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Sammanfattning/Abstract 

Syftet med min uppsats är att undersöka Dagens Nyheters och Sydsvenska Dagbladets 

rapportering om Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 

Frågeställningarna jag vill ha svar på är om rapporteringen är partisk, det vill säga missgynnar 

eller gynnar partierna, och vilken syn på mediernas demokratiska uppgift som ligger till grund 

för rapporteringen. I första hand är det rapporteringen om Sverigedemokraterna jag vill 

undersöka, i och med att det inom mediebranschen pågår en debatt om hur man ska hantera 

partiet.  

Utgångspunkten i min studie är olika medieideologier som härstammar från normativa 

medieteorier om vilka uppgifter medierna bör ha i det demokratiska samhället.  Metoden jag 

använder mig av är en kvantitativ innehållsanalys av artiklar i DN och Sydsvenskan under de 

tre första månaderna 2010. För att studera partiskheten använder jag mig av 

journalistikforskaren Kent Asps Ab-index som, enkelt förklarat, beskriver hur ett parti 

framställs i medierna. 

Resultatet analyseras utifrån hur väl tidningarna uppfyller sina demokratiska uppgifter 

enligt marknadsmodellen och den sociala ansvarsmodellen, två uppdaterade versioner av den 

frihetliga medieideologin och den sociala ansvarsideologin. 

Studien visar att DN är partisk, det vill säga missgynnar Sverigedemokraterna i 

rapporteringen om partiet. Det kan förklaras utifrån den sociala ansvarsmodellen, som menar 

att medierna har en moralisk plikt gentemot samhället och ett ansvar för att grundläggande 

demokratiska värden uppfylls.  

Sydsvenskan ger överlag en mer gynnsam bild av partierna än DN. Det tyder på att 

Sydsvenskan ligger närmare den frihetliga ideologin, som utgår från att en fri debatt leder till 

att sanningen utkristalliserar sig. 

Nyckelord: Frihetlig medieideologi, Kent Asp, Kristdemokraterna, Mediernas demokratiska 

uppgifter, Partiskhet,  Social ansvarsideologi, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet. 

Ett stort tack till professor Kent Asp och till lektor Christian Andersson för värdefulla råd. 
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1 Inledning  

I höst är det riksdagsval. Opinionsundersökningarna duggar tätt och efter varje ny 

opinionsundersökning blir det stora rubriker om resultatet och vem som har störst respektive 

minst stöd hos folket. Ju närmare valet vi kommer desto större blir rapporteringen om de 

politiska alternativen, och mediernas bevakning och skildring av de olika alternativ som finns 

debatteras allt flitigare. Det är samma visa inför varje val och efter varje val ifrågasätter man 

huruvida mediernas bevakning gynnade eller missgynnade vissa partier (Nord, Strömbäck 

2004:289). 

I valet 2006 var det ett parti som hade förvånansvärt stora framgångar, speciellt i de 

kommunala valen i Skåne där det idag är det fjärde största partiet (Scoop 2010:95). Det var 

Sverigedemokraterna, ett parti som av många, både vanliga väljare och politiska journalister, 

definieras som främlingsfientligt1. Inför valet 2006 var den mediala bevakningen av 

Sverigedemokraterna på riksnivå mycket svag och partiet bedrev sin valrörelse vid sidan av.  

När sedan valresultatet kom var det många journalister som frågade sig; hur hände det här? 

(Mattsson 2009:8). Hur kunde det gå så bra för partiet när medierna aktivt försökt 

marginalisera det?  

I de opinionsmätningar som har gjorts inför valet 2010 har Sverigedemokraternas stöd ökat 

även nationellt och partiet har legat över riksdagsspärren på 4 procent i flera mätningar 

(http://www.temo.se, http://www.tns-sifo.se, 9/5-2010).  

Inom mediabranschen har det sedan det förvånande valresultatet 2006 pågått heta 

diskussioner om hur man ska hantera partiet, ska man tiga ihjäl det, granska det som alla 

andra partier eller försöka få folk att förstå hur farliga Sverigedemokraterna är för demokratin 

(Mattsson 2009:8). Det är denna debatten, och mediernas faktiska rapportering om 

Sverigedemokraterna, som jag finner intressant att studera. 

 

                                                
1 Med främlingsfientlig menar jag någon som tar avstånd från eller känner fientlighet mot främlingar, i det här 

fallet utländska medborgare. Ett annat ord som idag används synonymt med främlingsfientlighet är rasism. 

(www.ne.se) 
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2 Syfte och frågeställning 

Medierna står inte utanför samhället utan fungerar i symbios med läsare och politiker och 

speglar i sin information rådande normer och samhällsproblem. Idag finns det stora problem i 

samhället, den ekonomiska utvecklingen är osäker, arbetslösheten är hög och många är 

oroliga inför framtiden. Det är en perfekt situation för Sverigedemokraterna, vilka är kritiska 

mot det rådande etablissemanget. Men hur ska då medierna hantera detta? Och hur bör de, 

utifrån den demokratiska uppgift som de blivit ålagda av samhället att utföra, rapportera om 

Sverigedemokraterna? Ska de rapportera sakligt och opartiskt om partiet som trots den ökade 

populariteten ses som ett hot mot demokratin? Eller ska de försöka få människor att förstå hur 

farligt det är för samhället att släppa fram ett parti som i grunden är rasister?  

Mitt syfte är inte att svara på hur medierna bör göra, utan att granska hur de faktiskt gör. 

Jag vill undersöka om medierna i sin rapportering gynnar eller missgynnar 

Sverigedemokraterna. Vidare vill jag ta reda på vilken syn på mediernas demokratiska 

uppgifter som verkar ligger till grund för rapporteringen om partiet. Efter samtal med Kent 

Asp, professor i journalistik vid Göteborgs universitet, har jag fått reda på att om ett parti 

gynnas eller missgynnas i media handlar om två saker. Dels hur ofta det får komma till tals 

som agerande aktör och dels hur ofta och på vilket sätt det får komma fram som omtalad 

aktör.  Jag vill undersöka hur det, utifrån de här två frågorna, förhåller sig i Dagens Nyheter 

och Sydsvenska Dagbladet när det gäller rapporteringen om Sverigedemokraterna, 

Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Resultatet redovisas med hjälp av Asps 

aktörsbehandlingsindex som visar huruvida partierna får en gynnsam eller ogynnsam 

behandling. Vidare kommer jag att analysera resultatet utifrån teorier om mediernas 

demokratiska uppgifter. Att jag har valt att jämföra med just Vänsterpartiet och 

Kristdemokraterna beror dels på att de två partierna ligger nära Sverigedemokraterna i 

väljarstöd och dels på att de ligger på varsin kant på den politiska höger-vänster skalan. Jag 

hoppas då kunna utesluta att rapporteringen skiljer sig åt beroende på tidningens politiska 

färg. 

Utifrån mitt syfte har jag formulerat följande frågeställningar:  
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Är rapporteringen om Sverigedemokraterna partisk, med andra ord, gynnas eller missgynnas 

partiet mer än andra partier i samma storlek? 

Vilken syn på mediernas demokratiska uppgifter tycks ligga till grund för Sydsvenskans och 

DN:s rapportering om de tre partierna? 
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3 Bakgrund 

3.1 Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna bildades 1988 ur den rasistiska organisationen Bevara Sverige Svenskt 

(BSS). 1992 fick de sin första partiledare, Anders Klarström, som tidigare varit medlem i det 

nazistiska Nordiska Rikspartiet (Mattsson 2009:18). 1995 blev den före detta centerpartisten 

Mikael Jansson ny partiledare och började då en upprensning i partiet, för att göra det mer 

rumsrent och eliminera extrema åsikter (Mattsson 2009:19). När den nuvarande partiledaren 

Jimmie Åkesson tog över 2005 fortsatte han Mikael Janssons upprensning. Hans mål har 

sedan dess varit att förändra partiets organisation, arbetssätt och allmänhetens bild av partiet 

(Mattsson 2009:22). Sverigedemokraterna kallar sig själva för ett ”vanligt” parti som har 

rensat upp bland medlemmar och uteslutit dem som har främlingsfientliga åsikter (Mattsson 

2009:11).  

Jimmie Åkessons upprensning och förändring gav resultat. Det gick så bra för partiet att 

det nästan dubblerade antalet röster från 1,44 procent år 2002 till 2,93 procent i valet år 2006 

(Lodenius, Wingborg 2009:302). Partiet har i dag en stor roll i många kommuner, framförallt 

i södra Sverige. I regionvalet i Skåne fick Sverigedemokraterna 6,58 procent av rösterna år 

2006 (www.valmyndigheten.se 2010-05-10). Idag syns partiet betydligt mer än det gjorde 

inför valet 2006, och partimedlemmar uttalar sig i medier i kommunala och regionala frågor 

som handlar om till exempel skola och äldrevård (Mattsson 2009:14). 

Men det finns stora regionala skillnader i stödet för partiet. I Stockholmsregionen fick de 

bara 1,63 procent av rösterna år 2006 (www.valmyndigheten.se 2010-05-10). Att partiet har 

det svårt i Stockholm beror dels på att partiet där är svagt och dåligt organiserat, men också på 

att stödet för partiets åsikter tycks vara svagare. Undersökningar visar på att kritiken mot 

invandring är svagare i Stockholm och andra storstäder än vad den är i södra Sverige. För 

partiet är Stockholm ett högprioriterat område, men det är långt kvar innan man kommer i 

närheten av framgångarna i södra Sverige (Mattsson 2009:15-16).  

Trots förändringar är kärnan i partiets politik fortfarande kritiken mot invandringen, det är 

kring den som alla politiska förslag kretsar. Enligt Sverigedemokraterna är invandringen 
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grunden i alla samhällsproblem. Den är så dyr att välfärdstjänster som äldrevård och skolor 

blir lidande, och invandringen är enligt Sverigedemokraterna också anledningen till 

kriminaliteten i samhället. Den åstadkommer kulturkrockar som leder till gängvåldtäkter, 

kvinnomisshandel och hedersmord, och den gör att det typiskt svenska trängs undan och 

etniska svenskar känner sig som främmande i sitt eget land (Mattsson 2009:12).  

Sverigedemokraterna beskrivs idag som ett ”ideologiskt drivet nationalistiskt parti” 

(Orrenius 2010:9) av vissa som granskat dem och som ett ”främlingsfientligt högerparti” 

(Lodenius, Wingborg 2009:9) av andra. Sverigedemokraterna förespråkar en kulturrevolution, 

drömmer sig tillbaka till nationalstaten och värnar det typiskt svenska, för att vara svensk är 

enligt dem det finaste som finns (Orrenius 2010:10). De menar att de inte har något emot 

människor från andra länder, så länge de anpassar sig och blir ”svenska” (Mattsson 2009: 21). 

Det innebär till exempel att man inte får bryta på andra språk, inte ha ett ”osvenskt” 

rörelsemönster eller mentalitet. Som exempel kan nämnas fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic 

som enligt Sverigedemokraternas definition inte är svensk (Orrenius 2010:10).  

Kritiker menar att Sverigedemokraterna inte alls har förändrats sen Klarströms tid, allt är 

bara ett spel för gallerierna och egentligen är det samma gamla rasistparti (Mattsson 2009:11). 

Ett exempel på detta är Jimmie Åkessons utspel i Aftonbladet förra året där han skrev att 

muslimer är det största utländska hotet sen andra världskriget (www.aftonbladet.se 2010-05-

10). Jan Hjärpe, professor i islamologi, likställde då Jimmie Åkessons retorik med nazisternas 

antisemitism (www.aftonbladet.se 2010-05-11). 

 

 

3.2 Mediedebatten 

Diskussionen om hur man ska hantera Sverigedemokraterna har sin grund i en mycket större 

och bredare debatt om mediernas roll i det demokratiska samhället. Bakgrunden är två 

medieideologier som har olika syn på mediernas uppgift. Den frihetliga medieideologin 

menar att ju friare medierna är och ju fler som får komma till tals och yttra sina åsikter desto 

bättre är det för samhället, för i slutändan kommer sanningen att utkristallisera sig (Strömbäck 

2004:73). Utgår man från den har alla rätt att komma till tals och således borde det rapporteras 

om Sverigedemokraterna precis som om de andra partierna. Det är trots allt ett parti som i 

dagens läge har ett starkt stöd från många väljare och sitter med i kommunfullmäktige i drygt 

hälften av landets kommuner.  
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Förespråkarna för den sociala ansvarsideologin anser däremot att medierna har ett 

moraliskt ansvar för samhället och måste verka för att demokratiska värden upprätthålls. 

Enligt dem skulle den mediala debatten annars bli helt fri från ansvar och moraliska 

förpliktelser (Strömbäck 2004:74). Att släppa in ett parti som Sverigedemokraterna blir därför 

problematiskt i och med att partiets politik går emot vissa av de grundläggande demokratiska 

värdena, till exempel alla människors lika värde, då de vill försämra invandrares rättigheter 

(Lodenius, Wingborg 2009:12).  

Olika medier har valt olika strategier, en del har valt att låta dem synas medan andra har 

valt att ignorera dem och på det sättet hoppats få tyst på dem. Niklas Orrenius, politisk 

reporter på Sydsvenskan, har bevakat Sverigedemokraterna i flera år. Han menar, i linje med 

den frihetliga ideologin, att man bör granska dem på precis samma sätt som andra partier 

(Scoop 2010:95). Journalisterna Anna-Lena Lodenius och Mats Wingborg som också de har 

granskat partiet, tycker däremot att man för det mesta göra rätt i att nonchalera 

Sverigedemokraterna (Lodenius, Wingborg 2009:300).  

Vidare har diskussionen även handlat om huruvida mediernas behandling av partiet har 

stärkt deras makt. Pontus Mattsson, politisk reporter på Sveriges Radio tror att en negativ bild 

i medierna av Sverigedemokraterna kan stärka partiet. Han menar att den minoritet som kan 

tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna är kritiska mot det politiska etablissemanget och 

att det därför inte hjälper om de övriga partierna försöker svartmåla Sverigedemokraterna. Det 

kan i stället väcka sympatier för dem (Mattsson 2009:193).  
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4 Teori och tidigare forskning 

 

4.1 Normativ teori 

Enligt den normativa medieteorin utgår man från att medierna bör agera på ett speciellt sätt. 

Denis McQuail skriver att den normativa teorin behandlar dels strukturella drag hos medierna, 

som deras självständighet gentemot staten, och dels hur de utför de demokratiska uppgifter 

som de har blivit ålagda. Utifrån den normativa teorin antas medierna ha ett socialt syfte i 

samhället. Resten av samhället ställer höga krav på medierna och det är inte lätt att leva upp 

till de kraven, speciellt eftersom åsikterna om hur medierna bör göra skiljer sig åt, från person 

till person och samhälle till samhälle. Några av kraven som brukar ställas på medierna är: 

informationsspridning, att låta olika åsikter komma fram, opinionsbildning och att vara ett 

forum för debatt. När man diskuterar normativ teori är det just de krav och förväntningar som 

samhället har på medierna som diskuteras. (McQuail 2005:162). 

4.1.1 Mediernas demokratiska uppgifter 

De tidigaste diskussionerna om mediernas relation till demokratin utgår från John Lockes 

tankar om ett socialt kontrakt mellan folket och de styrande, som villkorar överlämnandet av 

den egna makten och deltagandet (Strömbäck 2004:72). 

Översatt till relationen mellan journalistik och demokrati kan statens skyldighet 

sammanfattas som att den har en juridisk och moralisk skyldighet att inte använda sig av 

tvångsmässiga medel som censur. Staten ska också garantera vissa grundläggande 

demokratiska rättigheter som yttrande- och pressfrihet. Medierna å sin sida har en moralisk 

skyldighet att införskaffa och sprida relevant information (Strömbäck 2004:73). 

De flesta medborgare tycker att det är viktigt att hålla sig informerade och att följa med i 

nyhetsflödet, och de flesta skaffar sin politiska kunskap genom medier. Just därför är det 

väldigt viktigt vad och hur medierna skriver om partierna och deras politik, speciellt inför val 

(Nord, Strömbäck 2004:267). Det brukar beskrivas som mediernas demokratiska uppgift 

(Nord, Strömbäck 2004:270). 
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I den svenska grundlagen kan man urskilja två grundläggande demokratiska värden, fri 

åsiktsbildning och folksuveränitetstanken. Utifrån teorin om mediernas demokratiska uppgift 

har medierna en stor roll i att de värdena uppfylls (Asp 2006:85). Riksdagen slog i en 

proposition 1975 fast mediernas funktion och uppgifter i den demokratiska processen i 

Sverige. De är bland annat att informera om och kommentera det politiska skeendet, och att 

främja en kommunikation mellan olika grupper. Detta bör ske på ett opartiskt sätt (Carlsson 

1988:5).  

 Uppgiften definieras ännu tydligare av Jesper Strömbäck: 

 

”Enligt pressutredningen från 1994 är de demokratiska uppgifterna att ”förse medborgarna 

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

”granska de inflytelserika i samhället” och att ”låta olika åsikter och kulturyttringar komma 

till tals”  (Nord, Strömbäck 2004:271). 

 

4.1.2 Olika ideologier – olika demokratiska krav 

Idén om ett socialt kontrakt mellan medierna och demokratin, som John Locke myntade, 

ligger till grund för en av de tre medieideologier som har varit rådande sedan ”kalla kriget”, 

den sociala ansvarsideologin. De övriga två är den auktoritära och den frihetliga ideologin.  

Ideologierna formulerades 1956 i boken ”Four Theories of the Press”, där även en fjärde, den 

sovjettotalitära ideologin fanns med (Curran, Gurevitch 2005:215). De två dominerande 

ideologierna i västvärldens demokratiska länder har sedan dess varit den sociala 

ansvarsideologin och den frihetliga ideologin och det är mellan dem som diskussionen om 

mediernas uppgift i det demokratiska samhället har pågått (Strömbäck 2004:73). De 

pressetiska spelreglerna vi har här i Sverige är formulerade utifrån den sociala 

ansvarsideologin och det är även utformningen av Public Service. Däremot har dagspressens 

organisation präglats mer av den frihetliga ideologin (Hadenius, Weibull 2003:22,32). 

Enligt den frihetliga ideologin bör det inte finnas några regleringar för medierna, de skulle 

vara en fara för fri opinionsbildning och yttrandefrihet. Istället skulle den helt fria debatten 

göra att sanningen utkristalliserar sig och på det sättet får människor möjlighet att bilda sina 

egna uppfattningar.  
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Det synsättet skulle enligt den sociala ansvarsideologin leda till en ansvarslös debatt utan 

moral. Medierna har nämligen ett ansvar för samhället och demokratin i enlighet med det 

sociala kontraktet (Strömbäck 2004:73-74).  

De här ideologierna har kritiserats av forskare som menar att de är uråldriga och inte gäller 

längre. De skrevs under ”kalla kriget” när världen såg helt annorlunda ut och frågan om en fri 

eller ofri press var centrala. Kritikerna menar att många av de antaganden som låg till grund 

för ideologierna därför inte torde vara giltiga längre. Andra forskare menar att ideologierna 

visst är giltiga men behöver utvecklas för att anpassas till dagens samhälle (McQuail 

2005:177). 

Denis McQuail är en av dem och han har utvecklat nya modeller av teorierna vilka borde 

passa för en studie av dagens nyhetsmedier. 

 

1. Marknadsmodellen 

Den här modellen baseras på den frihetliga ideologin och menar att mediemarknaden måste 

fungera som vilken annan marknad som helst. Medieföretagen ska utöva en minimal 

självregulation, och staten ska ha en mycket liten roll på marknaden. Enligt teorin 

definieras allmänintresse som det som intresserar allmänheten, och inte det den bör veta 

eller få information om. Marknadsmodellen menar att den publika sfären ska vara en fri 

marknadsplats för idéer och åsikter och för även fram individen och dennes behov 

(McQuail 2005:185). 

2. Den sociala ansvarsmodellen 

Enligt den här modellen, som inte har förändrats så mycket från den gamla sociala 

ansvarsteorin, är frihet bra men det bör finnas en social nytta. Den publiceringsfrihet som 

råder följs av skyldigheter gentemot resten av samhället och medierna har ett ansvar för 

samhället och publiken. Medierna ses som ansvarsfulla och självreglerande men statlig 

intervenering är inte uteslutet om det behövs (ibid.). 

4.2 Mediernas partiskhet 

Journalistikens uppgift är att i allmänhetens namn beskriva verkligheten på ett så 

sanningsenligt sätt som möjligt. Det strider därmed mot journalistikens syfte att tysta vissa 

delar av sanningen för att uppnå ett visst ändamål (Strömbäck 2004:77). I de pressetiska 

spelreglerna står det: 
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”Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt 

och allsidig nyhetsförmedling” (http://www.po.se 2010-05-17). 

 

I och med antagandet om att de flesta medborgare får sin politiska information från medierna, 

resulterar en felaktig och missvisande bild av politiken i medierna i en felaktig bild hos 

publiken. Medborgare som inte är korrekt upplysta om situationen i samhället, kan inte heller 

göra väl genomtänkta val när det är dags att rösta och på så sätt urholkas demokratin (Street 

2001:257). Partiska medier kan alltså få två förödande konsekvenser för demokratin i 

samhället. De kan leda till en felaktig representation av folket och de kan även leda till att 

felaktig information sprids. För precis som de folkvalda politikerna ska representera folkets 

åsikter, så ska medierna återspegla folkets åsikter och värderingar på ett korrekt sätt. Om 

medierna misslyckas med detta kan resultatet bli ett marginaliserande av vissa grupper i 

samhället (ibid.).   

Journalisterna delar de normer som finns i resten av samhället och dessa normer 

återspeglas i journalisternas arbete, vilket cementerar rådande åsikter. Det är journalisterna 

som bestämmer och drar gränser för vilka åsikter och frågor som är legitima och vilka som är 

illegitima. På så vis är journalistiken varken objektiv eller opartisk i skildringen av 

verkligheten (Strömbäck 2004:125). 

4.2.1 Olika frågor – olika sfärer 

Enligt den amerikanske medieforskaren Daniel Hallin kan man förenklat dela in de frågor 

som journalister rapporterar om i tre sfärer, sfären av konsensus, sfären av legitima konflikter 

och sfären av avvikelser. När de rapporterar om konsensussfären känner de inget behov av att 

låta båda sidor få uttala sig. Det beror på att det i samhället finns en enighet om åsikter och 

värderingar som ingen ifrågasätter, inte heller journalisterna. Inom konsensussfären är det 

därför svårt att skapa debatt (ibid.). 

 I sfären av avvikelser fungerar det på ett liknande sätt, journalisternas rapportering speglar 

även här de dominerande värderingarna i samhället. Frågor och åsikter som är alltför extrema 

och avvikande får ingen plats i rapporteringen. Ett vanligt exempel är rapporteringen om 

högerextremister och deras möjligheter att få uttrycka sig i medierna. Deras åsikter är för 

avvikande och extrema och bör på grund av det inte få den legitimitet som publicitet ger. Det 

är i den tredje sfären, sfären av legitima konflikter, som journalister oftast rör sig. Där känner 



 15 

de ett behov av att låta olika åsikter komma fram, vara ifrågasättande och informera 

människor (ibid.). 

Journalisterna fungerar alltså som moralens väktare i samhället och bestämmer på ett 

subjektivt sätt var gränserna för vad som är acceptabelt går och vilka som får komma till tals 

och inte (ibid.). 

4.2.2 Tidigare forskning om partiskhet 

Journalistikforskaren Kent Asp har undersökt mediernas partiskhet i riksdagsvalen sedan 

1979. Han menar att man utifrån en normativ utgångspunkt om den demokratiska uppgift som 

de svenska medierna blivit ålagda kan ställa vissa krav (Asp 2006:33).  

 

” Nyhetsmedierna bör behandla olika åsiktsriktningar på ett sådant sätt att inte någon part 

eller åsiktsriktning oskäligt gynnas eller missgynnas” (Asp 2006:33).  

 

Enlig Kent Asp kan man undersöka huruvida ett parti behandlas partiskt, med andra ord, 

gynnas eller missgynnas, på tre huvudsätt.  

 

1. Partiet gynnas eller missgynnas utifrån den bild som ges av partiet som 

aktörsobjekt. Det kan vidare ske på tre sätt genom  (a) den uppmärksamhet partiet 

får, (b) hur partiet framställs och (c) hur partiet relateras till andra aktörer (Asp 

2006:34). 

2. Partiet gynnas eller missgynnas utifrån bilden som ges av sakfrågeobjektet. 

Partiet gynnas eller missgynnas av medierna genom (a) uppmärksamheten olika 

sakfrågor får, (b) på vilket sätt de olika frågorna framställs och (c) genom det sätt 

olika sakfrågor relateras till varandra (ibid.). 

3. Partiet gynnas eller missgynnas genom det sätt på vilket partiet självt relateras till 

olika sakfrågeobjekt, företeelser eller sammanhang. Det handlar om huruvida det 

får komma fram i frågor som det själv vill framträda i, och på det sättet gynnas, 

eller om de omskrivs i sammanhang och i samband med sakfrågor som de helst 

vill undvika (ibid.). 
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I sina valundersökningar använder Asp ett aktörsbehandlingsindex2 som gör det möjligt att 

jämföra mediernas behandling av olika partier i olika val (Strömbäck 2004:123). Asp har i 

sina undersökningar kommit fram till att det alltid finns vissa partier som gynnas och vissa 

som missgynnas av mediernas rapportering. Det finns dock ingen systematisk partiskhet utan 

den varierar från val till val (Asp 2006:82). Asps senaste undersökning handlade om 

riksdagsvalet 2006. Han undersökte då ett stort antal medier under den sista månaden före 

valet för att kunna utläsa om mediernas rapportering var partisk. 

 De partier jag studerar fick enligt aktörsbehandlingsindexet följande behandling under den 

sista valrörelsemånaden det året : Vänsterpartiet + 41, Kristdemokraterna +54, 

Sverigedemokraterna +20 (Asp 2006:93-94). Vidare tittade han på hur deras exponering i 

medierna stämde överens med valresultatet. Rangordningen mellan partiernas exponering i 

medierna motsvarade det slutgiltiga valresultatet. Dock fick Sverigedemokraterna betydligt 

mindre uppmärksamhet i förhållande till valresultatet än vad Vänsterpartiet och 

Kristdemokraterna fick. Sverigedemokraterna fick 0,6 procent av exponeringen, men 

valresultatet 2,9 procent. Vänsterpartiet fick 6,7 procent av exponeringen och 5,9 procent i 

valresultat. För Kristdemokraternas del låg exponeringen på 9,1 procent och valresultatet på 

6,6 procent. Sverigedemokraterna var alltså det enda parti som i procent räknat fick mindre 

exponering än procent av rösterna (Asp 2006:72). 

 

 

 

 

                                                
2 Aktörsbehandlingsindexet handlar om hur ett parti får komma fram och blir behandlat som agerande och 

omtalad aktör och kan anta ett värde mellan -100 och +100. Det finns tydligt förklarat i metoddelen. 
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5 Material och metod 

 

5.1 Material 

Materialet jag utgår från i min undersökning är artiklar i papperstidningsversionerna av DN 

och Sydsvenska Dagbladet. Dessa hittar jag på Presstext. Jag har valt de två för att de är de 

största tidningarna i två av landets största storstadsregioner. Vidare är det intressant att 

studera dem eftersom de har samma politiska inriktning, oberoende liberal, och således kan 

antas ha samma typ av rapportering om politik. Sverigedemokraternas stöd i de regioner där 

tidningarna verkar, skiljer sig också markant åt, partiet har starkt stöd i Skåne men väldigt 

svagt stöd i Stockholm, vilket gör det ännu mer intressant att studera just de två tidningarna. I 

undersökningen jämför jag rapporteringen om Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och 

Kristdemokraterna i tidningarna i tre månader från den första januari 2010 till och med den 31 

mars 2010. Det blir sammanlagt 154 artiklar utan opinionsmaterial och 240 stycken med 

opinionsmaterial. Anledningen till att jag valt det första kvartalet det här året är att det är valår 

i år och då ökar rapporteringen om de politiska partierna. Jag studerar artiklar fram till och 

med mars, men det hade varit intressant att fortsätta studien ända fram till valet. Tyvärr är det 

inte möjligt inom ramen för uppsatskursen. 

Det hade även varit intressant att inkludera fler medier och partier i studien, och på så sätt 

kunna få en ännu tydligare bild av rapporteringen, men även det är ett alltför omfattande 

arbete för en c-uppsats. 

Jag har för avsikt att studera politiskt nyhetsmaterial och har till stor del utgått från Kent 

Asps urvalsprocess i Medievalsundersökningarna. Han studerar dock allt politiskt 

nyhetsmaterial, även material där ingen aktör nämns, vilket inte är relevant för mig. Utifrån 

Asps kriterier definierar jag politiskt nyhetsmaterial som att artikeln innehåller någon av de 

partipolitiska aktörer som jag vill undersöka. Generellt sätt definieras kultur- och 

sportinnehåll bort, men om någon av aktörerna som jag vill undersöka förekommer i en 

diskussion om vad vissa politiska beslut har för konsekvenser för idrottsrörelse eller kulturliv, 

kommer artikeln att räknas. Ledar- debatt- och insändarmaterial kommer jag att koda separat 
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för se om/hur det påverkar resultatet av undersökningen. Det får emellertid ingen stor del i 

resultatet eftersom det är personliga åsikter som framförs – och de får vara partiska. Dock 

kommer kommenterande artiklar och analyser med politiskt innehåll där aktörerna nämns att 

kodas, också i enlighet med Asps urvalskriterier (Asp 2000:3-4). En stor del av det politiska 

redaktionella materialet består idag av en allt större mängd kommenterande material och en 

mindre mängd raka nyhetsartiklar och jag anser att man därför inte kan bortse från det 

materialet när man studerar rapporteringen. 

 

5.2 Metod  

5.2.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Jag kommer att göra en kvantitativ innehållsanalys av artiklarna i DN och Sydsvenskan. Det 

betyder att jag kvantifierar, det vill säga räknar förekomsten av vissa företeelser i ett material 

(Bergström, Boréus 2005:43). 

En kvantitativ innehållsanalys kan göras på två sätt, antingen manuellt eller maskinellt. 

Maskinellt passar särskilt bra när man har ett stort material som blir svårt att koda för hand. 

Det manuella sättet har dock en stor fördel, man kan göra bedömningar och tolkningar som är 

betydligt mer komplicerade (Bergström, Boréus 2005:44-45). 

Användningen av kvantitativ innehållsanalys är mycket vanlig inom 

masskommunikationsforskningen, framförallt eftersom analysmetoden är lämplig för att finna 

mönster i större material, till exempel tidningsartiklar. I den här typen av analys studerar man 

det manifesta i texter. Med manifest menas det explicita, med andra ord det som skrivs. 

Genom att granska det manifesta kan man också komma åt det som inte fullt står utsagt i 

texten. För även om det finns ganska exakta regler för tekniken innebär inte det att man inte 

kan modifiera dem för att de ska passa ens behov (Bergström, Boréus 2005:45). 

Att använda sig av en kvantitativ metod är ofta väldigt givande när man vill undersöka 

uppmärksamheten för ett visst ämne i medierna. Ofta är undersökningen om hur stor 

uppmärksamhet något får en bakgrund till det man vill studera. Det handlar om hur något 

framställs och om olika källor framställer samma fenomen på olika sätt (Bergström, Boréus 

2005:46-47). Det är det jag kommer att göra i min undersökning om framställningen av 

Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. 
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Det riktas en del kritik mot kvantitativa innehållsanalyser. Kritikerna hävdar att 

kvantifiering inte alltid är lämplig, att man missar det som ”står mellan raderna” och att man 

lägger för lite vikt vid diskurs och sammanhang. Det stämmer att det inte alltid är 

meningsfullt att kvantifiera. Det beror på vad det är man vill ta reda på. Om jag ville ta reda 

på varför människor stöder Sverigedemokraterna skulle det inte hjälpa att räkna röster på 

dem. Istället skulle djupare kvalitativa intervjuer kanske vara ett bättre tillvägagångssätt. Det 

stämmer också att man inte kommer åt det som står outtalat i texten, vill man komma åt det är 

någon form av diskursanalys bättre (Bergström, Boréus 2005:76-77). 

För mitt arbete är dock en kvantitativ innehållsanalys den absolut bästa metoden, och som 

vi redan sett, väl beprövad i studier om massmedier och partiskhet. 

5.2.2 Att undersöka partiskhet 

Ett av användningsområdena för analysmetoden är att undersöka om medierapportering är 

saklig eller partisk. Det problematiska är att man ofta möter teoretiska hinder när man ska 

försöka belysa problem med partiskhet, eftersom det är svårt att definiera om rapporteringen 

är partisk eller opartisk då det ofta krävs subjektiva bedömningar. För att komma undan en del 

av hindren kan man studera vissa aspekter av partiskheten, till exempel om olika sidor i en 

konflikt behandlas lika. För att undersöka det kan man till exempel titta på anföringsverb. 

Sägs aktören ”understryka”, ”berätta”, ”förklara” något eller sägs den ”uppge”, ”hävda” eller 

”påstå”. De tre första kan tolkas som positiva i bemärkelsen att de förknippas med en större 

trovärdighet än de tre sista, som således betraktas som negativa (Bergström, Boréus 2005:47).  

Kent Asp definierar partiskhet som att ett parti gynnas eller missgynnas av medierna. För 

att mäta det har han utvecklat ett aktörsbehandlingsindex (Ab-index). Ab-indexet anger 

förhållandet mellan i vilken omfattning en aktör får komma till tals och i vilken utsträckning 

aktören blir positivt eller negativt omtalad (Asp 2006:38). 

Ab-indexet bygger på (1) hur många gånger man får komma till tals som agerande aktör, 

(2) antalet gånger man får beröm som omtalad aktör, (3) antalet gånger man får kritik som 

omtalad aktör, (4) antalet gånger man blir omtalad utan värdering. 1 och 2 ses som positiv 

behandling, 3 som negativ och 4 som neutral. För att räkna ut indexet tar man skillnaden på 

antalet gånger aktören får positiv behandling (1 och 2)  och antalet gånger den får negativ 

behandling (3) och dividerar det med antalet gånger aktören exponeras i media (1+2+3+4) 

multiplicerat med 100. Indexet kan således variera mellan -100 och +100 (Asp 1988:15). 
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5.2.3 Metoddiskussion 

Jag har utgått från Asps resonemang som det är beskrivet här och från mitt telefonsamtal med 

honom när jag utformat min undersökning. När jag operationaliserar begreppet mediernas 

partiskhet utgår jag alltså från Kent Asps tidigare forskning om hur medierna gynnar eller 

missgynnar vissa aktörer. Operationaliseringen av det teoretiska begreppet partiskhet blir 

därmed huruvida ett parti gynnas eller missgynnas av medierna. Det redovisas med hjälp av 

ett aktörsbehandlingsindex.  

Det problematiska för mig när jag använder Ab-indexet är att mitt material är betydligt 

mindre än Asps, han undersöker många fler medier och det blir därför lättare för honom att se 

mönster i materialet. Ab-indexet måste därför sättas i relation till antalet artiklar om partiet. 

Ett parti kan omskrivas få gånger, men på ett positivt sätt, och då får det automatiskt ett högt 

värde på Ab-indexet. Men om man utgår från att det i normalfallet alltid är positivt med 

uppmärksamhet, oavsett om den är negativ eller positiv, kan man se det som att ett parti som 

bara framkommer i ett fåtal artiklar, men får ett högt värde på Ab-indexet ändå inte gynnas 

speciellt mycket. Även om det får en gynnsam uppmärksamhet när det omskrivs får det inte 

speciellt mycket uppmärksamhet sammantaget vilket, som sagt, är eftersträvansvärt. 

Jag ser ändå att Asps metod är funktionell när det gäller min analys, men är medveten om 

dess begränsningar. 

 I och med att jag arbetar kumulativt när jag utgår från Asps beprövade definitioner och 

metoder, ökar validiteten och frånvaron av systematiska fel vilket är ett av kriterierna på god 

forskning (Gillijam m. fl 2004:64).  

Ett annat kriterium på god forskning är att man ska uppnå en hög reliabilitet, vilket betyder 

frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel (Gillijam m. fl 2004:66).  

De största svårigheterna i min undersökning är att kunna göra en bedömning av huruvida 

ett parti får kritik, beröm eller blir omtalat på ett neutralt sätt. Bedömningar av det slaget kan 

tyckas subjektiva och godtyckliga. För att få så tillförlitliga resultat som möjligt och därmed 

öka reliabiliteten har jag därför utformat tydliga kodinstruktioner som jag uppdaterat under 

arbetets gång3.  

Jag har själv kodat allt material två gånger med en tids mellanrum för att säkerställa en 

intrakodarreliabilitet. Jag har även tagit hjälp av en annan person som kodat delar av 

materialet för att säkerställa interkodarreliabiliteten. Resultaten i testundersökningarna 

                                                
3 För utförligare beskrivning av tillvägagångssätt, kodschema och variabler se bilaga 1. 
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överrensstämde bra med tidigare resultat och jag anser att min undersökning därför klarar 

kravet på hög reliabilitet (Gillijam m. fl 2004:69). 

På grund av tidsbrist kan jag inte studera alla aspekter som Kent Asp undersöker i sina 

Medievalsundersökningar, utan begränsar mig till att studera hur partierna framställs som 

aktörsobjekt. Att undersöka alla avseenden av partiskheten blir ett alltför omfattande och 

tidskrävande arbete inom ramen för en c- uppsats. Jag är dock medveten om att bredare 

undersökningar av de andra aspekterna är av intresse och hoppas att min uppsats kan bli ett 

bidrag i den forskningen. 



 22 

6 Resultat 

6.1 Artikeltyp 

Diagram 1: Antal nyhetsartiklar och kommenterande/analyserande artiklar om KD, SD och V i DN. 

 

Det finns tydliga skillnader i hur ofta de olika partierna får komma fram i DN. Vänsterpartiet 

omskrivs betydligt oftare (32 gånger) än både Sverigedemokraterna (15 gånger) och 

Kristdemokraterna (21 gånger). Det gäller både i raka nyhetsartiklar och i 

analys/kommenterande material. Sverigedemokraterna är det parti som får minst 

uppmärksamhet. 
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Diagram 2: Antal nyhetsartiklar och kommenterande/analyserande artiklar om KD, SD och V i 
Sydsvenskan. 

 

I Sydsvenskan får Vänsterpartiet mest uppmärksamhet (39 gånger), och Sverigedemokraterna 

(36 gånger) kommer på andra plats. Minst uppmärksamhet får Kristdemokraterna (11 gånger). 

 

Jämförelse av tidningarna: I både DN och Sydsvenskan får Vänsterpartiet mest utrymme. 

Skillnaden ligger i vilket parti som kommer på andra plats, i DN är det Kristdemokraterna 

som kommer på andra plats medan det i Sydsvenskan är Sverigedemokraterna. 

6.2 Agerande aktör 

Diagram 3: Partierna som agerande aktörer i DN. 

 

När det gäller vilket parti som oftast är agerande aktör, följer det samma mönster som i hur 

stor utsträckning de blir omskrivna. Vänsterpartiet kommer först (15 gånger), 
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Kristdemokraterna på andra plats (7 gånger) och Sverigedemokraterna sist (5 gånger). Inget 

av partierna är agerande aktör i analys/kommenterande material. 

Diagram 4: Partierna som agerande aktörer i Sydsvenskan. 

 

I Sydsvenskan är det Sverigedemokraterna som oftast får uppmärksamhet som agerande aktör 

(16 gånger) totalt men däremot minst i analys/kommenterande material. Vänsterpartiet 

kommer på andra plats (14 gånger) totalt och får komma fram mest när det gäller 

analys/kommenterande material. Kristdemokraterna får minst uppmärksamhet (7 gånger) 

totalt, men kommer på andra plats i analys/kommenterande material. 

 

Jämförelse av tidningarna: Den stora skillnaden tidningarna emellan är att i DN ser 

förhållandet mellan vilket parti som dominerar i flest antal artiklar, och det parti som kommer 

fram flest gånger som agerande aktör likadant ut. Vänsterpartiet dominerar i antalet artiklar 

och också i antalet gånger det får komma fram som agerande aktör. I Sydsvenskan ser 

förhållandet annorlunda ut, Sverigedemokraterna får en betydligt större plats som agerande 

aktör trots att Vänsterpartiet dominerar i antalet artiklar. 
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6.3 Omtalad aktör, beröm 

Diagram 5: Partierna som omtalade aktörer som får beröm i DN. 

 

Vänsterpartiet är det parti som oftast får beröm som omtalad aktör (9 gånger) totalt. På andra 

plats kommer Kristdemokraterna (5 gånger) och sist kommer Sverigedemokraterna (1 gång). 

Sverigedemokraterna kommer långt efter de andra partierna och får inte ett enda positivt 

omnämnande i analys/kommenterande material. Vänsterpartiet och Kristdemokraterna får 

beröm en gång vardera i analys/kommenterande artiklar. Även här ser man att artiklarna där 

partierna blir positivt omtalade följer mönstret i hur ofta de olika partierna dominerar i 

materialet. 

Diagram 6: Partierna som omtalade aktörer som får beröm i Sydsvenskan. 

 

Vänsterpartiet får mest beröm som omtalad aktör i Sydsvenskan (8 gånger), tätt följda av 

Sverigedemokraterna (7 gånger). Kristdemokraterna kommer sist (2 gånger). 

Sverigedemokraterna får mest beröm i analys/kommenterande material, medan 
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Kristdemokraterna inte får något beröm alls i detta material. Även i Sydsvenskan följer 

rapporteringen om partierna som omtalade aktörer som får beröm mönstret i hur ofta de 

dominerar i artiklarna. 

 

Jämförelse av tidningarna: I båda tidningarna är det de partier som dominerar i antalet 

artiklar som får mest beröm som omtalade aktörer. Även de partier som kommer på andra och 

tredje plats när det gäller antalet artiklar följer det mönstret. I båda tidningarna får 

Vänsterpartiet mest beröm, men i DN kommer Kristdemokraterna på andra plats och i 

Sydsvenskan är det Sverigedemokraterna som får näst mest beröm. 

6.4 Omtalad aktör, kritik 

Diagram 7: Partierna som omtalade aktörer som får kritik i DN.  

 

Kristdemokraterna får mest kritik som omtalad aktör (9 gånger), följda av 

Sverigedemokraterna (8 gånger) och minst kritik får Vänsterpartiet. Om man bara tittar på 

nyhetsmaterial får dock Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna lika mycket kritik. 

Kristdemokraterna och Vänsterpartiet får lika mycket kritik i analys/kommenterande material  

(2 gånger) medan Sverigedemokraterna får lite mindre (1 gång).  
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Diagram 8: Partierna som omtalade aktörer som får kritik i Sydsvenskan. 

 

I Sydsvenskan får Sverigedemokraterna mest kritik som omtalad aktör (11 gånger), följt av 

Vänsterpartiet (9 gånger) och Kristdemokraterna (2 gånger). Vänsterpartiet får mest kritik i 

analys/kommenterande material och Kristdemokraterna minst.  

 

Jämförelse av tidningarna: Den största skillnaden tidningarna emellan är att 

Kristdemokraterna får mest kritik i DN och minst i Sydsvenskan. Både Sverigedemokraterna 

och Vänsterpartiet får mer kritik i Sydsvenskan än de får i DN. 

6.5 Omtalad aktör, utan värdering 

Diagram 9: Partierna som omtalade aktörer utan värdering i DN. 

 

Vänsterpartiet blir omtalat flest gånger utan värdering (3 gånger). Kristdemokraterna och 

Sverigedemokraterna blir omtalade lika många gånger (1 gång). 
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Diagram 10: Partierna som omtalade aktörer utan värdering i Sydsvenskan. 

 

Vänsterpartiet blir omtalat flest gånger utan värdering (7 gånger), både i nyhetsartiklar och 

analys/kommenterande material. Sverigedemokraterna ligger på andra plats (2 gånger), med 

hälften av gångerna i nyhetsartiklar och hälften i analys/kommenterande material. 

Kristdemokraterna blir inte omtalade någon gång. 

 

Jämförelse av tidningarna: Den största skillnaden mellan tidningarna är att det i DN inte 

finns något analys/kommenterande material där partierna blir omtalade utan värdering. En 

annan skillnad är att Kristdemokraterna inte någon gång blir omtalade utan värdering i 

Sydsvenskan. I båda tidningarna är det Vänsterpartiet som blir omtalade utan värdering flest 

gånger. 
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6.6 Ab-index 

Diagram 11: Partiernas Ab-index i DN. 

 

I diagrammet ovan kan man utläsa att det parti som får den mest gynnsamma 

uppmärksamheten i DN är Vänsterpartiet som hamnar på 56 på skalan som kan variera mellan 

-100 och 100. De hamnar klart högre upp på indexskalan än Kristdemokraterna som hamnar 

på 14. Sverigedemokraterna får den mest ogynnsamma uppmärksamheten och hamnar på -13. 

Diagram 12: Partiernas Ab-index i Sydsvenskan. 

 

I Sydsvenskan är det Kristdemokraterna som får den mest gynnsamma uppmärksamheten, de 

hamnar på 64. Både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet hamnar på 33 och får därmed en 

mindre gynnsam uppmärksamhet än Kristdemokraterna. Dock omskrivs Kristdemokraterna 

betydligt mer sällan än Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, så även om partiet får ett 

högt värde på Ab-indexet, så får det inte så mycket uppmärksamhet, och uppmärksamhet ses 

som positivt. 
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Jämförelse mellan tidningarna: Efter att ha räknat ut Ab-indexet kan man urskilja stora 

skillnader mellan de båda tidningarna. Alla de tre partierna får en betydligt mer gynnsam 

uppmärksamhet i Sydsvenskan än i DN. Vänsterpartiet får den mest gynnsamma 

uppmärksamheten i DN medan Kristdemokraterna får en ganska ogynnsam uppmärksamhet. 

Sverigedemokraterna hamnar långt ner, med en väldigt ofördelaktig uppmärksamhet.  

I Sydsvenskan däremot, är det Kristdemokraterna som får den mest gynnsamma 

uppmärksamheten men partiet förekommer i få artiklar jämfört med de andra två. 

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet får en mindre fördelaktig, men ändå mer gynnsam 

uppmärksamhet än vad Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna får i DN. Den största 

skillnaden man kan se är i den uppmärksamhet som Kristdemokraterna får. Den varierar med 

49 mellan Sydsvenskan och DN, men det måste som sagt sättas i relation till att det handlar 

om få artiklar i Sydsvenskan. Skillnaden i Sverigedemokraternas uppmärksamhet varierar 

med 47 och är alltså nästan lika stor. Minst skillnad mellan tidningarna är det i 

uppmärksamheten som Vänsterpartiet får, där varierar det bara med 23. 

6.7 Opinion 

Jag har även gjort en likadan analys som ovan där jag inkluderat opinionsmaterial. Även om 

jag valt att inte ha med den i min analys är den värd att nämna för att visa på skillnaderna i 

nyhetsmaterial och opinionsmaterial.  

Diagram 13: Partiernas Ab-index med opinion i DN. 
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I diagrammet kan man utläsa att både Vänsterpartiet och Kristdemokraterna får en sämre 

behandling om man inkluderar opinionsmaterialet. Sverigedemokraterna får dock samma 

behandling oavsett opinionsmaterialet. 

Diagram 14: Partiernas Ab-index med opinion i Sydsvenskan. 

I Sydsvenskan får alla tre partierna en sämre behandling om man räknar in opinionsmaterialet 

i analysen. 

Jämförelse mellan tidningarna: Både Kristdemokraterna och Vänsterpartiet får en sämre 

behandling i medierna om man inkluderar opinionsmaterialet. I Sydsvenskan gäller det även 

Sverigedemokraterna. I DN får dock Sverigedemokraterna samma behandling oavsett om man 

räknar in opinionsmaterial eller inte. 
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7 Analys 

Jag har i min undersökning utgått från ett normativt perspektiv om vilka uppgifter medierna 

bör ha i det demokratiska samhället, samt hur de utifrån olika medieideologier uppfyller dem. 

Utifrån ett brett perspektiv om att medierna bör stå för informationsspridning, låta olika 

åsikter komma fram och vara ett forum för debatt uppfyller Sydsvenska Dagbladet och 

Dagens Nyheter sina demokratiska uppgifter. Alla de tre partierna som jag har studerat får 

uppmärksamhet i medierna och får komma fram med egna synpunkter och åsikter. 

Om man tittar närmare på mediernas demokratiska uppgifter utifrån olika ideologier om 

vilken funktion medierna ska ha så skiljer sig tidningarna åt markant. Utifrån 

marknadsmodellen, den uppdaterade versionen av den frihetliga ideologin, så klarar DN inte 

sitt uppdrag. DN rapporterar inte opartiskt om de olika partierna, utan påverkar den 

information som läsarna får ta del av på ett partiskt sätt. Framförallt Sverigedemokraterna 

missgynnas i DN, de får komma fram i minst antal artiklar, som agerande aktör få gånger, de 

får knappt något beröm, men mycket kritik. Även Kristdemokraterna får en dålig behandling 

medan Vänsterpartiet får en gynnsam behandling. 

I Sydsvenskan ser det annorlunda ut. Överlag ger man i Sydsvenskan de tre partierna en 

betydligt mer gynnsam behandling. De får alla tre komma fram med åsikter och om man tittar 

på Ab-indexet så behandlas de mer lika. Framförallt Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet 

ligger nära varandra om man tittar på värdet på Ab-indexet. De får komma fram i ungefär lika 

många artiklar, får vara agerande aktör, och får kritik och beröm ungefär lika många gånger. 

Kristdemokraterna däremot får inte komma fram alls lika mycket vilket kan ses som negativt 

för partiet då all uppmärksamhet är bra, men när de väl blir uppmärksammade är det ofta på 

ett positivt sätt. Utifrån min analys kan man dra slutsatsen att Sydsvenskans ideologi ligger 

nära marknadsmodellen, vilket skulle betyda att journalisterna tror på en oreglerad och rättvis 

rapportering som bästa medel för att klara sitt demokratiska uppdrag. 

Om man istället utgår från den sociala ansvarsmodellen så kan resultatet tolkas som att DN 

uppfyller sitt demokratiska uppdrag. DN tar ansvar för att de demokratiska värdena, som alla 

människors lika värde, uppfylls genom att missgynna ett parti som ses som främlingsfientligt. 

I och med att tidningen utifrån den här teorin bör upplysa folket så att det kan fatta väl 
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genomtänkta beslut, grundat på rätt värderingar, kan man säga att DN gör helt rätt i 

rapporteringen om Sverigedemokraterna. 

Med utgångspunkt i den sociala ansvarsideologin kan man hävda att Sydsvenskan gör helt 

fel. Tidningen ger ett, av många kallat främlingsfientligt, parti en relativt gynnsam 

behandling. I och med att medierna har ett ansvar för att människor ska lära sig demokratiska 

värderingar kan den här typen av rapportering göra att människor tror att 

Sverigedemokraterna är ett legitimt, demokratiskt parti, som har rätt människosyn. 

Rapporteringen ger partiet en ökad legitimitet och människor kan sluta ifrågasätta den kritiska 

synen på invandring, för om medierna behandlar Sverigedemokraterna som alla andra, så kan 

partiet antas vara som alla andra partier. Speciellt eftersom det behandlas likadant som 

Vänsterpartiet, som är ett gammalt etablerat parti. 

Utifrån min undersökning går det att ifrågasätta om DN uppfyller den svenska grundlagens 

demokratiska värden (fri åsiktsbildning och folksuveränitetsprincipen). Tidningens 

rapportering kan inte beskrivas som att den innehåller sådan information som gör att 

människor fritt och självständigt kan bilda sig en uppfattning om det politiska skeendet. DN 

är partisk i sin rapportering och missgynnar vissa partier, i min undersökning framförallt 

Sverigedemokraterna, medan den gynnar andra. Om det är rätt eller fel beror på vilken 

medieideologi man har.  

Sydsvenskan å andra sidan, kan sägas uppfylla de demokratiska uppgifterna i grundlagen, 

genom en opartisk och saklig information om de olika partierna.  

I de pressetiska spelreglerna står det att allmänhetens förtroende för medierna är beroende 

av korrekt och allsidig information. DN:s rapportering kan anses vara både korrekt och 

allsidig, men man kan ändå ifrågasätta den, när vissa partier framställs mer positivt än andra.  

Om man tar med resultatet av undersökningen där opinionsmaterial ingår ser man att 

partierna får en betydligt sämre behandling än om man enbart studerar nyhetsmaterialet. 

Anledningen till detta är förmodligen att det är på ledarplats, och i annat opinionsmaterial, 

som journalister och skribenter känner att de fritt kan uttrycka sina egna och tidningens 

åsikter. Det enda partiet som blir behandlat likadant oavsett om man räknar in 

opinionsmaterial eller inte är Sverigedemokraterna i DN. Man skulle kunna tolka det som att 

DN, när det gäller Sverigedemokraterna, uttrycker samma inställning till partiet på ledarplats 

som i nyhetsmaterialet. 

Slutsatsen man kan dra är att både DN och Sydsvenskan uppfyller sina demokratiska 

uppgifter men att de förmodligen definierar dem olika. DN ligger, enligt min analys, ganska 
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nära den sociala ansvarsideologin, och verkar ta sitt ansvar som moralens väktare på stort 

allvar. Utifrån min undersökning verkar det som att tidningen vill upplysa allmänheten om att 

Sverigedemokraterna är ett parti som är ”farligt” för det svenska mångkulturella samhället, 

och DN gör detta genom en partisk nyhetsrapportering, som missgynnar partiet. 

Sydsvenskan kan antas ha en annan syn på sitt uppdrag. Dess ideologi ligger, enligt min 

undersökning, i linje med marknadsmodellen och man kan anta att Sydsvenskan tror att om 

den rapporterar om Sverigedemokraterna och granskar dem som alla andra partier, så kommer 

sanningen att utkristallisera sig, och människor kommer att förstå vad partiet egentligen står 

för. 

Man skulle också kunna analysera resultatet utifrån Daniel Hallins tre sfärer, sfären av 

konsensus, sfären av legitima konflikter och sfären av avvikelser. Man kan då anta att 

frågorna som gäller Sverigedemokraterna rör sig i sfären av avvikelser i DN. 

Sverigedemokraternas åsikter är alltför extrema och de får därför färre möjligheter att komma 

till tals i tidningen. Detta på grund av risken att partiets legitimitet skulle öka om man 

rapporterade mer om det. Men Sverigedemokraterna skulle också kunna återfinnas inom 

konsensussfären. Detta om man tolkar det som att DN tror att det i dess läsekrets inte finns 

något stöd för Sverigedemokraterna, utan att läsarna värderar partiet på samma sätt som 

tidningen, och därför behöver man inte skriva om det. Det skulle då finnas en konsensus 

mellan journalisterna på DN och deras läsare om att Sverigedemokraterna inte är relevanta att 

rapportera om. På samma sätt kan man säga att Sverigedemokraterna i Sydsvenskan rör sig 

inom sfären av legitima konflikter. Sydsvenskan vet att Sverigedemokraterna har ett starkt 

stöd i läsekretsen. Den känner därför ett behov av att låta partiets åsikter komma fram och vill 

även informera och vara ifrågasättande gentemot partiet. 

Om man jämför mitt resultat med Asps resultat i Medievalsundersökningen 2006, så 

stämmer Sydsvenskans behandling av partierna bäst överens med Asps undersökning. I Asps 

undersökning fick Sverigedemokraterna minst gynnsam uppmärksamhet, Vänsterpartiet 

hamnade i mitten och Kristdemokraterna fick mest gynnsam behandling. Även i DN får 

Sverigedemokraterna i min undersökning den minst gynnsamma behandlingen, men i mitten 

ligger Kristdemokraterna och mest gynnsam uppmärksamhet i DN får Vänsterpartiet.  
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8 Diskussion och slutsatser 

8.1 DN:s och Sydsvenskans rapportering 

Att hanteringen av Sverigedemokraterna ständigt debatteras i medierna är inte svårt att förstå. 

Valresultatet 2006 kom som en chock för de flesta, både journalister, politiker och andra. 

Medierna hade tidigare tystat ner partiet och försökt tiga ihjäl det. Den strategin fungerade 

uppenbarligen inte, så vad skulle man göra nu? Många fruktade att Sverigedemokraterna 

skulle få ett ännu större stöd, eller skräckscenariot, en plats i riksdagen 2010. Medierna var 

alltså tvungna att komma på en lösning, ett sätt att hantera partiet. 

Vi har i den här uppsatsen sett två olika exempel på hur man kan göra. Man kan antingen 

som DN, rapportera, men försöka ge Sverigedemokraterna en så ogynnsam behandling som 

möjligt. På det sättet tiger man inte ihjäl dem, man men tar ändå sitt ansvar för att ”rätt” 

värderingar kommer fram och visar läsarna vilket inkompetent, splittrat och främlingsfientligt 

parti Sverigedemokraterna är. 

Eller så kan man som Sydsvenskan, ge partiet en relativt sätt gynnsam behandling, och 

hoppas att läsarna själva ska kunna utläsa vad partiet står för. Förutom den tydliga skillnaden i 

ideologi hos de båda tidningarna kan man finna ytterliggare förklaringar när man tittar på 

läsekretsen och Sverigedemokraternas regionala stöd i den. 

 Sydsvenskan som verkar i Skåne, där Sverigedemokraterna sitter med i nästan alla 

kommunfullmäktige och även i Region Skånes fullmäktige, kanske inte har något annat val än 

att rapportera om dem som alla andra partier. En del läsare stödjer sannolikt partiets åsikter 

och tidningens demokratiska uppdrag är trots allt att skildra samhället som det ser ut, och att 

stå för en fri åsiktsbildning. 

DN å andra sidan verkar i Stockholm där partiets stöd är svagt. Sverigedemokraterna har 

ingenting att säga till om i den regionala eller kommunala politiken i Stockholmsområdet och 

därför kanske det inte behövs lika mycket rapportering om partiet där som i Skåne. DN kan 

också rapportera om partiet på ett partiskt sätt, för de flesta i Stockholmsregionen ogillar 

Sverigedemokraterna. På det sättet speglar även DN de rådande åsikterna i läsekretsen och 

kan sägas uppfylla sitt demokratiska uppdrag. 
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Angående rapporteringen om Kristdemokraterna och Vänsterpartiet finns det några 

intressanta saker att nämna. Den stora skillnaden mellan Sydsvenskan och DN är vilket av 

partierna som får mest positiv uppmärksamhet. Man kan tolka resultatet som att de två 

tidningarna, trots att de båda två är oberoende liberala, ligger på olika platser på höger-

vänsterskalan. DN som ger Vänsterpartiet en mer gynnsam behandling kan således antas ligga 

längre till vänster på skalan än Sydsvenskan som inte alls ger Vänsterpartiet en lika gynnsam 

behandling. Sydsvenskan ger å andra sidan Kristdemokraterna en väldigt gynnsam behandling 

när den rapporterar om partiet, även om det inte blir omskrivet särskilt ofta. Men den 

gynnsamma rapporteringen det får när det väl får komma fram kan ändå tolkas som att 

Sydsvenskan ligger längre till höger på skalan. Det är svårt att placera Sverigedemokraterna 

på den skalan, de har en del åsikter som är väldigt högerextrema samtidigt som de har en del 

som påminner mer om socialdemokraternas välfärdspolitik.  

Precis som mediedebatten och olika journalister är splittrade i hur man ska hantera 

Sverigedemokraterna, ser vi att detsamma gäller de olika tidningarna. När jag under den här 

tiden har undersökt rapporteringen om partiet och debatten som pågår har även jag blivit 

osäker. Är det egentligen en tidnings uppgift att bestämma hur man ska tänka, vilket 

hårddraget blir resultatet av den sociala ansvarsideologin. På ett sätt kan jag tycka att det är 

så, man måste med alla medel se till att stoppa rasism och främlingsfientliga åsikter. Och om 

man då inte förklarar för folk vad Sverigedemokraterna kommer ifrån och vad de egentligen 

står för, kanske folk går på deras skickliga retorik och tror att det enda de vill är att hjälpa 

invandrare att anpassa sig till det svenska samhället. Det skulle kanske kunna vara risken med 

den frihetliga ideologin, enligt vilken partiet fritt skulle få föra fram sitt budskap. Men å andra 

sidan är faktiskt Sverigedemokraterna ett parti som på ett demokratiskt sätt blivit framröstat 

av det svenska folket. Och grundbulten i demokrati är just att de styrande ska representera 

folkets åsikter. Om man ser det så borde man rapportera om dem som om alla andra 

demokratiska partier och hoppas på att partiets uttalanden gör att folk förstår vad det står för, 

och därför inte röstar på dem.  

Det är väldigt svårt att säga vad som är rätt och fel, och vilken ideologi som är bäst att följa 

när man rapporterar om Sverigedemokraterna. Jag tror att en blandning skulle vara det bästa. 

Man borde rapportera opartiskt om dem på nyhetsplats och som förespråkare för den frihetliga 

ideologin gör, hoppas på att partiet självt avslöjar sitt rätta jag. Däremot tycker jag att man i 

opinionsmaterial kan vara mer partisk och försöka få fram vad partiet kommer ifrån och står 

för. Men vad som är rätt och fel och vad som ger bäst resultat är som sagt svårt att avgöra. Det 
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enda man med säkerhet kan säga är att det behövs en rapportering om partiet, ogynnsam eller 

gynnsam, och det återstår att se vilken påverkan den rapporteringen får på valresultatet 2010. 

8.2 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån min uppsats kan man gå vidare på flera olika sätt. Dels skulle man kunna göra en 

större studie av hur fler dagstidningar, eller andra typer av medier, ser på sina demokratiska 

uppdrag. Man kan också undersöka vilka medieideologier som ligger till grund för deras 

rapportering i olika frågor. 

En annan intressant sak att gå vidare med är att utöka min undersökning om 

Sverigedemokraterna till att studera rapporteringen och behandlingen av dem i flera medier. 

Man kan också utöka analysen till att gälla de andra aspekterna av partiskhet som Kent Asp 

tar upp. Vidare skulle det vara intressant att undersöka rapporteringen ända fram till valet, och 

sedan sätta den i relation till valresultatet. Som vi ser finns det många intressanta aspekter av 

mediernas partiskhet och mediernas syn på sina demokratiska uppgifter att studera. Jag 

hoppas att min uppsats kan vara ett bidrag i den forskningen. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1, Kodinstruktioner 

Nedan följer förklaringar av hur jag har operationaliserat och kodat mitt material. 

10.1.1  Variabel 1, artikeltyp 

Visar vilken typ av artikel materialet kodas som. Detta beror på i vilken avdelning i tidningen 

man återfinner artikeln. Variabeln kan anta tre värden: 

1. En vanlig nyhetsartikel där också notis räknas in. 

2. En kommenterande artikel, där politiska expertjournalister kommenterar ett skeende. 

3. En opinionsartikel. Med det menas ledare, debattartiklar och andra typer av 

opinionsskapande material. 

10.1.2  Variabel 2, agerande aktör 

Med aktör menas i min undersökning det parti som artikeln handlar om. Agerande aktör är det 

parti som säger eller gör något, alltså på något vis framträder via uttalanden eller handlingar. 

Refereras det till något partimedlemmar har sagt ses partiet även här som agerande aktör. 

Ex: 

 ”Hans kollega i Vänsterpartiet, Ulla Andersson, är ännu hårdare i sina omdömen.  

- Förslaget om sänkt moms på tjänstesektorn är för dyrt och det har vi inte råd med. Det ska 

också bli intressant att se hur de ska finansiera den reformen, säger Ulla Andersson” (DN 

31/3-10).  

I exemplet får Vänsterpartiet ett pratminus och kodas därför som agerande aktör. 

Huvudtanken är att partiet som får framträda i medierna i normalfallet gynnas i och med att 

ett framträdande ökar möjligheten att lyfta fram sina frågor, svara på kritik och förmedla 

argument och åsikter. 

Den aktör som dominerar artikeln kodas som huvudaktör. Det är den agerande aktör som 

ges mest utrymme i artikeln eller vars agerande artikeln byggs upp kring. Om ett parti först 
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blir omtalat men sedan får säga något i ett pratminus, kodas partiet som agerande aktör. 

 Det problematiska är när det finns två agerande aktörer som får lika mycket utrymme. Då 

använder jag mig, på inrådan av Asp, av huvudandelsprincipen. Det innebär att den aktör som 

först får komma till tals genom till exempel pratminus kodas som huvudaktören. Om ett parti 

blir omtalat men ett annat parti får pratminus kodas partiet som får pratminus som agerande 

aktör i och med att det genom att uttala sig dominerar artikeln. 

Ex:   

” Varför är det viktigt med unga politiker? Är ni nöjda med era kandidater?  

Björn Gudmundsson, 61, Socialdemokraterna: - Det är viktigt för att få en allsidig 

sammansättning. Precis som det är viktigt med andra åldrar också. Den här listan känns bra, vi 

har fått in lite nya namn.  

Hanna Thomé, 34, Vänsterpartiet: - De politiska församlingarna ska spegla befolkningen. 

Unga människor har andra erfarenheter än äldre politiker och driver kanske därför delvis 

andra frågor och andra perspektiv. Vi har en bra åldersblandning bland våra kandidater. Våra 

två första namn är 34 och 30.  

Lari Pitkä-Kangas, 41, Miljöpartiet: - Det är väldigt viktigt eftersom många av våra 

medlemmar är unga. Vi har en bra åldersammansättning bland våra kandidater. "  

Anja Sonesson, 36, Moderaterna: - Listorna ska spegla samhället och den befolkning som 

kandidaterna ska företräda. Även om kompetens alltid är viktigast, oavsett ålder. Jag är 

mycket nöjd med våra listor. För att ytterligare garantera ungas inflytande har 

Malmömoderaterna i år en särskild ungdomslista med kandidater under 30 år.  

Ewa Bertz, 62, Folkpartiet: - Det är viktigt med alla åldrar i ett politiskt parti, då når man 

oftast bästa resultat. Det är lika viktigt att ha överseende med unga kandidater när de 

tentaläser eller studerar på annan ort. Vi är nöjda med ålderssammansättningen på våra listor.  

Yvonne Jönsson, 58, Krist-demokraterna: - Det är mycket viktigt. De unga är vår framtid och 

de ska ges möjlighet att påverka utvecklingen i samhället. Våra kandidater ska utgöra ett 

representativt urval när det gäller ålder och kön. Jag är speciellt glad över att vi har två unga 

kandidater på vår kommunvalsedel.  

Sten Andersson, 67, Sverigedemokraterna: - Det är viktigt att vi representerar alla 

röstberättigade i Malmö och att väljarna känner igen sig. Jag är rätt så nöjd med våra 

kandidater.  

Jan Steimer, 72, Sveriges pensionärers intresseparti: - Vår primära målgrupp är inte 

förstagångsväljare, även om vi anser att gruppen är väldigt viktig. Ju fler unga som engagerar 



 42 

sig desto bättre är det. Åldern på våra kandidater är av naturliga skäl ganska hög, men vi är 

faktiskt ganska nöjda (Sydsvenskan 30/3-10).  

I exemplet kodas Vänsterpartiet enligt huvudandelsprincipen som agerande aktör. 

10.1.3  Variabel 3, omtalad aktör 

Omtalad aktör är det parti som antingen den agerande aktörens eller journalistens uttalanden 

handlar om. Det syftar alltså på partiet som beskrivs, kritiseras, beröms eller på annat sätt 

omnämns i texten. 

Ex:  

” Socialdemokraterna fick stöd av Vänsterpartiet som också ansåg att ett års avstängning var 

tillräckligt, bland annat med tanke på att pojken kommer att börja gymnasiet och därmed byta 

skola och kanske umgänge” (Sydsvenskan 25/3-10).  

I exemplet kodas Vänsterpartiet som omtalad aktör i och med att journalisten skriver om 

partiet utan att det får säga någonting. Om det finns flera omtalade aktörer använder jag mig 

även här av huvudandelsprincipen, alltså den omtalade aktör som nämns mest eller först. 

Jag kommer att koda omtalad aktör även när aktören bara nämns i förbifarten, till exempel 

när partiet är engagerat i någon demonstration eller liknande. 

Ex:  

” ABF, RFSL, S-kvinnor, LO-Malmö, Miljöpartiet, Ung vänster, Seko-Skåne, Vänsterpartiet, 

SSU, Socialdemokraterna och Kvarnby folkhögskola arrangerar en gemensam demonstration 

med samling på Gustav Adolfs torg klockan 18 med marschriktning mot Möllevångstorget” 

(Sydsvenskan 6/3-10).  

Vidare nämns både Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ofta tillsammans med de andra 

partierna i Allliansen och de rödgröna. I de fallen kodas partierna som omtalad aktör även om 

de inte blir omtalade som egna partier. 

Ex: 

 ” Många tvivlar redan på svaren från S, MP och V.” ( Sydsvenskan 23/2-10) 

10.1.4  Variabel 4, 5 och 6, värdering omtalad aktör 

De här variablerna belyser vilket omdöme den omtalade aktören får. Det är problematiskt att 

kunna definiera vad som är ett positivt omdöme och vad som är ett negativt. Eller som Asp 

kallar det, beröm eller kritik. Vidare finns det mer uppenbara situationer som när 
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Sverigedemokraterna beskrivs som främlingsfientliga. Det är ett värdeladdat negativt ord och 

aktören Sverigedemokraterna blir då omtalat på ett negativt sätt, eller som Asp skulle säga, 

”får kritik”.  

Jag har valt att utgå från Asps definitioner på vad som är beröm och kritik för att på bästa 

sätt kunna följa hans modell för beräkning av Ab-indexet. Enligt honom kan en aktör bland 

annat få ett allmänt positivt eller allmänt negativt omdöme. I sådana situationer är det bland 

annat anföringsverb och/eller värdeladdade ord som kommer att styra min kodning.  

Ex allmänt positiv: 

 ” Annars är det Sverigedemokraterna som tar taktpinnen.” (Sydsvenskan 27/2-2010) 

Ex allmänt negativ:  

” Linde (v) företräder ett parti som under decennier försvarade och lierade sig med 

folkmordsregimer.” (Sydsvenskan 21/2-2010). 

Vidare kan aktören beskrivas som: 

Trovärdig: Aktören är realistisk, går att lita på, överdriver inte, håller vad han lovar, 

slingrar sig inte, ger klara besked, bedriver inte skrämselpropaganda och står med båda 

fötterna på jorden. 

Ej trovärdig: Aktören går inte att lita på, far med osanning, slingrar sig, ger vilseledande 

uppgifter, försöker mörka information, håller inte vad han lovar, är naiv och ägnar sig åt 

skrämselpropaganda. 

Responsiv: Aktören är demokratisk, har folklig förankring, stöds av vanligt folk och är 

lyhörd för folks åsikter. 

Ej responsiv: Aktören tillhör maktetablissemanget, har ingen kontakt med folket och bryr 

sig inte om dess åsikter. 

Kapabel/kompetent: Aktören är stark, enig, kapabel att driva igenom sitt program, 

handlingskraftig, har en stark parlamentarisk förankring. 

Ej kapabel/kompetent: Aktören är svag, har ingen eller svag parlamentarisk förankring, är 

splittrad, inkapabel att genomdriva sitt program och handlingsförlamad i viktiga situationer 

(Asp 2000:35). 

Ex:  

”… Lomma fortsätter sitt specialavtal om mottagande av runt tjugo flyktingar om året. Det 

rör sig även fortsättningsvis om familjer med små barn.  

Hittills har kommunen tagit emot ett femtiotal flyktingar. Alla partier i fullmäktige, 

inklusive Sverigedemokraterna, var eniga i beslutet som fattades 2007.  
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Kommunen har inga planer på att ta emot ensamkommande flyktingbarn efter beslutet att 

hyra ut det tidigare äldreboendet Solberga som transitboende åt Malmö stad. ” (Sydsvenskan 

31/3-2010).  

I artikeln ovan kodas Sverigedemokraterna som omtalad aktör som får beröm. Detta för att 

Sverigedemokraterna röstar med alla andra partier i kommunfullmäktige och ses som eniga 

och responsiva då de tar sitt ansvar och röstar efter vad allmänheten vill ha. 

Ett antal artiklar handlar om splittringar i de olika allianserna. Det kodas som att aktören är 

ej kapabel/ kompetent såvida inte till exempel Kristdemokraterna eller Vänsterpartiet 

framställs som starka och eniga och får igenom sina idéer och därmed kan ses som 

kompetenta. 

Ex: 

 ” I den styrande majoriteten är det bara Socialdemokraterna som står bakom 

kameraövervakningen. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet är motståndare.” (Sydsvenskan 

12/2-2010). 

Här tolkar jag det som att de rödgröna är splittrade och Vänsterpartiet kodas som omtalad 

aktör som får kritik. 

Ett annat exempel på när en aktör kodas som omtalad som får kritik är: 

Ex: 

” I DN/Synovates marsmätning hamnar Sverigedemokraterna under riksdagsspärren för 

första gången sedan i november i fjol. Det kan hänga samman med att riksdagspartierna har 

rullat i gång valmaskinerna med debatter och kampanjer vilket förpassat Sverigedemokraterna 

till periferin” (DN 26/3-2010). 

I exemplet tolkar jag det som att Sverigedemokraterna är svaga, de förlorar väljarstöd och 

kan därför ses som ej kompetent då siffrorna i opinionsundersökningen tyder på ett svagt 

parti, med svagt stöd hos folket. 

Ett exempel där det är lite problematiskt är när något parti går emot den politiska 

majoriteten. Då kodas det som att aktören får kritik i och med att aktören ses som svag. 

Ex:  

” Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har länge ifrågasatt värdet av de militära 

operationerna i landet... I Sverige finns en bred politisk enighet om att de svenska styrkorna i 

norra Afghanistan ska bli kvar i landet och eventuellt kunna utökas till 900 man. Det är en 

linje som förenar socialdemokraterna med fyra borgerliga partier.” (Sydsvenskan 8/2-2010). 
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Vänsterpartiet kodas här som omtalad aktör som får kritik i och med att det är i minoritet 

och inte kan ses som kompetent. 

 Det är alltså de nyss diskuterade definitionerna som styr huruvida artiklar där aktörer 

omtalats kodats som positiva (aktören får beröm) eller negativa (aktören får kritik). Det finns 

också med en variabel där omdömet inte faller in under någon av definitionerna, utan kodas 

som neutral när det gäller omdömet. 

Ex:  

 ”Går hela gänget samman i ett parti blir det Malmös femte största - större än Vänsterpartiet 

och Miljöpartiet som styr staden tillsammans med Socialdemokraterna” (Sydsvenskan 3/3-

2010).  
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10.2 Bilaga 2, Tabeller 

10.2.1  Tabell 1: DN 

Variabel 1 - artikeltyp KD SD V 
Totalt 
antal 

A - Nyhetsartikel 18 14 28 60 
B - Analys/kommenterande artikel 3 1 4 8 
Summa 21 15 32 68 

     

Variabel 2 - partiet som agerande aktör KD SD V 
Totalt 
antal 

A - Nyhetsartikel 7 5 15 27 
B - Analys/Kommenterande artikel 0 0 0 0 
Summa 7 5 15 27 

     

Variabel 3 - partiet som omtalad aktör KD SD V 
Totalt 
antal 

A - Nyhetsartikel 12 9 15 36 
B - Analys/Kommenterande artikel 3 1 3 7 
Summa 15 10 18 43 

     
Variabel 4 - partiet som omtalad aktör 
där partiet får beröm KD SD V 

Totalt 
antal 

A - Nyhetsartikel 4 1 8 13 
B - Analys/Kommenterande material 1 0 1 2 
Summa 5 1 9 15 

     
Variabel 5 - partiet som omtalad aktör 
där partiet får kritik KD SD V 

Totalt 
antal 

A - Nyhetsartikel 7 7 4 18 
B - Analys/Kommenterande 2 1 2 5 
Summa 9 8 6 23 

     
Variabel 6 - partiet som omtalad aktör 
utan värdering KD SD V 

Totalt 
antal 

A - Nyhetsartikel 1 1 3 5 
B - Analys/Kommenterande 0 0 0 0 
Summa 1 1 3 5 

     
Ab-index KD SD V  
  14,30 -13,33 56,25  

10.2.2  Tabell 2: Sydsvenskan 

Variabel 1 - artikeltyp KD SD V Totalt 
antal 

A - Nyhetsartikel 7 28 24 59 
B - Analys/kommenterande artikel 4 8 15 27 
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Summa 11 36 39 86 
     
Variabel 2 - partiet som agerande aktör KD SD V Totalt 

antal 
A - Nyhetsartikel 5 15 9 29 
B - Analys/Kommenterande artikel 2 1 5 8 
Summa 7 16 14 37 
     
Variabel 3 - partiet som omtalad aktör KD SD V Totalt 

antal 
A - Nyhetsartikel 3 13 15 31 
B - Analys/Kommenterande artikel 1 7 9 17 
Summa 4 20 24 48 
     
Variabel 4 - partiet som omtalad aktör 
där partiet får beröm 

KD SD V Totalt 
antal 

A - Nyhetsartikel 2 4 6 12 
B - Analys/Kommenterande material 0 3 2 5 
Summa 2 7 8 17 
     
Variabel 5 - partiet som omtalad aktör 
där partiet får kritik 

KD SD V Totalt 
antal 

A - Nyhetsartikel 1 8 4 13 
B - Analys/Kommenterande 1 3 5 9 
Summa 2 11 9 22 
     
Variabel 7 - partiet som omtalad aktör 
utan värdering 

KD SD V Totalt 
antal 

A - Nyhetsartikel 0 1 5 6 
B - Analys/Kommenterande 0 1 2 3 
Summa 0 2 7 9 
     
Ab-index KD SD V  
  63,64 33,33 33,33  

 

 

 

 


