emot, samt att adoption av utländska barn skall 

förbjudas.3 

1986 övergår BSS i Sverigepartiet. Partiet slits snart sönder av interna stridigheter och några av 

dess medlemmar beslutar 1988 att bilda partiet Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna tar 

formellt avstånd från nazism och rasism. Men bland partiets tidiga medlemmar finns flera 

veteraner som varit nazister ända sedan Tredje Rikets dagar, framförallt från Nordiska 

Rikspartiet. Bland dessa en SS-veteran.4 Sverigedemokraternas förste partiledare Anders 

Klarström är bland annat tidigare dömd för mordhot mot Hagge Geigert.5 

I valet 1991 får partiet sina två första mandat i två kommuner. Partiet byter partisymbol från en 

blågul förgätmigej till en fackla. Den nya symbolen är i det närmaste identisk med det brittiska 

fascistpartiet National Fronts symbol. 

I valet 1994 når partiet betydande framgångar. I partiets styrelse för samma år 

har var tredje person koppling till någon nazistisk rörelse.6 

1995 blir den före detta centerpartisten Mikael Jansson partiledare  

för Sverigedemokraterna.  

1998 når Sverigedemokraterna ytterligare framgångar i valet. 

2001 utesluts två partimedlemmar som anser att 

Sverigedemokraterna blivit för liberalt.7 Dessa bildar partiet 

Nationaldemokraterna.  

I valet 2002 går Sverigedemokraterna fortsatt framåt. 

2005 väljs Jimmy Åkesson till partiledare. 

                                                 
1 Ekman & Larsson (2001) s. 61 
2 Ekman & Larsson (2001) s. 62-65 
3 Ekman & Larsson (2001) s. 75 
4 Ekman & Larsson (2001) s. 117 
5 Ekman & Larsson (2001) s. 126 
6 Ekman & Larsson (2001) s. 147 
7 Ekman & Larsson (2001) s. 183 
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Inför valet 2006 byter partiet ut facklan mot en blågul majblomma då delar av partiet anser att 

symbolens koppling till nazismen är till nackdel för partiet.8 Dessutom utesluts ett antal 

medlemmar med nazistiska kopplingar. Partiet går kraftigt framåt i valet samma år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 http://www.sdkuriren.se/nyheter.php?action=fullnews&showcomments=1&id=1672 
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3.2. Sverigedemokraternas ideologi 
 

Sammanställningen baserar sig på information från Sverigedemokraternas hemsida. 

Temaindelningen återfinns inte på hemsidan utan är skapad av mig. 

 

Demokrati: Partiet är för det demokratiska samhällsskicket. Men dagens ”skendemokrati” skall 

bytas ut mot ”äkta demokrati”.9 

Självständighet: Partiet är mot EU, då man betonar vikten av Sveriges oberoende.10 

Ekonomi: Partiet strävar efter ”återskapandet av folkhemmet”. Samtidigt vill partiet ”öka 

inslagen av privat verksamhet i den offentliga sektorn.” Partiet anser även att facket har ”fått 

alltför stort inflytande” och vill se ett ”Ökat samförstånd mellan arbete och kapital...” 11 

Värderingar: I enlighet med FN:s konventioner tar partiet ”avstånd ifrån diskriminering… på 

grundval av kön, religiös och politisk tillhörighet eller etnisk bakgrund.”12 Partiet vill se en 

”moralisk upprustning” baserad på ”västerlandets kristna etik” och ”stärkt nationalkänsla”.13 

”Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma 

identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland 

befolkningen.” 14 

Kulturell mångfald: Kulturella mångfald bevaras genom ”ett system av nationalstater, baserade 

på den nationalistiska principen” och skall alltså inte existera i ett land utan mellan olika i sig 

homogena nationalstater. Iden om mångkultur i Sverige utgör ett ”allvarligt hot mot den svenska 

nationen”. 15 

Invandring: Enligt partiet erkänner ”de flesta… idag att svensk invandrings- och 

integrationspolitik har varit ett monumentalt misslyckande”16, något som bara 

Sverigedemokraterna vågar säga öppet. Partiet tar avstånd från rasism, men betraktar samtidigt 

sådana idéströmningar som konsekvenser av invandringen. Då ”ett befolkningsmässigt homogent 

samhälle har bättre förutsättningar att nå en fredlig och demokratisk utveckling, än en heterogen 

statsbildning”17 vill partiet minska invandringen samt uppmuntra till återvandring.  

Nation: I partiets definition av ”nation” ingår faktorer som ”språk, religion, lojaliteter och 

ursprung”. Man skall dessutom ”kunna känna igen varandra såsom tillhörande samma nation.”18 

                                                 
9 ”Våra åsikter” – ”Sammanfattning” –”Nationell och social rättvisa” på http://www.sverigedemokraterna.se/  
10 ”Våra åsikter”/ ”Sammanfattning”/”Nej till EU” på http://www.sverigedemokraterna.se/ 
11 ”Våra åsikter”/”Handlingsprogram”/”Ekonomisk politik” samt ”Arbetsmarknadspolitik” på   http://www.sverigedemokraterna.se/ 
12 ”Våra åsikter”/ ”Principprogram”/”1. Inledning” på http://www.sverigedemokraterna.se/ 
13 ”Våra åsikter”/ ”Sammanfattning”/”Nationell och social rättvisa” på http://www.sverigedemokraterna.se/ 
14 ”Våra åsikter”/ ”Principprogram”/”2. Den nationalistiska principen” på http://www.sverigedemokraterna.se/ 
15 ”Våra åsikter”/ ”Principprogram”/”Staten, kulturen och nationen” på http://www.sverigedemokraterna.se/ 
16 ”Våra åsikter”/ ”Sammanfattning”/”Invandringen” på http://www.sverigedemokraterna.se/ 
17 ”Våra åsikter”/ ”Sammanfattning”/”Invandringen” på http://www.sverigedemokraterna.se/ 
18  Våra åsikter”/ ”Principprogram”/”Staten, kulturen och nationen” på http://www.sverigedemokraterna.se/ 
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Det tidigare kravet på att adoption av barn med ursprung utanför Europa skall upphöra har 

omformulerats till ”Sverigedemokraternas grundläggande inställning är att varje barn så långt det 

är möjligt skall få växa upp under goda förhållanden med sitt eget folk i sitt eget land. Då detta 

tyvärr inte alltid är möjligt skall viss utländsk adoption kunna tillåtas… Det nuvarande statliga 

adoptionsstödet skall slopas vid utländska adoptioner…”19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 ”Våra åsikter”/”Handlingsprogram”/”Familjepolitik”/”Adoption” på  http://www.sverigedemokraterna.se/ 
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3.3. Studerade tidningar 
 

Informationen har jag fått från de olika tidningarna via telefon, samt från www.dagspress.se. 

Endast de största, och direkta ägarna presenteras. 

 

Arbetarbladet  Gefle Dagblad 

Utgivningsort: Gävle Gävle 

Upplaga: 26 400 27 300 

Utgivningstäthet: Måndag till söndag Måndag till söndag 

Ägare: Gävle Tidningar AB Gävle Tidningar AB 

Politisk tendens: Socialdemokrat Liberal 

 

Östra Småland/Nyheterna Barometern Oskarshamns-Tidningen 

Utgivningsort: Kalmar  Kalmar 

Upplaga: 11 500   43 900 

Utgivningstäthet: Måndag till lördag  Måndag till lördag 

Ägare: Östra Småland Intressenter AB Gota Media AB 

Politisk tendens: Socialdemokrat  Moderat 

 

Sydöstran  Blekinge Läns Tidning 

Utgivningsort: Karlskrona  Karlskrona 

Upplaga: 51 000   36 200 

Utgivningstäthet: Måndag till lördag  Måndag till lördag 

Ägare: Albinsson och Sjöberg Förlag AB Sydostpress AB 

 tillsammans med Gota Media AB  

Politisk tendens: Socialdemokrat  Oberoende liberal 

 

Värmlands Folkblad Nya Wermalnds-Tidningen 

Utgivningsort: Karlstad  Karlstad 

Upplaga: 24 100   57 300 

Utgivningstäthet: Måndag till lördag  Måndag till lördag 

Ägare: VF-AB  NWT-koncernen 

Politisk tendens: Socialdemokrat  Moderat 
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4. Teori och tidigare forskning 
 

Min uppsats kretsar kring frågan om hur Sverigedemokraterna återgetts i olika tidningar. Jag 

ämnar i detta kapitel belysa denna fråga utifrån två perspektiv: 

 Problematiseringar kring huruvida medierna kan eller bör ta ett ansvar när det gäller 

rapporteringens konsekvenser. 

 Teorier kring massmediernas tendenser att fungera i symbios med det politiska 

etablissemanget och hur avvikande åsikter och grupper identifieras i rapporteringen. 

 

4.1. Objektivitet eller konsekvensansvar 
 

Mats Ekström och Stig Arne Nohrstedt ställer i Journalistikens etiska problem (1996) upp en 

motsättning mellan det journalistiska objektivitetsidealet och det faktum att medierna bortser från 

konsekvenserna av den makt de utövar: 

”Den etiska grundfrågan blir något förenklad följande: När måste man som journalist trots allt ta 

hänsyn till de eventuella konsekvenserna av sitt sanningssökande och sina avslöjanden?”20 

Som exempel på hur tar de upp hur medierna gav stor uppmärksamhet åt det förestående 

bildandet av partiet Ny Demokrati. Att partibildningen överhuvudtaget blev av berodde enligt 

Mats Ekström och Stig Arne Nohrstedt till stor del på just den mediala uppmärksamheten.21 

Argumentet att man som journalist i sanningens tjänst måste borste från de eventuella 

konsekvenserna av sitt skrivande avvisas som en förevändning, då någon objektiv sanning inte 

existerar och då medieföretagen i slutändan är ute efter att tjäna pengar: 

”Det som vi finner mest alarmerande är tendensen till att grundläggande etiska principer 

utformade för att skydda yttrandefriheten och möjligheterna till kritisk granskning ofta i praktiken 

får legitimera ett hänsynslöst exploaterande i kommersiellt syfte.”22 

Ekström och Nohrstedt menar att objektivitetsidealet endast syftar till att stärka mediernas 

maktställning, då de utan att kunna ifrågasättas får definiera vad som är sant och falskt.23 

Journalisten Petter Beckman anser i likhet med Mats Ekström och Stig Arne Nohrstedt att man 

som journalist är i händerna på kommersiella krafter som inte har något större intresse av vare sig 

objektivitet eller fördjupad demokrati. 24 Men trots det är han något mer optimistisk i sin syn på 

journalistikens möjligheter till att fungera som debattforum. Genom att ta upp tabubelagda 

                                                 
20 Ekström & Nohrstedt (1996) s. 89 
21 Ekström & Nohrstedt (1996) s. 207 
22 Ekström & Nohrstedt (1996) s. 254 
23 Ekström & Nohrstedt (1996) s. 296 
24 Beckman (2003) s. 175 
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ämnen som främlingsfientlighet och segregation och låta exempelvis sverigedemokrater komma 

till tals kan medierna bidra till en minskning av motsättningar i samhället. 

”Under detta, mitt första långa besök i Skärholmen, var det påtagligt att stödet för 

Sverigedemokraterna låg nära under ytan. Valåret 2002, när jag på nytt tillbringade ett antal 

månader i stadsdelen, var det helt annorlunda. Frågan om invandrares bosättning var märkbart 

avdramatiserad. Sverigedemokraterna fick knappt en enda röst.”25 

Beckman strävar efter ett samtal på lika villkor med konsensus och kompromiss som mål. 

Medierna har förutsättningar för att utgöra ett forum för den typen av samtal. 

”Någonstans går det säkert en gräns där medborgarperspektivet krockar med utgivarnas 

marknadsintresse alltför mycket. Men fram till den gränsens finns det mycket som kan 

förändras”.26 

 

4.2. Primära definitionsmakare och ”andrafiering” 
 

”Vad talar de etiska reglerna inte om, fast det är avgörande för ett moraliskt handlande? 

Massmedierna tjänar det etablerade samhället.”  - (Ekström och Nohrstedt, 1996, s.326) 

 

Vid sidan av frågan om huruvida medier skall ta ett etiskt ansvar för sin rapportering eller sträva 

efter att vara objektiva debattforum kan en annan fråga diskuteras. Varför betraktas vissa 

grupper, exempelvis politiska partier, som hot? Vad är det som bestämmer vad som är politiskt 

korrekt? En uppfattning som återkommer bland många forskare är att medierna på ett eller annat 

sätt fungerar i symbios med politiska och ekonomiska maktfaktorer i samhället. Denna eventuella 

symbios förklaras utifrån olika perspektiv. Vissa forskare betonar de ekonomiska mekanismer 

som styr rapporteringen i en viss riktning, eller det faktum att den härskande klassen i det 

kapitalistiska samhället får definiera vad som skall betraktas som politiskt korrekt Andra forskare 

betonar makthavarnas och de etablerade institutionernas roll som nyhetskällor och den makt över 

medierna det medför. Till dessa kan Stuart Hall och de andra forskarna i Birminghamskolan 

räknas. Stuart Hall menar att medierna bland annat genom att ge definitionsutrymme främst åt 

makthavare (primary definers) ger signaler om vilka åsikter och värden som är de “rätta”. Det som 

avviker från denna konsensus utmålas som något farligt och hotande. Rapporteringen kretsar 

kring det avvikande, men de som får uttala sig är främst företrädare för etablissemanget.27 

                                                 
25 Beckman (2003) s. 33 
26 Beckman (2003) s. 175 
27 Hall (1978) 
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Trots att konflikter kan uppstå mellan medier och både politiska och ekonomiska makthavare 

existerar ändå ett samförstånd mellan dessa parter: 

”…it seems undeniable that the prevailing tendency in the media is towards the reproduction , amidst 

all their contradictions, of the definitions of the powerful…” 28 

Som exempel på hur medierna ställer sig på de ”starkas” sida kan forskning om mediebilden av 

småpartierna Feministiskt Initiativ, Junilistan nämnas och Sjukvårdspartet nämnas. Charlotta 

Hansell visar i D-uppsatsen Reaktion utan reflektion? En studie av tidningarnas reaktioner på nya svenska 

partier under 2000-talet hur de tre partierna behandlats med stor skepsis, och att tidningarna varit 

mer benägna att skriva om partierna som fenomen än om partiernas åsikter.29 

Sara Aarnivaara och Alexandra Johansson visar i  Kön, politik och makt – Den diskursiva kampen om 

tolkningsföreträde: empiriskt exempel Feministiskt initiativ hur tidningarna reproducerar de etablerade 

partiernas normer i genusfrågor och därför utmålar Fi som ett hot.30 Lisa Johnson kommer i sin 

diskursanalytiska studie av lokaljournalisters förhållningssätt till Nationaldemokraterna bland 

annat fram till att lokalpolitiska faktorer till viss del definierar lokaljournalisternas förhållningssätt 

till Nationaldemokraterna.31 

Att medier reproducerar gränsen mellan det normala och det avvikande kan även exemplifieras i 

den forskning som rör mediebilden av invandrare/flyktingar. Medieforskaren Ylva Brune menar 

att invandrare och flyktingar tenderar att ”andrafieras” i mediernas rapportering. Det innebär att 

medierna, som i stor utsträckning ”förlitar sig… till samhällets erkända auktoriteter för 

problemformuleringar och åtgärdsförslag”, på olika sätt separerar ”vi”, det vill säga svenskarna 

från ”dom”, det vill säga invandrarna.32 Johan Wärn visar i sin C-uppsats Flyktingar i pressen, 

delvis med utgångspunkt i Ylva Brunes forskning, hur flyktingar oftare än svenskar kopplas till 

något negativt i rapporteringen.33 

Ekström och Nohrstedt förklarar hur framförallt lokaljournalistiken är anpasslig för närliggande 

makthavare: 

”Lokaltidningens närhet till dem de skriver om, och skriver för, tycks ha stor betydelse för 

tidningarnas policy. Lokaltidningarna är inte sällan känsliga för sitt rykte på orten….Viktigare är 

att upprätthålla ett gott anseende bland prenumeranterna, ett rykte av att vara seriös. Det är också 

väsentligt att ha goda och förtroendefulla relationer till de källor man är beroende av.” 34 

 

                                                 
28 Hall (1978) s. 65 
29 Hansell (2006) 
30 Aarnivaara & Johansson (2006) s. 30-32 
31 Johnson (2004) 
32 Brune (2001) s. 29 
33 Wärn (2004) 
34 Ekström & Nohrstedt (1996) s. 159 
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5. Material och metod 
5.1. Material 
 

Jag har valt att studera åtta olika tidningar uppdelade efter fyra län (två tidningar i varje län): 

 Jag vill undersöka om rapporteringen skiljer sig mellan län där Sverigedemokraterna haft 

kommunala mandat innan valet 2006 och län där partiet gått från noll mandat i samtliga 

kommuner till att plötsligt ta plats i flera kommunfullmäktigeförsamlingar 

 Jag vill undersöka om rapporteringen skiljer sig mellan socialdemokratiska och borgerliga 

tidningar inom samma spridningsområden 

 

Följande län och tidningar har jag valt att studera: 

(s/b innebär att tidningen är socialdemokratisk respektive borgerlig och siffrorna betecknar 

antalet kommunala mandat Sverigedemokraterna fått i samband med respektive valår) 

 

2002  2006 

Gävleborg    0  7 

(s) Arbetarbladet 

(b) Gefle Dagblad 

Kalmar     0  11 

(s) Östra Småland/Nyheterna 

(b) Barometern Oskarshamns-Tidningen 

Blekinge     6  22 

(s) Sydöstran 

(b) Blekinge Läns Tidning 

Värmland     4  15 

(s) Värmlands Folkblad 

(b) Ny Wermlands-Tidningen 

 

Att jag valde just dessa län och tidningar som studieobjekt beror på en kombination av noggrann 

research och slump. Jag gick igenom Sd:s valresultat för samtliga Sveriges kommuner, jämförde 

det med resultaten från 2002 och sammanställde dessa efter län. Sedan valde jag ut två län där 

partiet gått framåt och två län där partiet gjort debut i valet 2006. Dessa valdes utifrån kravet att 

det även skulle finnas en socialdemokratisk, respektive en borgerlig tidning i varje län. Det är 

möjligt att det finns fler län i Sverige som skulle ha passat som undersökningsobjekt. Men då jag 
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av tidsmässiga skäl var tvungen att begränsa mig nöjde jag mig med de ovan nämnda 

studieobjekten. 

 

5.2. Metod 
 

Jag angriper ämnet för min uppsats med hjälp av tre metoder. Dessa är: 

 Kvantitativ innehållsanalys av det Sverigedemokraterna-relaterade innehållet i åtta 

landsortstidningar från september 2006 

 Kvalitativ textanalys (inspirerad av den kritiska diskursanalysen) av en ledarartikel samt 

en nyhetsartikel från varje tidning under september 2006 

 Intervjuer med företrädare för Sverigedemokraterna samt för de åtta tidningarna  

 
5.2.1. Kvantitativ innehållsanalys 
 

Jag har studerat septemberupplagan för samtliga åtta tidningar. Syftet med detta är att få en bild 

av omfattningen på den del av innehållet som rör Sverigedemokraterna för att på så sätt öka 

underlaget för jämförelser mellan tidningarna. Anledningen till att jag valt att studera just 

septemberupplagan för 2006 är att det i mitten av denna månad hölls riksdags-, landstings- och 

kommunval i Sverige. Då den politiska debatten tenderar att öka i både omfattning och skärpa 

vid tiden kring de demokratiska valen torde även mediebilden av Sverigedemokraterna 

utkristalliseras under denna period. De kategorier jag valt att tabellföra är 

 ledarartiklar 

 insändare/debattartiklar (där jag skiljer mellan de som är uttalat positiva till partiet och de 

som är negativt respektive neutralt inställda) 

 nyhetsartiklar/reportage 

 notiser 

Kategorier jag inte räknat in är exempelvis enkätundersökningar och standardiserade 

politikerutfrågningar. Jag har inte heller räknat in de artiklar som endast förbigående nämner 

partiet. Ett krav har varit att en artikel eller en notis skall nämna Sverigedemokraterna i rubrik 

eller i ingress. Resultatet presenteras som bilaga till uppsatsen. 
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5.2.2. Intervjuer 
 

Från tidningarna har jag i första hand valt att intervjua framträdande ledarskribenter då dessa 

kunnat uttala sig om respektive tidnings inställning till Sverigedemokraterna. De flesta har även 

kunnat uttala sig om nyhetsrapporteringen, men i två fall har jag kompletterat med ytterligare 

intervjuer (se Östra Småland/Nyheterna och Nya Wemlands-Tidningen).  

Jag har även intervjuat en företrädare för Sverigedemokraterna i varje län för att få en inblick i 

hur de uppfattar mediernas bevakning.  

Intervjuerna genomfördes under strukturerade men flexibla former per telefon samt i två fall per 

e-post. Vissa förutbestämda teman avhandlades, men med utrymme för följdfrågor och sidospår. 

I uppsatsen presenteras intervjuerna i form av sammandrag. Följande personer har intervjuats: 

 

Gävleborg 

Roger Hedlund  Sverigedemokraterna i Gävle 

Kennet Lutti   Arbetarbladet  

Kurt Wejbro   Gefle Dagblad 

Kalmar 

Thoralf Alfssson  Sverigedemokraterna i Kalmar 

Rolf Asmundsson och Ulf Carlsson  Östra Småland/Nyheterna  

Sylvia Asklöf   Barometern Oskarshamns-Tidningen  

Blekinge 

Jimmie Åkesson  Sverigedemokraterna i Sölvesborg: 

Hans Bulöw   Sydöstra Sveriges Dagblad   

Pierre Kjellin   Blekinge Läns Tidning   

Värmland 

Ingemar Lindgren  Sverigedemokraterna i Karlstad 

Peter Franke   Värmlands Folkblad 

Henrik Barvå och Rolf Matthies Nya Wemlands-Tidningen   
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5.2.3. Textanalys – inspirerad av kritisk diskursanalys 
 

Jag har analyserat en ledarartikel och en nyhetsartikel som handlar om Sd från samtliga tidningar. 

Ett undantag är dock Värmlands Folkblad, där jag inte kunde hitta någon ledarartikel om Sd. 

 

Stuart Hall definierar begreppet diskurs på följande sätt: 

”A discourse is a group of statements which provide a language for talking about – i.e way of 

representating – a particular kind of knowledge about a topic.” 35 

Jag har i min analys av ledarartiklar och reportage/nyhetsartiklar låtit mig inspireras av den 

kritiska diskursanalysen som metod så som den beskrivs i boken Metoder i 

kommunikationsvetenskap.36 Diskursanalysen lägger vikt vid det språk som används i ett visst 

sammanhand (i detta tidningarnas framställning av Sverigedemokraterna). Man studerar efter 

vilka mönster texten och dess berättelse är uppbyggd, vilka aktörer som får definiera grupper och 

skeenden och vilka ord som används: 

”How is the text designed, why is it designed in this way, and how else could it have been 

designed?” 37 

Det hela betraktas dessutom mot bakgrund av den samhälliga, historiska, politiska och/eller 

ekonomiska kontext som texten ingår i. Eller som det beskrivs i boken Medierna och demokratin: 

”Genom att studera hur språket på olika sätt kan fungera exkluderande och inkluderande kan 

man skapa en större förståelse för hur samhället hanterar och definierar olika frågor.” 38 

Genom att låta mig inspireras av detta perspektiv i analysen ämnar jag se såväl eventuella 

skillnader som allmänna tendenser i den journalistiska diskursen vad gäller Sverigedemokraterna. 

I min resultatdel presenterar jag en sammanfattning av respektive artikels analys. Subjektiva 

tolkningar av resultatet återfinns i kapitel 7. Diskussion och slutsatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Hall (1992) s. 291 
36 Ekström & Larsson (2000) s. 194 
37 Fairclough 1995) s. 202 
38 Nord & Strömbäck (2004) s. 362 
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5.3. Metodkritik 
 

Min kvantitativa innehållsanalys kan ifrågasättas då jag gjort en på sätt och vis subjektiv värdering 

av vilka delar av tidningarnas Sverigedemokraterna-relaterade innehåll jag valt att tabellföra. 

Dessutom är det möjligt att den mänskliga faktorn skapat ett bortfall. Till mitt försvar vill jag 

dock säga att min samtliga tidningar analyserats utifrån samma premisser, och att de eventuella 

svagheter som kan finnas i mitt tillvägagångssätt väger lika mellan de olika studieobjekten. Jag har 

dessutom valt att inte dra allt för stora slutsatser av marginella variationer i resultatet. Endast 

stora skillnader blir föremål för diskussion och slutsatser. 

Min textanalys är som sagt endast inspirerad av den kritiska diskursanalysen. Jag garderar mig 

sålunda från eventuell kritik om att jag i min uppsats inte skulle uppvisa någon djupare förståelse 

för diskursteorin. 

Mitt val av intervjuobjekt (från tidningarna) kan ifrågasättas då personerna jag intervjuat till 

övervägande del arbetar på tidningarnas ledarsidor. Då dessa eventuellt har en begränsad inblick i 

hur ämnet hanteras och diskuteras på nyhetsredaktionerna kan man tycka att jag borde ha valt 

andra intervjuobjekt. Jag är dock främst intresserad av tidningarnas politiska inställning till 

Sverigedemokraterna. Huruvida en omedveten inställning visar sig även på nyhetsplats ämnar jag 

ta reda på med hjälp av min textanalys. Som jag nämner i kapitel 5.2.2. Intervjuer har jag 

kompletterat med enkätfrågor via e-post i de fall där de ursprungliga intervjupersonerna inte 

ansett sig vara kapabla till att besvara alla frågor.  
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6. Resultat 
6.1. Kvantitativ innehållsanalys 
 

Här följer en sammanställning av resultatet från min kvantitativa innehållsanalys av det innehåll 

som rör Sverigedemokraterna i tidningarnas septemberupplagor. Siffrorna betecknar det samlade 

antalet artiklar/texter för den aktuella kategorin. 

 

Sammanräkning: 

Gävleborg      77 

(s) Arbetarbladet:     49 

(b) Gefle Dagblad:     28 

Kalmar      76 

(s) Östra Småland/Nyheterna:    39 

(b) Barometern Oskarshamnstidningen:    37 

Blekinge      175 

(s) Sydöstran:     85 

(b) Blekinge Läns Tidning:     90 

Värmland      54 

(s) Värmlands Folkblad:     21 

(b) Ny Wermlands-Tidningen:    33 

 

Jämförelser: 

Socialdemokratiska tidningar:    194 

Borgerliga tidningar:     188 

 

Tidningar i vars kommuner Sd ej hade mandat från 2002:  153 

Tidningar i vars kommuner Sd hade mandat från 2002:   229 

 

Socialdemokratiska tidningar där Sd ej hade mandat från 2002:  88 

Borgerliga tidningar där Sd ej hade mandat från 2002:   65 

 

Socialdemokratiska tidningar där Sd hade mandat från 2002:  106 

Borgerliga tidningar där Sd hade mandat från 2002:   123 
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Diagram (1) över Sd-innehållet i de åtta tidningarna 

 

 

 

Siffrorna betecknar det samlade antalet artiklar/texter för den aktuella kategorin. 

(s) – socialdemokratisk tidning 

(b) – borgerlig tidning 
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6.2 Intervjuer 
 

Här presenteras sammandrag från de tolv intervjuer jag genomfört tillsammans med 

representanter för Sverigedemokraterna och de åtta tidningarna. 

Intervjuerna är indelade efter vilka län de berör. Intervjupersonerna presenteras med namn, 

vilken part de representerar (Sverigedemokraterna eller någon av tidningarna), samt vilken 

befattning de har inom partiet/tidningen. 

 

6.2.1 Gävleborg: 
 

Roger Hedlund: Ledamot för Sverigedemokraterna i Gävle kommunfullmäktige  

Tidningarnas bild av Sverigedemokraterna: 

Bilden av partiet är oftast negativt vinklad. Det skrivs främst om hur andra ser på partiet. 

Publicering av debattartiklar/insändare från Sd/Sd-sympatisörer under september -06: 

Arbetarbladet ger i regel mer utrymme än Gefle Dagblad åt Sverigedemokraterna på debatt- och 

insändarsidorna. Detta är en taktik där ökat spaltutrymme förväntas minska stödet för partiet. 

Eventuella skillnader mellan tidningarna och vad de kan bero på: 

Arbetarbladets rapportering om Sverigedemokraterna är mycket mer omfattande än Gefle 

Dagblads. Vänsterorienterade tidningar är mer aggressivt inställda till partiet än liberala tidningar.  

Om partiet stärks eller försvagas beroende på ökat eller minskat medieutrymme: 

Publicitet, även negativt vinklad sådan, är bra. Partiet växer oavsett vad tidningarna gör. 

 

Kennet Lutti: Politisk redaktör och chefredaktör på Arbetarbladet (s) 

Tidningens syn på Sverigedemokraterna: 

Ett odemokratiskt, rasistiskt och främlingsfientligt enfrågeparti. 

Publicering av debattartiklar/insändare från Sd/Sd-sympatisörer under september -06: 

Inga debattartiklar publicerades, men däremot några insändare. 

Bilden av Sverigedemokraterna i tidningen under september -06: 

Partiet skulle presenteras på samma sätt som andra partier, men ändå som avvikande. Att förtiga 

Sd hade inte varit att föredra då det är svårt att se hur det skulle ha påverkat valresultatet. 

Eventuella skillnader i förhållande till konkurrenten: 

Eventuella skillnader kan bero på att Arbetarbladet är större än Gefle Dagblad i Älvkarleby, där 

partiet har haft mandat sedan 2002. 

Om vilken roll media bör inta i förhållande till Sverigedemokraterna 
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Då det vore odemokratiskt att förtiga Sd bör partiet behandlas som andra partier, men med 

undertonen att de med demokratiska medel försöker inskränka demokratin. 

Om tidningars reproduktion av politisk korrekthet och symbios med etablissemanget 

Att småpartier särbehandlas är en naturligt: ”det är klart att de får räkna med hårdare granskning 

därför att de uppträder på en arena där de vill ta för sig från de andra partierna.” 

 

Kurt Wejbro: Politisk redaktör på Gefle Dagblad (b) 

Tidningens syn på Sverigedemokraterna: 

Inte ett rasistiskt men ett främlingsfientligt, populistiskt parti. 

Publicering av debattartiklar/insändare från Sd/Sd-sympatisörer under september -06: 

Tidningen har undvikit att publicera debattartiklar från partiet då detta betraktats som ett sätt att 

legitimera dem. En annan orsak är att mycket lite material har skickats in. 

Bilden av Sverigedemokraterna i tidningen under september -06: 

Före valet var rapporteringen mycket bristfällig. Nu när de är invalda får man acceptera den 

demokratiska processen och ta debatten. I framtiden kommer tidningen att skriva mer om Sd. 

Eventuella skillnader i förhållande till konkurrenten: 

Svåra att se. 

Om vilken roll bör media inta i förhållande till Sverigedemokraterna 

Att förtiga Sd är ett misstag då partiet får martyrstatus. Dagblad borde ha gjort tvärtom. Om 

medierna inte drar lärdom från detta val kommer partiet in i riksdagen nästa gång. 

Om tidningars reproduktion av politisk korrekthet och symbios med etablissemanget 

Medierna är mer kritiska mot nya partier därför att man inte vet något om dem. Att medierna och 

det politiska etablissemanget skulle fungera i symbios eller liknande är en konspirationsteori. 
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6.2.2 Kalmar: 
 

Thoralf Alfsson: Ledamot för Sverigedemokraterna i Kalmar kommunfullmäktige 

Tidningarnas bild av Sverigedemokraterna: 

Att epitet ”främlingsfientliga sverigedemokrater” återkommer i rapporteringen är ett exempel på 

negativ vinkling. Från obestämt håll pressas journalister att underkasta sig politisk korrekthet. 

Publicering av debattartiklar/insändare från Sd/Sd-sympatisörer under september -06: 

I viss utsträckning, beroende på innehållet i debattartiklar/insändare, har Sd fått komma till tals. 

Eventuella skillnader mellan tidningarna och vad de kan bero på: 

Östran har varit bättre på att uppmärksamma Sd än Barometern. Vad gäller 

debattartiklar/insändare är Östran mer benägen att censurera än Barometern.  

Om partiet stärks eller försvagas beroende på ökat eller minskat medieutrymme: 

Ökad publicitet, även negativ sådan, gynnar partiet mer än om det förtigs. I allmänhet växer 

partiet dock oavsett hur medierna väljer att göra. 

 

Rolf Asmundsson: Politisk redaktör på Östra Småland/Nyheterna (s) 

Ulf Carlsson: Nyhetschef 

Tidningens syn på Sverigedemokraterna: 

Ett främlingsfientligt parti som spelar på människors berättigade oro och otrygghet. 

Publicering av debattartiklar/insändare från Sd/Sd-sympatisörer under september -06: 

Debattartiklar har publicerats. Rasistiskt innehåll har strukits bort i enlighet med 

tryckfrihetsförordningen då det är tidningen som ansvarar för innehållet. 

Bilden av Sverigedemokraterna i tidningen under september -06: 

Inför valet gjordes någon intervju med partiets företrädare. I allmänhet fick småpartier stå tillbaka 

då rapporteringen främst kretsade kring riksdagspartierna. 

Eventuella skillnader i förhållande till konkurrenten: 

Inga betydande ideologiska skillnader existerar i fråga om tidningarnas syn på Sd. 

Om vilken roll media bör inta i förhållande till Sverigedemokraterna 

Medierna skall låta Sd få komma till tals. Annars får de martyrstatus, vilket de tjänar på. 

Om tidningars reproduktion av politisk korrekthet och symbios med etablissemanget 

Sd granskas hårdare än andra då det är ett kontroversiellt parti som avviker från normallinjen. En 

symbios mellan makt och medierna existerar. Den visar sig i form av politisk korrekthet. 
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Sylvia Asklöf: Politisk skribent på Barometern Oskarshamns – Tidningen (b) 

Tidningens syn på Sverigedemokraterna: 

Ett parti vars människosyn tidningen inte delar. De skyller problemen på invandrarna istället för 

på den misslyckade politiken. Partiets framgångar förvånade inte. 

Publicering av debattartiklar/insändare från Sd/Sd-sympatisörer under september -06: 

Fler insändare har publicerats jämfört med tidigare år. Men tidningen är fortfarande försiktig med 

att släppa fram sådana åsikter. 

Bilden av Sverigedemokraterna i tidningen under september -06: 

Tidningen har tidigare haft inställningen att man inte bör skriva om Sd. Inför detta val har man 

insett att man måste upplysa folk om partiet. Därför har partiets företrädare intervjuats. 

Eventuella skillnader i förhållande till konkurrenten: 

Sådana skillnader skall inte finnas på nyhetsplats, även om det ibland kan vara en sanning med 

modifikation. 

Om vilken roll bör media inta i förhållande till Sverigedemokraterna 

Medierna kommer antagligen att inse att partiet måste granskas hårdare. Annars kan de komma in 

i riksdagen nästa gång. Partiet kan inte tigas ihjäl. Man måste avslöja dess människosyn. 

Om tidningars reproduktion av politisk korrekthet och symbios med etablissemanget 

Även om medierna inte skall fungera som åsiktspolis skall demokratiska värderingar lyftas fram. 

Utan demokratin har inte massmedia något berättigande. Men någon symbios existerar inte. 
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6.2.3 Blekinge 
 

Jimmie Åkesson: Partiledare för Sverigedemokraterna och ledamot i Sölvesborgs kommun 

Tidningarnas bild av Sverigedemokraterna: 

Sverigedemokraterna granskas i allmänhet hårdare än andra partier. Men bevakningen blir mer 

bred och objektiv ju mer partiet växer.  

Publicering av debattartiklar/insändare från Sd/Sd-sympatisörer under september -06: 

Partikamrater har sagt att det var relativt lätt att få in insändare och debattartiklar långt före valet 

men att tidningarna blev mer försiktiga under själva valrörelsen. 

Eventuella skillnader mellan tidningarna och vad de kan bero på: 

Sydöstrans mer restriktiva hållning jämfört med Blekinge Läns Tidning kan bero på att Sd lockar 

till sig missnöjda socialdemokrater. Generellt skiljer det dock mer mellan enskilda journalister. 

Om partiet stärks eller försvagas beroende på ökat eller minskat medieutrymme: 

Partiet vinner mer på uppmärksamhet än att förtigas. 

 

Hans Bulöw: Politisk redaktör på Sydöstran (s) 

Tidningens syn på Sverigedemokraterna: 

Sd är ett nationalistiskt, främlingsfientligt missnöjesparti med en apartheidliknande människosyn. 

Publicering av debattartiklar/insändare från Sd/Sd-sympatisörer under september -06: 

Tidningen har haft en allmänt restriktiv hållning till Sverigedemokraterna och har därför inte 

upplåtit spaltutrymme åt partiets främlingsfientliga budskap. Insändare har däremot tagits in. 

Bilden av Sverigedemokraterna i tidningen under september -06: 

Tidningen hade en restriktiv hållning till partiet före valet. Sverigedemokraterna skulle inte få mer 

utrymme än vad nöden krävde. 

Eventuella skillnader i förhållande till konkurrenten: 

Det råder en samsyn mellan tidningarna i fråga om inställningen till Sverigedemokraterna. 

Om vilken roll bör media inta i förhållande till Sverigedemokraterna 

Sd framgång är ett uttryck för folkviljan vilket tidningen måste rätta sig efter. Sd är det tredje 

största partiet i Landskrona och kan inte behandlas som exempelvis sekten NSF. 

Om tidningars reproduktion av politisk korrekthet och symbios med etablissemanget 

Medierna behöver politikerna för att få nyheter. Och politikerna behöver medierna för att få ut 

sitt budskap. Journalistiken och politiken är tvillingbröder och lever på samma blodomlopp. 

 

 



26 

Pierre Kjellin: Politisk redaktör på Blekinge Läns Tidning (b) 

Tidningens syn på Sverigedemokraterna: 

Ett främlingsfientligt parti, även om ledarskribenterna undvikit att använda just det ordet. Partiet 

har istället beskrivits som ett populistiskt, socialkonservativt enfrågeparti. 

Publicering av debattartiklar/insändare från Sd/Sd-sympatisörer under september -06: 

Sverigedemokrater har fått komma med repliker när partiet kritiserats på ledarplats. Debatt- och 

insändarsidorna sköts av en annan redaktör. 

Bilden av Sverigedemokraterna i tidningen under september -06: 

Före valet fanns en policy att beskriva Sd som främlingsfientligt på nyhetsplats samt en 

restriktivitet i fråga om att ge Sd publicitet. Efter valet verkar policyn vara upphävd.  

Eventuella skillnader i förhållande till konkurrenten: 

Det är möjligt att en ideologisk skillnad existerar på ledarplats, då Socialdemokraterna haft en 

tendens till att inte vilja ta debatten med partiet. 

Om vilken roll bör media inta i förhållande till Sverigedemokraterna 

Medierna har inte uppfyllt rollen som debattforum. Sd tjänar på att förtigas. Nu när Sd sitter i de 

beslutande församlingarna skall partiet behandlas som ett parti bland de andra. 

Om tidningars reproduktion av politisk korrekthet och symbios med etablissemanget 

Särbehandlingen beror på att partiet är nytt samt att det varit politisk korrekt att stämpla Sd som 

rasistiskt. Ingen symbios existerar. Det är en konspirationsteori. Dock åsiktsmässig samhörighet. 
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6.2.4 Värmland 
 

Ingemar Lindgren: Ledamot för Sverigedemokraterna i Karlstads kommun 

Tidningarnas bild av Sverigedemokraterna: 

Tidningarna har skött sig ganska bra. Men bilden av partiet har varit vinklad. Det skrivs mest om 

partiets syn på invandringen och inte om de andra delarna i partiprogrammet. 

Publicering av debattartiklar/insändare från Sd/Sd-sympatisörer under september -06: 

Partiet i Värmland har inte fokuserat på att skriva insändar- eller debattartiklar. Men i den mån 

man gjort det har tidningarna tagit med dem. 

Eventuella skillnader mellan tidningarna och vad de kan bero på: 

Att Nya Wermlands-Tidningen har skrivit mer om Sd än Värmlands Folkblad kan bero på att 

socialdemokrater är mer rädda för att Sverigedemokraterna går ut och säger sanningen. 

Om partiet stärks eller försvagas beroende på ökat eller minskat medieutrymme: 

Partiet växer om det förtigs. 

 

Peter Franke: Politisk chefredaktör och debattredaktör på Värmlands Folkblad (s) 

Tidningens syn på Sverigedemokraterna: 

På ledarplats kritiseras partiet. 

Publicering av debattartiklar/insändare från Sd/Sd-sympatisörer under september -06: 

Endast en debattartikel skickades till tidningen under september 2006. Den publicerades inte. 

Insändare har publicerats. Något totalförbud finns inte. 

Bilden av Sverigedemokraterna i tidningen under september -06: 

På nyhetsplats har tidningen behandlat Sverigedemokraterna på samma sätt som de andra 

partierna. Någon större bevakning eller granskning av partiet har inte skett. 

Eventuella skillnader i förhållande till konkurrenten: 

Några ideologiska orsaker till de eventuella skillnaderna existerar inte. 

Om vilken roll bör media inta i förhållande till Sverigedemokraterna 

Inför nästa val kommer Sd säkert att granskas i större omfattning. Men medierna bör fungera 

konsekvensneutralt och inte särbehandla ett parti för att någon inte gillar dess åsikter.  

Om tidningars reproduktion av politisk korrekthet och symbios med etablissemanget 

Om Sd ändå särbehandlats kan det bero på en omedvetet kritisk hållning från journalisternas sida, 

samt på att partiet är nytt och att det inte är som de etablerade partierna i sitt agerande. 
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Henrik L. Barvå: Politisk redaktör på Nya Wermlands-Tidningen (b) 

Rolf Matthies: Redaktionschef 

Tidningens syn på Sverigedemokraterna: 

Sd:s historia tyder på att det är ett antidemokratiskt och främlingsfientligt parti. Partiet är ett 

beklagansvärt inslag i svensk politik. 

Publicering av debattartiklar/insändare från Sd/Sd-sympatisörer under september -06: 

Partiet har haft samma möjligheter som andra partier att få komma till tals. De har inte varit 

svartlistade.  

Bilden av Sverigedemokraterna i tidningen under september -06: 

På ledarsidorna behandlades partiet inte särskilt mycket före valet. Det kan ha funnits en rädsla 

för att ge partiet reklam i form av för stor publicitet. Men någon uttalad policy har inte funnits. 

Eventuella skillnader i förhållande till konkurrenten: 

Ingen uppfattning. 

Om vilken roll bör media inta i förhållande till Sverigedemokraterna 

HB: På sätt och vis bör partiet särbehandlas på grund av dess fördomsfullhet. 

Konsekvensneutralitet låter fint, men i praktiken kan man aldrig bortse ifrån att det som 

publiceras har konsekvenser. 

RM: Huruvida partiet skall förtigas eller ges uppmärksamhet för att på bästa sätt motarbetas är 

inte en fråga för nyhetsjournalistiken. Där skall konsekvensneutralitet råda. 

Om tidningars reproduktion av politisk korrekthet och symbios med etablissemanget 

Det ligger nog en hel del i att medierna är känsliga för vad det politiska etablissemanget anser 

vara politiskt korrekt. 
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6.3 Textanalys inspirerad av kritisk diskursanalys 
6.3.1 Arbetarbladet 
 

Ledare; Sd:s framgångar är sorgliga, 060918, sid. 2 

Vad texten handlar om: Trots rubriken handlar större delen av texten inte om 

Sverigedemokraternas framgångar, utan om hur det gick för Socialdemokraterna i Gävleborgs 

kommuner.  

Enligt vilket mönster nyheten läggs fram: Budskapet är att Sverigedemokraternas framgångar 

är någonting ”sorgligt”. Nyheten förklaras inte närmare än att partiets politik ”lockat” istället för 

att ”avskräcka”. Partiets framgång får ”bland annat… tolkas som ett klart underbetyg åt de 

etablerade partierna”. Ledarartikel riktar sig till de etablerade partierna och främst till 

socialdemokraterna med kravet på ”gemensamma insatser och en ödmjukare socialdemokrati”. 

Frånvarande/överflödig information samt ordval: Ingen information lämnas om vilka enkla 

lösningar Sverigedemokraternas väljare lockas av. Sverigedemokraterna beskrivs som ett parti 

med enkla lösningar och vars politik borde ”avskräcka i en demokrati”. Jenny Wennberg skriver 

att Sverigedemokraterna ”marscherar framåt bland väljarna”. 

 

Artikel; Ett sällskap på torget ingen vill ha, 060913, sid. 6-7  

Vad texten handlar om: Sverigedemokraterna deltar för första gången på Stortorget i Gävle 

bland de andra valstugorna. Företrädare för olika partier får kommentera hur de ser på saken. 

Fem medborgare får kommentera nyheten i en enkätintervju. 

Enligt vilket mönster nyheten läggs fram: Huvudtemat är att Sverigedemokraternas närvaro 

möts av skepsis från andra på plats. I mitten av artikeln får Roger Hedlund (sd) uttrycka sin syn 

på saken. Störst utrymme ges dock åt röster som är kritiska till partiet. Albert Gibbs (v) får 

avsluta med slutsatsen ”även om ett parti använder sig av rasistisk propaganda, är det något som 

man inte kan tysta ner.” 

Frånvarande/överflödig information samt ordval: Att ”ingen vill ha” Sverigedemokraterna på 

Stortorget är ett löst baserat påstående, när endast en av fyra intervjuade politiker och en av de 

fem tillfrågade i enkäten ifrågasätter Sverigedemokraternas rätt att stå på torget. Bildtexten till 

bilden av valstugorna på Stortorget inleds med orden ”Vad kan man göra?”. Sd kopplas utan 

förklaring till ”nazismen” och ”1900-talets fasor”. Reportern skriver: 

”Ingen tycker om åsikterna, men de flesta sätter det demokratiska systemet först och försvarar 

rättigheterna att få uttrycka även extrema åsikter.” 
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6.3.2 Gefle Dagblad 
 

Ledare; Åsikter ska bemötas i öppen debatt , 060911, sid. 2 

Vad texten handlar om: Stödet för Sverigedemokraterna ökar. Detta är skrämmande. Men de 

syndikalistiska brevbärarnas vägran att dela ut partiets valmaterial är icke-demokratisk och 

kontraproduktiv. 

Enligt vilket mönster nyheten läggs fram: Budskapet är att öppen debatt skall råda. Den 

historiska bakgrund som målas upp är att Sverigedemokraternas stöd växer och att detta bemöts 

med försök till att tysta ned partiet, då de etablerade partierna ”tiger ihjäl” det och syndikalistiska 

brevbärare vägrar dela ut partiets valmaterial.  

De slutsatser som dras av ledarskribenten är att även om partiet är främlingsfientligt och även om 

det skulle vara olidligt om partiet kom in i riksdagen, är lösningen inte att försöka tysta ned det. 

Partiet skall bemötas i öppen debatt. 

Frånvarande/överflödig information samt ordval: Det framgår inte av denna text några 

konkreta exempel på Sverigedemokraternas åsikter/politik. Skribenten förutsätter att läsaren 

förstår orsakerna till att partiet beskrivs som främlingsfientligt. Partiets opinionsmässiga uppgång 

beskrivs med orden ”kravla sig upp ur bottenträsket”. Sverigedemokraterna beskrivs som 

”ultranationalistiskt och främlingsfientligt.” Deras politik beskrivs indirekt som rasistisk.  

 

Artikel; Sd tågar in i Gävle, 060918, sid. 9  

Vad texten handlar om: Sverigedemokraterna har gått framåt i valet och fått tre mandat i 

Gävles kommunfullmäktige och två mandat i Älvkarlebys kommunfullmäktige. 

Enligt vilket mönster nyheten läggs fram: Huvudtemat är partiets inträde i Gävles och 

Älvkarlebys kommunfullmäktige. Två sverigedemokrater (Roger Hedlund och Gun-Britt 

Holmgren) får genom varsitt citat kommentera nyheten. Artikelns sex övriga citat kommer från 

Ulla Andersson (v) och ledamoten Lars Skytt (s). Dessa två politiker får dominera textens 

innehåll. De kommenterar Sverigedemokraternas framgångar som ett hot eller ett nederlag och 

får dra de huvudsakliga slutsatserna kring gått framåt:  

”Ulla Andersson tror att sverigedemokraternas framgång beror på missnöje. – Klassklyftorna har 

ökat i Sverige och arbetslösa och långtidssjukskrivna är missnöjda. De slår nedåt istället för uppåt 

och lägger sin röst på SD, säger hon.” 

Frånvarande/överflödig information samt ordval: Rubriken ”Sd tågar in i Gävle” antyder att 

Sverigedemokraterna kommer utifrån och invaderar kommunen.  
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6.3.3 Östra Småland/Nyheterna 
 

Ledare; 162 000 skäl att agera, 060922, sid. 2 

Vad texten handlar om: Sd gått framåt i hela landet. Partiets kopplas till nazismen och måste 

bemötas av ”de partier som står för värderingar om alla människors lika och okränkbara värde”. 

Enligt vilket mönster nyheten läggs fram: Artikelns primära tema är partiets framgångar i 

valet. Partiet, som kopplas geografiskt och historiskt till nazismen får nu partistöd som kommer 

att bilda grunden för en ”attack mot riksdagen 2010”. 

En orsak till partiets framgångar är integrationspolitiken (eftersom den måste förbättras). 

Artikelns budskap riktas till ”de partier som står för värderingar om alla människors lika och 

okränkbara värde”. Slutsatsen är att partierna måste förbättra integrationspolitiken samt avslöja 

Sverigedemokraternas banala politik. 

Frånvarande/överflödig information samt ordval: Några exempel på hur partiet är 

”främlingsfientligt” lämnas inte. I brödtexten samt i bildtexten förekommer ordet ”attack” som 

beskrivning på partiets ambition att komma in i riksdagen. På så sätt antyder artikeln att partiets 

inträde i riksdagen inte skulle betraktas som en legitim konsekvens av ett demokratiskt val, utan 

en närmast militär aktion.  

 

Artikel;  Från styrelserummet på Modo till ny karriär som sverigedemokrat, 060919, sid. 4 

Vad texten handlar om: Sverigedemokraten Thoralf Alfsson har blivit inröstad i Kalmars 

kommunfullmäktige. Texten berättar om hans bakgrund som fackligt aktiv i Sif, hans nya karriär 

som sverigedemokratisk kommunpolitiker och vilka politiska frågor han tycker är viktiga. 

Enligt vilket mönster nyheten läggs fram: Huvudtemat är Thoralf Alfssons nya karriär som 

sverigedemokrat. Den historiska bakgrunden är dels det faktum att partiet växer och dels Thoralf 

Alfssons yrkesmässiga bakgrund som facklig representant i pappersbruket Modos styrelse i 

Silverdalen, hur företaget lades ned och hur han två år efter gick med i Sverigedemokraterna. I 

slutet av texten får Thoralf Alfsson kommentera ”Kinasatsningen” i Kalmar. Han ger då uttryck 

för en skepsis mot denna utländska investering, baserad på egna erfarenheter från nedläggningen 

av pappersbruket: ”...det var kineser som skulle ta över Silverdalen också...” På så sätt dras ett 

indirekt orsak/verkan-samband som är att Thoralf Alfssons skepsis gentemot 

utlänningar/invandrare kan knytas till nedläggningen av pappersbruket. 

Frånvarande/överflödig information samt ordval: Ordvalen i är i större delen av artikeln 

neutrala. Möjligtvis kan valet av skiljetecken i mellanrubrikerna ”Fel väg?” och ”Kineser i 

Silverdalen...” ifrågasättas. Frågetecknet uttrycker författarens distansering till intervjupersonen. 
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6.3.4 Barometern Oskarshamns-Tidningen 
 

Ledare; Sorgligt med sd, 060918, sid. 2 

Vad texten handlar om: Sd har gått framåt i flera av Kalmars kommuner. Detta kan till stor del 

förklaras med Socialdemokraternas misslyckade integrationspolitik. 

Enligt vilket mönster nyheten läggs fram: Huvudtemat är att Sd:s framgång är någonting 

negativt. När Sverigedemokraterna går framåt i socialdemokratiska kommuner beror det på 

misslyckad integrationspolitik, då Sverigedemokraterna ”anser att denna segregation är 

invandrarnas fel”. Att partiet även gått framåt i det borgerligt styrda Torsås förklaras dock med 

”missnöje med maktkoncentration”. ”Måtte alla partier i drabbade kommuner se upp för att 

samarbeta med Sverigedemokraterna” är en uppmaning till de etablerade partierna. 

Frånvarande/överflödig information samt ordval: Påståendet ”Sverigedemokraterna anser att 

denna segregation är invandrarnas fel. Vi andra anser att det är systemet som har kapsejsat” 

underbyggs inte med något exempel. När Sverigedemokraterna går framåt i socialdemokratiska 

kommuner beror det på misslyckad ”integrationspolitik”, medan när partiet går fram i det 

borgerliga Torsås beror det på ”missnöje med maktkoncentration”. 

 

Artikel; ”Vi ska vara stolta över vårt land”, 060915, sid. 12-13  

Vad texten handlar om: Thoralf Alfsson (sd) intervjuas och får svara på frågor om partiets 

inställning till invandring. Sd:s historia i BSS tas upp samt partiets försök till att göra upp med 

sina rasistiska rötter.  

Enligt vilket mönster nyheten läggs fram: Huvudtemat är Sd:s, eller Thoralf Alfssons 

nationalism. Han förklarar att ”det är invandringspolitiken vi kritiserar inte enskilda invandrare”. 

Flera frågor ställs i form av påståenden som reportern själv står för, eller ”experter”. Reportern, 

som kopplar ihop partiet med ”30- och 40-talens ideologier”, drar indirekt slutsatsen att partiets 

försök till att göra upp med de rasistiska rötterna enbart är ett kosmetiskt knep inför valrörelsen.  

Frånvarande/överflödig information samt ordval: I ingressen nämns det att partiet vill ha 

”hårdare tag”, vilket inte förklaras. Vilka 30- och 40-talsideologier Magnus Ericsson syftar på 

lämnas outsagt. När reportern i sina frågor påstår att ”Det finns de som menar att ni är 

odemokratiska” eller ”Allt fler experter säger att vi måste öka invandringen för att klara 

välfärden” lämnas ingen information om vilka som åsyftas. Användandet av citationstecken kring 

ordet ”riktiga” i ingressen (”Är Sverigedemokraterna ett parti för några andra än ”riktiga” 

svenskar?”) markerar en distansering till partiet. Men trots citationstecknen kan man ingenstans i 

brödtexten läsa om att Sd skulle skilja på ”riktiga” svenskar och låtsassvenskar. 
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6.3.5 Sydöstran 
 

Ledare; Risk sd blir vågmästare,060907, sid. 2  

Vad texten handlar om: Den senaste valundersökningen ger Sd 13 procent. Utifrån detta förs 

resonemang kring Sd:s politik, vad resultatet kan bero på, hur etablerade partier bör bemöta Sd. 

Enligt vilket mönster nyheten läggs fram: Rubriken varnar för att den politiska balansen kan 

komma att hotas. I brödtextens klargörs att Sd aldrig kan ”accepteras som en normal 

samarbetspartner” av de etablerade partierna i kommunfullmäktige. Det är enskilda personer, 

framförallt makthavare som dominerar den historiska bakgrunden. 50-talets homogena folkhem 

beskrivs som Tage Erlanders skapelse. Invandringen leder automatiskt till att fördomar slår rot. 

Detta utnyttjas av Richard Jomshof (sd) och Jimmie Åkesson (sd). Här måste ”opinionsledare 

och politiker” ta sitt ansvar i debatten om flyktingmottagande, ett ansvar som Bo Edenborg (fp) 

”smet från”.  

Frånvarande/överflödig information samt ordval: Sd:s ökade stöd beskrivs som en ”risk” och 

partiet omnämns med ord som”främlingsfientliga”, ”rasistiskt”, ”folkfördummning”, ”brutal”, 

och ”nationalistisk”. Ordet ”demokrati” är reserverat för människor och partier som tar avstånd 

från Sd, trots att detta parti erkänner demokratin som politiskt system och ställer upp i 

demokratiska val. 

 

Artikel; Valresultatet ger sd miljoner i partikassan, 060919, sid. 4A  

Vad texten handlar om: Sd har på grund av valresultatet fått ett förbättrat ekonomiskt läge. 

Richard Jomshof (sd) som tidigare varit arbetslös lärare har nu fått jobb som yrkespolitiker. 

Enligt vilket mönster nyheten läggs fram: Artikeln har två teman. Dessa är att partiets 

framgångar innebär ökat partistöd, samt att Richard Jomshof fått jobb som yrkespolitiker. Texten 

informerar även om hur de andra partierna vägrar samarbeta med Sverigedemokraterna, samt att 

Richard Jomshof vägrats arbete på grund av sina åsikter. På så sätt skapas ett mönster där 

Richard Jomshof får konkretisera eller personifiera Sd. 

Frånvarande/överflödig information samt ordval: Artikeln ger ingen information om Sd:s 

politik. Varför Richard Jomshof ”på grund av sitt politiska engagemang i sverigedemokraterna 

haft svårt att få arbete som lärare” förväntas läsaren förstå. Artikeln handlar till stor del om vilket 

ekonomiskt stöd partiet kommer att få på grund av valet. Att partier får ökat partistöd ju mer de 

växer framställs i Sd:s fall som en spektakulär nyhet. Ingressen, som handlar om att Jomshof nu 

fått ett heltidsjobb, avslutas med ”Med full lön”. Denna information är överflödig i 

sammanhanget, då det är logiskt att ett heltidsjobb innebär just en ”full lön”. 
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6.3.6 Blekinge Läns Tidning 
 

Ledare; Inskränkta landsortsbor?, sid 30  

Vad texten handlar om: Artikeln tar upp möjliga orsaker till Sd: s framgångar, främst i södra 

Sverige. Skribenten reflekterar också i texten över partiets människosyn. 

Enligt vilket mönster nyheten läggs fram: Det som förmedlas i rubriken och underrubriken är 

att det råder en okunnighet eller brist på förståelse för de verkliga orsakerna till Sd:s framgångar i 

valet 2006. Även om regeringsformen garanterar att rösterna på Sd väger lika tungt som de andra 

rösterna, ifrågasätts partiets efterföljande av paragrafen ”den offentliga makten skall utövas med 

respekt för alla människors lika värde”. Orsakerna till Sd:s framgångar är ”den besvikelse över 

utvecklingen som många känner” samt motståndet mot invandringen, som i sin tur förklaras med 

arbetslösheten: ”det vanligaste argumentet mot invandringen är kopplat till det faktum att det inte 

finns tillräckligt med jobb att gå till. Varför ska då fler konkurrera om den minskande kakan?”. 

Den nya regeringen uppmanas att ”fixa jobben”. 

Frånvarande/överflödig information samt ordval: Inget geografiskt eller tidsmässigt samband 

sätts mellan partiets uppgång och arbetslösheten. Sd beskrivs om ett missnöjesparti. 

 

Artikel; Sverigedemokrater siktar på mer makt, 060914, sid. 6-7 

Vad texten handlar om: Texten sammanfattar Sd:s mandatperiod från 2002 till 2006 i 

Karlskronas, Sölvesborgs och Ronnebys kommunfullmäktigeförsamlingar.  

Enligt vilket mönster nyheten läggs fram: Rubriken och ingressen förmedlar att Sd är ett parti 

på frammarsch, men att partiets politiska arbete varit ofruktsamt. Texten är uppbyggd kring 

konflikten mellan Sd och de etablerade partierna samt Sd:s brist på engagemang i 

kommunpolitiken. Sd:s företrädare uppför sig ohyfsat mot andra politiker och de andra partierna 

har hittills vägrat att samarbeta med Sd, även om de på senare tid börjat mjukna. Enskilda 

partimedlemmars ageranden får förklara olika skeenden. Exempelvis framställs Richard Jomshof 

(sd) som ensamt ansvarig för att partiet kommit in i fullmäktige; ”Den 33-årige läraren lyckades få 

1 326 Karlskronabor att rösta på Sverigedemokraterna i kommunvalet.” 

Frånvarande/överflödig information samt ordval: Det antyds att Sd har en kontroversiell 

flyktingpolitik utan att några exempel ges. Att ett parti fastslår därmed en självklarhet som 

dessutom inte rör artikelns innehåll. Richard Jomshof beskrivs i början av artikeln som ”smolket i 

glädjebägaren”. Det syftar troligtvis på hur Sd:s inträde i kommunfullmäktige betraktades av de 

etablerade partierna. 
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6.3.7 Värmlands folkblad 
 

Artikel; ”Sjukvårdspartiet tog nog en del röster från oss”, 060911, sid. 10 

Vad texten handlar om: Sd är det största partiet utanför riksdagen. Partiet konkurrerar med 

andra småpartier om samma väljare inför valet 2006. Sd syn på invandrare berörs också i texten. 

Enligt vilket mönster nyheten läggs fram: Rubriken förmedlar en bild av ett krig mellan 

småpartierna om samma väljare. Ingressen ger en bild av ett parti på frammarsch. 

Intervjupersonerna Runar Filper (sd) och Yngve Johansson (sd) förklarar hur de ser på hur 

konkurrensen mellan Sd, Pensionärspartiet och Sjukvårdspartiet om samma väljare i valet 2002. 

På så sätt skapas ett orsak/verkan-samband som bygger på att Sd hade varit mer framgångsrika i 

föregående val om det inte vore för denna konkurrens samt att det kommande valet kommer att 

bli mer gynnsamt för Sd. Lägger man samman alla intervjupersonernas kommentarer blir 

budskapet det finns en betydande grupp väljare som ser invandringen som ett problem och att 

dessa till större del kommer att rösta på Sd.  

Frånvarande/överflödig information samt ordval: Intervjupersonernas påståenden, som att 

de tre småpartierna skulle konkurrera om samma väljare, eller att enbart fem sex procent av de 

som söker asyl gör det av flyktingskäl varken underbyggs med fakta eller kommenteras av 

reportern. I ingressen kan man läsa om hur partiet ”samlade” ihop 1 700 röster i Värmlands 

kommunval, hur de ”tog plats i fyra kommuner”, samt hur de nu ”siktar på” att ta plats i fler 

kommuner, i landstinget och i riksdagen. Dessa ordval ger intryck av ett parti som styr sitt eget 

öde oberoende av väljarna. 
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6.3.8 Nya Wermlands-Tidningen 
 

Ledare; En politisk varningsklocka, 060920, sid. 31  

Vad texten handlar om: Sd har gått framåt i valet. Partiet är fortfarande främlingsfientligt under 

ytan och väljarnas missnöje måste tas på allvar av de etablerade partierna. 

Enligt vilket mönster nyheten läggs fram: Huvudtemat för artikeln är att de etablerade 

partierna inte har lyckats motarbeta de strömningar som leder till ökat stöd för Sd. Det 

återkommande mönstret i förklaringarna till Sd:s framgångar är de etablerade partiernas 

ageranden. Exempelvis kritiseras förslaget att förbjuda skolavslutningar i kyrkan. ”Det gör bara 

folk förbannade och spelar rörelser som sd i händerna.” Sd:s framgångar förklaras med ett 

allmänt missnöje med de politiska partierna, Sd:s nedtoning av ”de mer fördomsfulla och 

främlingsfientliga inslagen”, den ”misslyckade integrationspolitiken” och den ”ökande 

kriminaliteteten”. 

Frånvarande/överflödig information samt ordval: Inga konkreta exempel ges på hur partiet 

är ”främlingsfientligt”. Varför partiet inte skulle ”förtjäna” någon ”legitimitet”, trots att de valts 

fram demokratiskt utvecklas inte heller på annat sätt än att partiet är ”främlingsfientligt”. Sålunda 

förs ett cirkelresonemang som kräver att läsaren redan känner till partiets åsikter.  

 

Artikel; Sverigedemokrater vill flytta på invandrare, 060920, sid. 8-9 

Vad texten handlar om: Ingemar Lindgren (sd) och Erik Braunerhielm (sd) utvecklar Sd:s syn 

på invandring, äldrevård och möjliga samarbetspartners i Karlstads kommunfullmäktige. 

Enligt vilket mönster nyheten läggs fram: Rubrik och ingress förmedlar att ett parti som 

betraktar invandrare som ett samhällsproblem har valts in i kommunfullmäktige. Artikeln inleds 

med en kort bild av hur nyheten om Sd:s inträde i kommunfullmäktige mottogs av de etablerade 

partierna. Intervjupersonerna får dra slutsatser som att Sd valts in fullmäktige för att de ”säger det 

som de flesta svenskar tycker… det är för många invandrare”. Erik Braunerhielm ”vill betona att 

det inte är ”invandrarna” som personer han är emot, utan en invandringspolitik…”. Ingemar 

Lindgren och Erik Braunerhielm tar avstånd från hat och menar att ”det finns många jätteduktiga 

invandrare”. Men de menar samtidigt att orsaken till hatet finns hos invandrarna då de duktiga 

invandrarna ”får lida för att de finns de som missköter sig och inte vill jobba.” 

Frånvarande/överflödig information samt ordval:  Intervjupersonerna beskrivs som 

”männen som förskräcker”. Ordet ”invandringen” sätts till skillnad från ordet ”äldreomsorgen”, 

inom citationstecken trots att båda dessa ord betecknar vad de två Sverigedemokraterna anser 

vara de viktigaste politiska frågor. På så sätt sker en distansering från Sd:s syn på invandring. 
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7. Diskussion och slutsatser 
 

Gällande innehållsanalysen kan det faktum att Blekinges tidningar har haft det mest 

omfattande Sd-relaterade innehållet kopplas till att partiet är störst och gått fram mest i detta län. 

Jämfört med siffrorna för Blekinge framstår Värmlands tidningars bevakning av Sd, inte minst på 

ledarsidorna, som mycket låg med tanke på att partiet suttit i även detta läns kommuner sedan 

2002. En viss allmän tendens visar sig, även om dess tillförlitlighet kan diskuteras: 

I de län där Sd ej haft mandat före 2006 skrevs det något mer om partiet i de socialdemokratiska 

tidningarna än i de borgerliga. I de län där partiet haft mandat före 2006 var situationen den 

omvända. Skillnaderna är dock för marginella för att några större slutsatser skall kunna dras.  

I intervjuerna med tidningarnas representanter uttrycks en mer eller mindre kritisk inställning 

till Sd, som av nästan alla beskrivs som ”fämlingsfientligt”. I tre av de fyra länen beskrivs partiet i 

något hårdare ordalag på de socialdemokratiska tidningarna jämfört med de borgerliga: 

 

Arbetarbladet – Sd är ett odemokratiskt, rasistiskt, främlingsfientligt enfrågeparti 
Gefle Dagblad (b) – Sd  är ej är rasistiskt, men främlingsfientligt och populistiskt 
 
Östra Småland / Nyheterna (s) – Sd är främlingsfientligt 
Barometern – Sd har en människosyn som tidningen inte delar 
 
Sydöstran (s) – Sd är ett främlingsfientligt missnöjesparti med ”apartheid-liknande människosyn” 
Blekinge Läns Tidning (b) Sd är ett populistiskt, socialkonservativt enfrågeparti 
 
Trenden bryts när det kommer till Värmlands tidningar, där Wermlands Nya Tidning (b) 
beskriver partiet som antidemokratiskt och främlingsfientligt medan man på Värmlands Folkblad 
(s) endast konstaterar att partiet kritiseras på ledarplats. 
 

De intervjuade sverigedemokraterna upplever en allmänt negativ vinkling av partiet i 

tidningarna. Intressant är att Jimmie Åkesson, som företräder partiet i Blekinge anser att 

rapporteringen blir mer objektiv parallellt med att partiet växer. Intervjuerna visar en allmän 

skepsis gentemot socialdemokratiska tidningar. Sammantaget framträder en paradoxal inställning 

till de socialdemokratiska tidningarna, då dessa misstänkliggörs oavsett om de uppmärksammar 

eller förtiger partiet. 

I de analyserade ledarartiklarna återspeglas ledarredaktionernas inställning till Sd. Partiets 

beskrivs som ”främlingsfientligt”, och dess framgångar beskrivs som ”sorgliga” och 

”skrämmande”. Partiet ”marscherar framåt bland väljarna” och planerar en ”attack mot 

riksdagen”. I olika utsträckning förklaras partiets framgångar delvis med misslyckanden från de 

etablerade partiernas sida. På ledarsidorna finns det en paradoxal inställning till partiet. 
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Tidningarna uppmanar de etablerade partierna att inte ge partiet en ”legitimitet det inte 

förtjänar”. De etablerade partierna varnas dessutom för samarbete med Sd. Samtidigt utpekas just 

denna uteslutningsmentalitet som en viktig orsak till Sd:s framgångar. 

När det gäller nyhetsartiklarna visar sig även där några allmänna tendenser. Återkommande är 

att Sd:s invandringspolitik står i centrum men att detaljerna kring denna sällan diskuteras. Bortsett 

från artiklarna i Östran respektive Nya Wermlands-Tidningen är det främst kritiska röster som får 

agera primära definitionsmakare. Inte sällan återkommer direkta eller indirekta kopplingar till 

nazismen i artiklarna, kopplingar som ibland görs av reportrarna. Att partiet går framåt beskrivs 

som att det ”tågar in i Gävle”, ”siktar på mer makt”, ”tog plats”, ”samlade ihop röster” ”nu är 

siktet inställt på riksdagen”. Ett återkommande mönster är alltså att partiets framgångar beskrivs 

som ett odemokratiskt maktövertagande, snarare än en demokratisk process. Att Sd deltar bland 

valstugorna på Stortorget framställs som ett problem. Partiets företrädare beskrivs ur de 

etablerade partiernas perspektiv som ”männen som förskräcker” och ”smolket iglädjebägaren”. 

I den allmänna diskursen kring Sd som träder fram genom min undersökning framgår det att 

partiet betraktas som avvikande på både ledarplats och nyhetsplats. Till viss del kan detta 

förklaras med policys av typen ”inte ge partiet mer utrymme än nöden kräver”, använda ordet 

”främlingsfientligt” på nyhetsplats eller att partiet skall presenteras som avvikande. Att partiet 

framstår som avvikande i rapporteringen, att definitionsutrymme främst ges åt kritiker de 

etablerade partierna, att ord som ”marscherar”, ”attack”, ”siktar på mer makt” används, samt att 

reportrar gör kopplingar till ”30- och 40-talets rörelser” beror på en allmänt kritisk inställning till 

partiet på redaktionerna. Men vad beror denna inställning på? Det är sant att Sd har kopplingar 

till rasistiska rörelser. Därmed hamnar partiet automatiskt i ideologisk polemik med de tidningar 

jag har studerat. Men mot bakgrund av hur avvikande grupper i allmänhet och småpartier i 

synnerhet brukar framställas i rapporteringen kan en annan delförklaring ges. Medierna har en 

tendens till att betrakta nya partier och småpartier med större skepsis och i hårdare ordalag än de 

etablerade partierna. Detta medges i de intervjuer jag gjort. Om man dessutom väger in den 

forskning som visar hur invandrare framställs i medierna kan bilden av medierna som 

antirasismens förkämpar ifrågasättas. Man kan sålunda säga att medierna konsekvent 

reproducerar bilden av den ”andre”, eller det avvikande både när det gäller politiska grupper som 

Sd och när det gäller etniska grupper som invandrare. En vanlig uppfattning hos 

intervjupersonerna är att nya partier inte är lika väl genomlysta som de etablerade partierna. Men 

då Sd:s kopplingar till nazismen sannolikt är mer allmänt kända än några av riksdagspartiernas 

historiska kopplingar till odemokratiska ideologier kan denna förklaring ifrågasättas. En annan 

återkommande förklaring från intervjupersonerna är att särbehandlingen av partiet kan förklaras 
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med dess kontroversiella åsikter. Men även denna förklaring kan ifrågasättas då exempelvis 

åsikten att problemet är den förda politiken och inte enskilda invandrare återkommer på både 

ledarsidor och i tidningarnas intervjuer med partiets företrädare. Att partiets åsikter skulle förklara 

särbehandlingen skvallrar om mediernas tendens till att peka ut vad som är politiskt inkorrekt, 

vilket leder in på frågan om den diskursiva samhörigheten med det politiska etablissemanget. Här 

visar sig en skillnad mellan de socialdemokratiska och de borgerliga tidningarna. Företrädarna för 

de socialdemokratiska tidningarna Arbetarbladet, Östran och Sydöstran utesluter inte att medier 

och den politiska makten fungerar i symbios. Företrädarna för de borgerliga tidningarna, med 

undantag för Nya Wermlands-Tidningen, avfärdar detta som en konspirationsteori. Att Sd 

särbehandlas delvis på grund av att tidningarna känner ”ideologisk samhörighet” med de större 

partierna kan inte uteslutas. Att såväl Jimmie Åkesson som företrädarna för Blekinges tidningar 

menar att Sd-rapporteringen blir alltmer objektiv ju mer partiet växer lägger mer vikt åt denna 

delförklaring. Ju mer Sd växer, desto mindre avvikande kommer partiet att framställas i 

rapporteringen. Men än så länge slits journalistiken mellan det konsekvensneutrala 

objektivitetsidealet och ambitionen att motarbeta Sverigedemokraterna i demokratins (såsom den 

definieras av makthavarna) tjänst. 

 

Hur återgavs Sd i de tidningar jag valt att studera kring valet i september 2006? 

- Partiet framställdes som något avvikande och hotande. 

Vilka möjliga förklaringar kan, utifrån uppsatsens teoretiska ram, ges till hur Sd 

framställts i tidningarna? 

- Partiet betraktas som ett hot i den politisk-journalistiska diskursen. Delvis på grund av partiets 

åsikter, och delvis på grund av att småpartier i allmänhet hotar det politiska etablissemanget. 

Vilka synsätt finns på tidningarna kring hur Sd bör behandlas? 

- Hos vissa tidningsföreträdare finns en ambition att motarbeta Sd. Om partiet tjänar på att 

förtigas måste man därför byta strategi. 

Andra menar man att medierna inte skall ta hänsyn till rapporteringens konsekvenser. 

Vilka eventuella skillnader kan ses mellan de tidningar/län jag valt att studera? 

- I Blekinge, där partiet har varit störst och gått fram mest i valet, har rapporteringen varit mest 

omfattande. Den som intervjuats för partiet respektive för tidningarna i detta län vittnar om att 

partiet framställs i alltmer objektiv dager ju mer det växer. 

Värmland är det län där tidningarna i genomsnitt haft minst omfattning på Sverigedemokraterna - 

relaterat innehåll. Företrädarna för detta läns två tidningar anser att medierna inte skall ta någon 

hänsyn till huruvida partiet stärks av ökat eller minskat medieutrymme. 
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