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Abstract 

Uppsatsen undersöker hur det finländska partiet Sannfinländarna framställs i sex olika tidningar i 

samband med riksdagsvalet 2011. Studien är komparativ och utgår från gestaltningsteorin och tidigare 

forskning om populistiska partier i medierna. Den bygger på en kvantitativ innehållsanalys gjord på 

utvalt material från Hufvudstadsbladet, Vasabladet, Nya Åland, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och 

Dagens Nyheter, sammantaget 141 artiklar som publicerades under 14 dagar i samband med valet i april 

2011.  

 

Studien visar att de som röstar på Sannfinländarna inte får komma till tals i medierna. Även de 

Sannfinländska politikerna är underrepresenterade i materialet. När de väl får uttala sig så bemöts sällan 

deras påståenden av journalisten.  

 

Undersökningen visar också att Sannfinländarna ofta slängs in i alla möjliga sammanhang i de 

finlandssvenska tidningarna. De nämns i förbifarten som något negativt, fastän artikeln i sig inte handlar 

om varken Sannfinländarna eller riksdagspolitik. 

 

Det finns inte en enda artikel som redovisar något från Sannfinländarnas partiprogram. Överlag är de få 

analysenheter som sakligt och öppet redovisar Sannfinländarnas ståndpunkter. 

 

 

Nyckelord: finlandssvensk, gestaltningsteori, journalistik, press, riksdagsvalet 2011, Sannfinländarna. 
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1. Inledning 

 

Radio X3M, som är finlandssvenskarnas motsvarighet till P3 gjorde sommaren 2012 en sommarlåt, en 

eurodisco-dänga om att saker var bättre på nittiotalet.
1
 Låten var ett ironifyllt och humoristiskt 

ställningstagande till bland annat att en riksdagsledamot från Sannfinländarna hade kommit med 

uttalanden om att alla minoriteter (finlandssvenskar, homosexuella och invandrare) som 

Sannfinländarna inte gillade kunde bosätta sig på Åland istället
2
. Låten drev med åsikten och handlade 

om att åka till Åland med textrader som löd ”Finland innan, riktigt magiskt. Sanna Finland? Riktigt 

tragiskt. Orkar med Halla-aho, Hakkarainen, blir ändå aldrig aito suomalainen. Misströsta inte, ta plats i 

kön. Vi smiter till Åland, paradisön.” och ”homon och hurrin, vi syns i hamnen”.
3
   

Hurri är ett öknamn på finlandssvenskar. Låten var skriven av två finlandssvenska komiker, fick stor 

uppmärksamhet och blev en sommarhit. 

 

Så vad har en eurodisco-dänga med journalistik att göra? För mig som finlandssvensk var det första 

gången någon i medierna sa ”det här vill och säger Sannfinländarna och det motsätter vi oss till”. Ju mer 

jag började fundera på hur Sannfinländarna porträtteras i finlandssvenska medier desto mer konfunderad 

blev jag. Som svenskfödd finlandssvensk får jag min nyhetskonsumtion om finländsk politik dels från 

finlandssvenska medier och till viss del från rikssvenska medier. När jag började ifrågasätta min egen 

nyhetsbild av Sannfinländarna insåg jag att den bygger på en bild om att Sannfinländarna är ett hot och 

något negativt. Men exakt varför de är ett hot, det hade jag inga konkreta svar på. Jag kunde inte säga 

vad som stod i deras partiprogram, men jag ”visste” att de var främlingsfientliga. Jag kände att jag hade 

fått en mediebild som sa att Sannfinländarna var något farligt, främmande och negativt. Men jag hade 

inte fått argumenten till varför det var så och det finns inga stora mängder forskningsmaterial bedrivna 

på finlandssvenska medier, vilket gör den här uppsatsen aktuell. Populistiska missnöjespartier är också 

något som har haft vind i seglen de senaste åren i Europa och är därför ett aktuellt ämne att forska kring. 

  

                                                 
1
 Musikvideon ”Drottningen av Åland”, X3M feat. Pandora, från Radio X3Ms webbplats, 

http://yle.fi/extrem/artikel/musiknoje/44733-X3M-feat-Pandora---Drottningen-av-Aland 
2
 Hufvudstadsbladet, 25 oktober 2011, osignerad webbartikel om Hakkarainens uttalande, http://hbl.fi/nyheter/2011-10-

25/naucler-valkomnar-hakkarainen-till-aland 
3
 Texten till ”Drottningen av Åland”, från Radio X3M, 

 http://yle.fi/extrem/artikel/musiknoje/44740-Vi-hittade-texten-till-Drottningen-av-Aland 

http://yle.fi/extrem/artikel/musiknoje/44733-X3M-feat-Pandora---Drottningen-av-Aland
http://hbl.fi/nyheter/2011-10-25/naucler-valkomnar-hakkarainen-till-aland
http://hbl.fi/nyheter/2011-10-25/naucler-valkomnar-hakkarainen-till-aland
http://yle.fi/extrem/artikel/musiknoje/44740-Vi-hittade-texten-till-Drottningen-av-Aland
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1.1 Syfte 

Uppsatsen syfte är att undersöka hur det finländska riksdagspartiet Sannfinländarna framställs i 

rikssvenska dagstidningar kontra finlandssvenska dagstidningar. Syftet är att få en överblick och kunna 

se mönster i hur de som röstar på partiet, de ledande politikerna och partiet framställs i dagstidningar i 

samband med riksdagsvalet i april 2011.  

Som den centrala informationskällan i samhället har medierna en central roll i skapandet av människors 

referensramar. För de flesta är medierna den viktigaste källan till information och kunskap om politik 

och politiska frågor. Modern politik är medierad politik, vilket innebär att politiken utspelas i och via 

medierna. Det är främst genom medierna politiska aktörer kan förmedla sina budskap och nå väljarna, 

samtidigt som det är via medierna som människor kan inhämta information för att bilda sig egna 

uppfattningar i samhällsfrågor.
4
  

 

1.2 Frågeställning 

Studiens huvudfrågeställning, ”hur framställs Sannfinländarna i finlandssvenska respektive rikssvenska 

dagstidningar”, preciseras genom följande delfrågor; 

- I vilken typ av material och i vilket omfång förekommer Sannfinländarna? Är materialet positivt, 

negativt eller neutralt i förhållande till partiet? 

- Hur får Sannfinländarnas politiker komma till tals? 

- Hur får de som röstar på Sannfinländarna komma till tals? 

- Hur beskrivs framgången i valet 2011? 

- Vilken gestaltningsram används när man skriver om Sannfinländarna, sak eller spel? 

 

 

 

  

                                                 
4
 Nord & Strömbäck, ”Demokrati, medier och journalistik”, ur Medierna och demokratin, (2012), s. 12. 
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2. Bakgrund 

2.1 Sannfinländarna och Landsbygdspartiet  

Populism har länge haft en omfattande närvaro i Norden. En av de starkaste positionerna av europeisk 

populism återfinns i Finland. Där har populism haft en oavbruten närvaro i det politiska systemet med 

valsuccéer såväl som konkurser och skandaler.
5
 

 

Landsbygdspartiet bildades 1959 av Veikko Vennamo och var ett utbrytarparti från Agrarförbundet. 

Första mandaten i riksdagen tog partiet 1966. Från 1983-90 medverkade partiet i regeringen, vilket 

enligt statsvetaren Ann-Cathrine Jungar, docent och högskolelektor vid Södertörns Högskola, tärde på 

väljarstödet och den partiinterna sammanhållningen. Under valkampanjen 1983 lovade 

Landsbygdspartiet att utrota arbetslösheten. Partiet fick arbetsmarknadsministerposten, men kunde inte 

uppfylla vallöftet.
6
 

Landsbygdspartiet gick i konkurs hösten 1995. Kort därefter, på ruinerna av Landsbygdspartiet, bildas 

Sannfinländarna. Raimo Vistbacka, som var den enda från Landsbygdspartiet som klarat sig in i 

riksdagen i valet på våren, blev Sannfinländarnas första ordförande.
7
 Journalisten Marianne Lydén 

skriver i sin bok Jag är inte rasist. Jag vill bara ha främlingsfientliga åsikter. En journalists 

betraktelser av främlingsfientlighetens frammarsch:  

”I den finländska riksdagen är det svårt att få sin röst hörd i debatterna och vinna understöd för sina 

förslag om man ensam representerar sitt parti, så det var inte många som brydde sig om 

Sannfinländarnas första stapplande steg i granitborgen.”
8
 

 

Det som förenar Landsbygdspartiet och Sannfinländarna är bland annat att båda partierna har haft 

karismatiska ledare, Veikko Vennamo för Landsbygdspartiet och Timo Soini för Sannfinländarna. Båda 

partiledarnas retorik har genomsyrats av ett försvarstal i förmån för den ”lilla, vanliga människan”. 

Partiernas politik har dels haft som utgångspunkt att det finns bortglömda människor i landet som inte 

prioriteras av de styrande politikerna och makten. Veikko pratade om landets bönder och Soini om 

                                                 
5
 Jungar, Ann-Cathrine, ”Finnish Version of Populism” i Baltic Worlds, 31 mars 2011, http://balticworlds.com/finnish-

version-of-populism/ 
6
 Jungar, Ann-Cathrine, ”Soini rider på nordens tredje våg av populism, om Sannfinländarna och nordisk populism”, en 

understreckare i Svenska Dagbladet, 20 april 2011, från Svenska Dagbladets webbplats, 

http://www.svd.se/kultur/understrecket/soini-rider-pa-nordens-tredje-vag-av-populism_6099539.svd 
7
 Lydén, Marianne, Jag är inte rasist: jag vill bara ha främlingsfientliga röster: en journalists betraktelser av 

främlingsfientlighetens frammarsch, (2012), s. 23. 
8
 Lydén, (2012), s. 23. 

http://balticworlds.com/finnish-version-of-populism/
http://balticworlds.com/finnish-version-of-populism/
http://www.svd.se/kultur/understrecket/soini-rider-pa-nordens-tredje-vag-av-populism_6099539.svd
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människorna som bor i förorten. Med hjälp av karisma och retorik har de spelat på strängar om missnöje 

och protest och utsett sig själva till folkets röst och räddare.
9
 

 

Jungar skriver: 

Den finländska populismen har sitt ursprung i den småbrukande landsbygdsbefolkningen och dess värderingar, 

som i 60-talets samhällsomvandlingar – urbaniseringen, moderniseringen och individualiseringen – var hotade. 

Vennamo gjorde sig till språkrör för det ”glömda folket”, åsidosatt av politiska ”rötherrar” och akademiska 

”teoriherrar”. Timo Soini har fortsatt odla antietablissemangsretoriken där politiker, experter, EU-byråkrater 

och kulturella eliter utmålas som syndabockar för de växande socioekonomiska klyftorna.
10

 

 

I valet 2007, går Sannfinländarna från att inneha tre riksdagsmandat till att få fem mandat.
11

 

Med över 100 000 röster på Soini i EU-valet 2009 fick Sannfinländarna för första gången en plats i EU-

parlamentet. Soini ansågs vara valets röstmagnet och enligt Lydén koncentrerade sig Soini på att 

”informera väljarna om att EU är roten till nästan allt ont som drabbat Finland”.
12

 

 

Enligt Yles opinionsmätningar växte Sannfinländarnas stöd under år 2010 från 6,4 till 16,6 procent. 

Ökningen var sensationell.
13

  Innan valet 2011, kom först ett inofficiellt valmanifest ut som 13 

sannfinländska riksdags- och kommunpolitiker hade undertecknat, valmanifestet handlade nästan 

uteslutande om invandring. Flera av de politikerna som hade undertecknat manifestet var också 

medlemmar i den nationalistiska gruppen Suomen Sisu. Flera månader senare, i februari 2011, lades det 

riktiga valmanifestet fram av Sannfinländarna. Lydén konstaterar att det första inofficiella 

invandrarkritiska manifestet och det officiella manifestet var trots några omformuleringar kring 

invandring, nästan identiska i sitt synsätt på invandring.
14

 

 

 I manifestet står det bland annat ”Gebardshattarna som förtrycker sina folk tackar när godtrogna 

blomsterhattar från Finland skickar pengar till dem och hjälper diktatorer att förtryckas sina egen folk” 

och därför ”bör biståndet i sin nuvarande form avskaffas.”
15

 

Man krävde också att invandringspolitiken skulle stramas åt vid invandring som hade negativa följder 

för det finska samhället. Ledstjärnan i integrationspolitiken skulle vara att man ska ta seden dit man 

kommer och ”de flesta asylsökande kommer till Finland av ekonomiska orsaker” därför skulle 

                                                 
9
 Jungar, ”Finnish Version of Populism”, i Baltic Worlds, 31 mars 2011, 

http://balticworlds.com/finnish-version-of-populism/ 
10

 Jungar, ”Soini rider på Nordens tredje våg av populism”, i Svenska Dagbladet, 20 april 2011, 

http://www.svd.se/kultur/understrecket/soini-rider-pa-nordens-tredje-vag-av-populism_6099539.svd 
11

 Lydén, (2012), s. 68. 
12

 Lydén, (2012), s. 91. 
13

 Lydén, (2012), s. 97. 
14

 Lydén, (2012), s. 109-112. 
15

 Lydén, (2012), s. 110-111. 

http://balticworlds.com/finnish-version-of-populism/
http://www.svd.se/kultur/understrecket/soini-rider-pa-nordens-tredje-vag-av-populism_6099539.svd


9 

 

asylpolitiken stramas åt rejält. Sannfinländarna var inte för stödpaketen och lånen till de krisande EU-

länderna och inför valet 2011 kritiserar Soini stödpaketen till Grekland, Irland och Portugal. 
16

 

 

Sannfinländarna har tydliga kontakter med nationalistiska rörelser men partiet har inte en bakgrund i 

nazistiska rörelser såsom till exempel Sverigedemokraterna har. Däremot har de uppenbara anti-

invandrings inslag. Enligt statsvetaren Mats Bergquist är den offentliga melodin att partiet inte har något 

emot invandring, så länge invandrarna jobbar när de kommer till Finland och inte lever på 

välfärdsbidrag. Men det finns naturligtvis Sannfinländare i partiet och i riksdagen som uppvisar en 

hårdare attityd gentemot invandrare.
17

 

 

Sannfinländarna beskrivs som ett populistiskt parti som drar mer åt vänster än åt höger, i alla fall i 

ekonomiska frågor. De värnar om välfärdsstaten och undrar varför Finland ska hjälpa länder som 

Portugal och Irland när det finns ”fattiga” i Finland. Detta ingår i deras EU-skepsis som har varit en 

framträdande fråga under alla år. Dessutom stödjer partiet inte att svenska språket har samma officiella 

ställning som finskan i Finland. 
18

  

 

2.2 Riksdagsvalet 2011 

I riksdagsvalet 2011 gick Sannfinländarna från 5 till 39 riksdagsmandat. Statsminister Mari Kiviniemi 

från Centern förlorade stort och Samlingspartiet blev det största partiet, för första gången någonsin. 

Jyrki Katainen, finansminister och ledare för Samlingspartiet, fick statsministerposten och det svåra 

uppdraget att försöka bilda koalition. Alla partierna utom SFP, Svenska folkpartiet i Finland, förlorade 

mandat till Sannfinländarna. Finländsk politik har länge varit synonymt med breda koalitioner och därav 

konsensuspolitik. 

 

De senaste 30 åren har Finlands socialdemokratiska parti, Centern i Finland och Samlingspartiet varit de 

tre största i varje val. Vilket har inneburit att två av dem har bildat regering medan det tredje partiet gått 

i opposition. Valdeltagandet i riksdagsvalet 2011 var 70,4 procent, en liten ökning från 2007 när siffran 

låg på 69,8 procent.
19

 

                                                 
16

 Lydén, (2012), s. 111. 
17

 Bergquist, Mats, ”Dramatic Victory for a Populist Party in Finland”, i Baltic Worlds, 4 maj 2011. 

http://balticworlds.com/dramatic-victory-for-a-populist-party-in-finland/ 
18

 Bergquist, Mats,”Dramatic Victory for a Populist Party in Finland”, i Baltic Worlds, 4 maj 2011. 

http://balticworlds.com/dramatic-victory-for-a-populist-party-in-finland/ 
19

 Bergquist, Mats, ”Dramatic Victory for a Populist Party in Finland”, i Baltic Worlds, 4 maj 2011. 

http://balticworlds.com/dramatic-victory-for-a-populist-party-in-finland/ 

http://balticworlds.com/dramatic-victory-for-a-populist-party-in-finland/
http://balticworlds.com/dramatic-victory-for-a-populist-party-in-finland/
http://balticworlds.com/dramatic-victory-for-a-populist-party-in-finland/
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Efter valet trodde de flesta att Samlingspartiet med 44 mandat, Socialdemokraterna med 42 mandat och 

Sannfinländarna med 39 mandat, som de tre största partierna, skulle bilda regeringen tillsammans med 

stöd av ett eller två mindre partier. Centern, som förlorade 16 mandat, gick självmant i opposition. 

Men sist och slutligen, efter många olika förhandlingar, bildades den så kallade ’sixpack-koalitionen’ 

där Samlingspartiet och Socialdemokraterna fick sällskap av De Gröna (Gröna förbundet), Svenska 

folkpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterförbundet. Tillsammans har denna regering 126 av de 200 

riksdagsmandaten. Att Sannfinländarna inte satt med i regeringen sägs bland annat bero på att de inte 

var villiga att kompromissa i frågan om stödpaketen till EU.
20

 

 

2.3 Begrepp 

2.3.1 Populism 
För en lättförståelig förklaring till begreppet populism har jag vänt mig till Tidskriften Expo som skriver 

följande: 

 ”Ordet populism kommer från latinets populus som betyder folk. Populistiska partier säger sig företräda 

folket mot en politisk, social och ekonomisk elit som de menar har all makt i samhället. Ibland pratar 

man istället om missnöjespartier eftersom populistiska rörelser ofta bildas av en grupp människor som är 

missnöjda med något i samhället. Till exempel har många populistiska rörelser bildats som en reaktion 

på ett missnöje med för höga skatter. I Europa finns idag flera främlingsfientliga partier som betecknas 

som högerpopulistiska. I vissa fall rör det sig om partier som motsätter sig all typ av invandring, men det 

kan också vara partier som är fientligt inställda till enbart muslimer.”
21

 

 

Statsvetarna Ann-Cathrine Jungar och Anders Ravik Jupskås använder i en, än så länge, opublicerad 

artikel termen ’populist radical right’ om politiska partier, såsom Sverigedemokraterna och 

Sannfinländarna. Tillsammans med Dansk Folkeparti bildar dessa tre en ny partifamilj argumenterar 

Jungar och Jupskås.
22

 

 

2.3.2 Finlandssvensk 

Finlandssvenskar enligt Nationalencyklopedin: ”… sedan 1912 benämning på de invånare i Finland – 

eller emigranter därifrån till t.ex. Sverige och USA – som har svenska som modersmål. Deras antal 

                                                 
20

 Bergquist, Mats, ”Surprising New Government in Helsinki”, i Baltic Worlds, 1 augusti 2011. 

http://balticworlds.com/surprising-new-government-in-helsinki/ 
21

 Expo Skola, om populism, från http://skola.expo.se/populism_95.html 
22

 Jungar & Jupskås, Populist Radical Parties in the Nordic Countries: Towards A New Party Family? (2013). 

 

http://balticworlds.com/surprising-new-government-in-helsinki/
http://skola.expo.se/populism_95.html
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utgör ca 290 000 (varav 28 000 ålänningar) eller omkring 5,5 % av landets befolkning; i Sverige bor 

dessutom bortåt 60 000 finlandssvenskar.”
23

 

 

Svenskfinland enligt Nationalencyklopedin: ”samlande begrepp för det Finland som såväl geografiskt 

och institutionellt som ideologiskt och emotionellt har särskild anknytning till den svenskspråkiga 

befolkningen, finlandssvenskar. Svenskfinland omfattar det kust- och skärgårdsområde inom landskapen 

Österbotten, Egentliga Finland, Nyland och Åland där större delen av finlandssvenskarna varit och är 

bosatta. Denna region upplevs av dem som en gemensam hembygd, förknippad med deras språkliga och 

kulturella särställning som nationell minoritet.”
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/sok?q=finlandssvensk 
24

 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/svenskfinland  

http://www.ne.se/sok?q=finlandssvensk
http://www.ne.se/svenskfinland
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3. Teori 

3.1 Journalistik, politik och demokrati 

Demokrati, politik, medier och journalistik hänger alltså samman. Journalistikens demokratiska 

uppgifter är att informera, granska och vara ett forum för debatt. 
25

 De flesta medieföretag erkänner att 

de spelar en roll i samhällsdebatten och är viktiga i det moderna samhällets demokrati men  

”det medieinnehåll som produceras visar på ekonomisk, marknadsmässig, teknologisk och professionell 

verklighet, vars utgångspunkter sällan är demokratirelaterade”
26

 skriver Strömbäck och Nord i Medierna 

och demokratin. 

 

Enligt Strömbäck är medierna den främsta informationskällan när folk ska bilda sig en uppfattning. 

Speciellt när det gäller politiska frågor eftersom modern politik enligt Strömbäck är medierad politik. 

Med begreppet medierad politik menar man att politiken utspelas i och via medierna. Samtidigt är 

medierna utrymmesbegränsade och medierna måste hela tiden välja vad som ska uppmärksammas och 

hur det ska beskrivas eller gestaltas.
27

 

Detta gör att politikerna och andra måste anpassa sig till medierna och mediernas sätt att fungera om de 

vill nå ut via medierna. Medierna har fått en maktposition i den politiska kommunikationen mellan 

politiska aktörer, medborgare och medierna själva.
28

  

 

Precis som modern politik är medierad politik, anser Strömbäck att moderna samhällen är medierade 

samhällen. Det betyder att vi möter samhället och formar vår bild om samhället via medierna. Vår 

kunskap om samhället är indirekt. Den bygger delvis på egna upplevelser, men till största del bygger vår 

kunskap om samhället på vad medierna direkt och indirekt berättar för oss om samhället. Det i sin tur 

betyder att journalistik om politik och samhälle är viktig och betydelsefull, inte bara för enskilda 

människor som konsumerar medier utan även för demokratins förmåga att fungera. Detta framkommer 

av olika studier där människor har tillfrågats om var de hämtar information om politik och 

samhällsfrågor. 
29

 

 

                                                 
25

 Nord & Strömbäck, (2012), s. 16. 
26

 Nord & Strömbäck, (2012), s. 35. 
27

 Nord & Strömbäck, (2012), s. 12. 
28

 Nord & Strömbäck, (2012), s. 13. 
29

 Strömbäck, ”Journalistiken och politiken” ur Medierna och Demokratin, (2012), s. 263-264. 
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Strömbäck menar att trots de senaste årens tekniska utveckling där internet och sociala medier har blivit 

allt viktigare när det gäller människors nyhetskonsumtion, så innehar de traditionella medierna och den 

traditionella politiska journalistiken en central roll. Ett skäl till detta är att de flesta fortfarande har de 

traditionella medierna som sin huvudkälla när det gäller politiskafrågor och samhällsfrågor. Ett annat 

skäl är att de flesta som hämtar information om politik och samhället via internet gör det via 

traditionella mediers webbplatser. 
30

 

 

I samma kapitel argumenterar Strömbäck att desto närmre mediebilden av verkligheten överensstämmer 

med verkligheten så som den faktiskt är, desto bättre förutsättningar finns det för människor att genom 

journalistiken kunna skaffa sig kunskaper. Kunskaper som möjliggör för människor att självständigt ta 

ställning i olika samhällsfrågor.
31

 Forskning har dessutom visat att de frågorna som får stort utrymme i 

medierna också är de frågor som människor uppfattar som viktiga.
32

 

 

Ett varningens finger ska dock hållas i åtanke när man gör en bedömning av den politiska 

nyhetsjournalistiken anser Strömbäck. Det är viktigt att komma ihåg att nyhetsjournalistiken ”… är inte 

ett resultat enbart av redaktionernas eller journalisternas goda eller onda viljor. Den är också ett resultat 

av strukturella och institutionella villkor, ekonomiska krav och villkor samt den kamp om 

uppmärksamheten som sker mellan källorna och medierna, mellan medierna och mediepublikerna och 

mellan olika medier.”
33

 

 

Strömbäck skriver att man därför bör vara försiktig med att generalisera när det gäller innehållet i den 

politiska nyhetsjournalistiken. För den politiska journalistiken kan på grund av de faktorer som räknas 

upp i citatet ovan vara långt ifrån det demokratiska ideal som förespråkas. Samtidigt så kan en 

innehållsanalys erbjuda en möjlighet i att få överblick över, och kunna se mönster i, 

nyhetsjournalistikens politiska bevakning.
 34

 Det är dessa mönster som jag vill kunna urskilja och belysa 

i den här uppsatsen.  

                                                 
30

 Strömbäck, (2012), s. 264. 
31

 Strömbäck, (2012), s. 268. 
32

 Strömbäck, (2012), s. 268-269. 
33

 Strömbäck, (2012), s. 266. 
34

 Strömbäck, (2012), s. 266-269. 
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3.2 Gestaltningsteorin 

Ofta används en sliten metafor när man ska beskriva hur medier skildrar världen, man säger att 

medierna visar upp en spegelbild av världen. Att det vi läser i tidningar och får till oss via nyhetsmedier 

är en spegelbild av verkligheten. Metaforen är inte bara utsliten, den är också felaktig. 

Gestaltningsteorin anlägger fokus på hur medierna gestaltar verkligheten och hur den verkligheten 

påverkar människors uppfattningar. Teorin bygger på två observationer. Den första observationen är att 

medierna beskriver inte verkligheten som den är, utan medierna (re)konstruerar och gestaltar 

verkligheten. Nyheternas bild av verkligheten är aldrig densamma som den verklighet som nyheterna 

handlar om.   

Den andra observationen är att det som har betydelse för människors bilder av verkligheten inte är 

verkligheten i sig, utan nyheternas bilder av den.
35

 

 

En nyhet kan gestaltas på flera olika sätt. Vilket sätt det blir beror på vilket budskap journalisten väljer 

att berätta. När journalisten gestaltar handlar det om hur hen väljer vissa aspekter av en uppfattad 

verklighet och gör dessa aspekter mer framträdande. Verkligheten är obegränsad men medierna har ett 

begränsat format och måste därför välja och välja bort samt lyfta vissa aspekter. Journalister, medier och 

redaktioner måste göra dessa val när det gäller val av ämne, ord, berättarperspektiv, källor, attribut och 

vad som ska betraktas som fakta.
36

 

 

Price, Tewksbury och Powers skriver: 

Genom att aktivera visa idéer, känslor och värderingar snarare än andra kan nyheterna alltså uppmuntra visa 

sätt att tänka på politiska fenomen och få publikens medlemmar att komma fram till mer eller mindre 

förutsägbara slutsatser. […] Enligt gestaltningsforskningen kan mediala budskap, genom att framhäva vissa 

sidor av ett problem snarare än andra, få människor att ta hänsyn till helt olika faktorer när de funderar över 

frågan och bildar sig en uppfattning om den.
37

 

 

Gestaltningsteorin är en av de mest framträdande teorierna om medierna och dess effekter.
38

 Ett enkelt 

sätt att beskriva gestaltning på är den klassiska frågan om glaset är halvtomt eller halvfullt. Samma 

verklighet men två olika sätt att beskriva det på. 

 

                                                 
35

 Strömbäck, Jesper, Den medialiserade demokratin: om journalistikens ideal, verklighet och makt, (2004), s. 40-48. 
36

 Strömbäck, (2012), s.271. 
37

 Strömbäck, (2012), s.272. 
38

 Strömbäck, (2012), s.271. 
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3.3 Gestaltning som sak respektive spel 

Bland generiska gestaltningar av journalistik om politik visar forskning att det går att urskilja två 

dominerande gestaltningar, sak respektive spelgestaltning. Dessa två gestaltningar är ofta applicerbara 

på texter som handlar om politik. 

 

När politiken gestaltas som sak fokuseras det på det sakliga innehållet i politiken. Det vill säga vad som 

har hänt, vad som kommer att hända, vad någon har sagt eller vad något har föreslagit. När man i 

journalistiken gestaltar politik som spel är det fokus på strategi, vinnare och förlorare, relationerna 

mellan politiska aktörer och på hur politik bedrivs.
39

 Spelgestaltningen utmärks bland annat av att 

språket är influerat av krig, spel och tävlingar. Det är fokus på opinionsmätningar och hur aktörer klarar 

sig i dem, och kandidaternas stil, framträdande och hur de uppfattas är centralt.
40

 

 

Sakgestaltning är att föredra på grund av att det ligger närmre demokratiidealen. Dessutom tenderar 

gestaltning som spel till att skapa och öka misstron mot politik och politiker hos publiken eftersom det 

underliggandet temat i spelgestaltningen är att politiken är en tävling om makt. Att politikerna drivs av 

maktbegär och egenintressen istället för viljan att förändra samhället. 
41

 Politiken gestaltas helt enkelt 

som en tävling om makten. 

 

Forskning visar dock att journalistiken i demokratier världen över har en tendens att gestalta politik som 

spel och strategi snarare än sak.
 42

 Studier visar att hur svenska medier gestaltar politik varierar både 

mellan olika medier och olika valrörelser, men ett mönster som går att urskilja är att morgontidningar är 

mer benägna att gestalta politik som sak medan kvällstidningar är mer benägna att gestalta politik som 

spel eller skandal. 
43

 

3.4 Tidigare forskning 

Det en finns uppsjö av forskning som behandlar Sannfinländarna och det finns en uppsjö med forskning 

om journalistisk valbevakning. Men forskning som behandlar medieperspektivet i samband med 

Sannfinländarna finns det mindre av. 

 

                                                 
39

 Strömbäck, (2012), s. 272. 
40

 Strömbäck, (2004), s. 48. 
41

Strömbäck, (2004), s. 47. 
42

 Strömbäck, (2012), s. 272. 
43

 Strömbäck, (2012), s.272-274. 



16 

 

Några exempel på uppsatser som behandlar Sannfinländarna. William Linnefell skrev 

kandidatuppsatsen Framväxt och utveckling av radikala högerpopulistiska partier i Norden – En 

jämförelse mellan Sverigedemokraterna och Sannfinländarna i statsvetenskap vid Linköpings 

universitet.  

Johanna Lindfors skrev en masteruppsats om riksdagsvalen 2007 och 2011 i Finland med fokus på 

medieträning. Där avhandlas Sannfinländarna, liksom de andra riksdagspartierna. Uppsatsen skrevs vid 

Helsingfors universitet, lades fram i november 2012 och har titeln Medietränade politiker – 

Förhållandet mellan journalister och politiker i två olika valrörelser 2007 och 2011. 

 

Björn Häger gav år 2012 ut boken Problempartiet, Mediernas villrådighet kring SD valet 2010. Den 

bygger på intervjuer som Häger gjort med reportrar och chefer på redaktioner i Sverige angående hur 

man bevakade partiet Sverigedemokraterna som i valet 2010 fick mandat i riksdagen. Häger 

sammanfattar de dilemman och problem som uppstod inför valet 2010, och ställer sig frågan; finns det 

en rättvis och opartisk valbevakning av ett parti som journalisterna tycker är främlingsfientligt? 

 

I Hägers studie får journalister berätta hur de förhåller sig till ett nytt parti som inte följer de gängse 

normerna. Häger konstaterar bland annat att: 

”SD väcker starka känslor, skapar konflikt och borde passa medielogiken, men medierna håller tillbaka 

för att inte ge partiet onödig draghjälp. Minnen från hur medierna skapade Ny demokrati lever kvar och 

påverkar.”
44

 

 

Han skriver också att journalisterna inte gillar Sverigedemokraterna. Journalisterna anser att partiet är 

främlingsfientligt med en delvis odemokratisk agenda och det är ett parti man inte vill bli beskylld för 

att gynna. När medierna uppmärksammar Sverigedemokraterna handlar det om att avslöja partiets 

egentliga agenda och främlingsfientlighet. I övrigt finns en tendens till att helst tiga om partiet. 

Medierna ser heller ingen större anledning att låta Sverigedemokraterna komma till tals i vardagsfrågor, 

frågor som inte handlar om invandring.
 45

 

 

Häger ställer sig frågan; vad leder detta till? Det som skapas är ett slags moment 22, där medierna inte 

vill gynna Sverigedemokraterna. Häger skriver: 

                                                 
44

 Häger, Björn, Problempartiet – Mediernas villrådighet kring SD valet 2010, (2012), s. 261. 
45

 Häger, (2012), s. 261-262. 
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”Medierna har tidvis tigit, tidvis granskat och tidvis låtit etablerade politiker och debattörer kritisera och 

ta avstånd. Och Sverigedemokraterna har stadigt ökat sitt stöd i opinionen.” 
46

 

 

Ett recept som flera ordinerar, och som Häger tar upp, är att medierna ska ge Sverigedemokraterna 

samma vardagsbevakning som andra partier utsätts för. I andra länder har en sådan bevakning gjort att 

partierna har förlorat sin attraktionskraft.
47

  

4. Metod och material 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Jag har valt att använda mig en kvantitativ innehållsanalys i min undersökning. Kvantitativ 

innehållsanalys är ett användbart verktyg när man vill kunna mäta och jämföra innehåll i en text. 

Metoden ger en möjlighet till att kunna se tendenser i hur ofta eller hur frekvent olika kategorier 

förekommer och vilket utrymme kategorier får i både tid och rum. Man kartlägger textinnehållet för att 

sedan kunna urskilja mönster och tendenser.
48

 En fördel med att använda sig av en kvantitativ 

innehållsanalys är att man kan gå igenom ett omfattande material på relativt kort tid.
49

 

 

I min kvantitativa undersökning har jag definierat analysenheter och utformat variabler och 

variabelvärden för att strukturera och värdera mitt material. Jag har matat in denna information i en 

datamatris och utifrån resultaten har jag skapat statistik och analyserat materialet. Jag har skapat en 

förteckning över de enheter och variabler som ingår i undersökningen, ett kodschema (se bilaga 1). 

 

4.2 Urval 

Den kvantitativa innehållsanalysen bygger på 141 analysenheter från sex olika tidningar under perioden 

11 april till och med 24 april 2011. Valdagen var den 17 april, vilket gör att dessa 14 dagar är placerade 

en vecka innan valdagen och en vecka efter valdagen. För att hitta analysenheter och för att göra ett 

tillförlitligt urval har jag använt mig av sökorden ”Sannfinländarna” och ”Timo Soini”. Därefter valde 

jag bort notiser, puffar och paradsidor.  Jag valde dessa sökord för att det förenklar urvalet och 

sökningen och för att jag anser att det ger den bästa möjligheten till att undersöka mediebilden under 

dessa två veckor. Dessutom gav kombinationen av dessa sökord flest analysenheter vilket var ett 

önskvärt mål eftersom jag vill ha en helhetsbild över dessa två veckor. 

                                                 
46

 Häger, (2012), s. 263. 
47

 Häger, (2012), s. 264-265. 
48

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan, (2012), s. 197. 
49

 Esaiasson et al, (2012), s. 199. 
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 Varje analysenhet har i regel bestått av brödtext, ingress, rubrik, bild och bildtext. Jag anser att 

uppsatsen har god begreppsvaliditet och hög reliabilitet, som tillsammans talar för en god 

resultatvaliditet.
50

 Jag har under arbetets gång rätat till variabelvärden när det visat sig vara 

funktionslösa, jag har även genomfört ett reliabilitetstest där jag kodat om en del av materialet för att se 

hur bra det överensstämde med den ursprungliga kodningen. Själva kodningen gjordes två gånger för att 

få ett så korrekt resultat som möjligt och för att kunna arbeta bort osystematiska fel. 

 

4.3 Variabler och tolkningsregler 

Jag har valt följande variabler för att kunna ställa frågor till materialet. Jag har undersökt vilken tidning 

analysenheten är publicerad i och när. Vad analysenheten är för typ av text och hur texten förklarar 

Sannfinländarnas valframgång. Ytterligare en variabel är om de som röstar på Sannfinländarna kommer 

till tals. Jag har även undersökt om ledande politiker kommer till tals och i så fall hur de bemöts. 

Ytterligare en variabel har varit att granska hur Sannfinländarna bemöts i texten, om texten är positivt 

eller negativt inställd till partiet. Slutligen har jag undersökt om det är Sannfinländarna som är ’grejen’ i 

texten, är det fokus på Sannfinländarna eller nämns de i texter som inte handlar om dem. Jag har även 

undersökt om texternas gestaltningsram är sak eller spel. Hur jag har valt att tolka förklaras ytterligare i 

bilaga 2, där kodningsprinciper och tolkningsregler lyfts fram. 

 

4.4 Etiska problem 

Ett eventuellt etiskt problem är det faktum att bakom alla artiklarna finns en människa. En journalist 

som skrivit texten och som nu inte får uttala sig om processen, tankarna eller motiven. Den här 

uppsatsen är inte ute efter att peka ut individer och deras brister eller förmågor, jag är intresserad av den 

större bilden. Hur flera artiklar tillsammans bildar en mediebild. 

4.5 Tidningarna 

Jag kommer här att kort presentera de sex dagstidningarna som jag har använt mig av i min forskning 

om valet 2011. Uppgifterna kommer från tidningarna själva. Valet av tidningarna motiveras av flera 

skäl. I Sverige är dessa tidningar de största och de ger dessutom en spridning i morgon- och 

kvällstidningar. Hufvudstadsbladet och Vasabladet är de största svenskspråkiga dagstidningarna i 

                                                 
50
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Finland, dessutom har de regionala skillnader. Nya Åland är en av de två dagstidningarna på Åland där 

svenskans ställning är stark. 

 

4.5.1 De finlandssvenska dagstidningarna 

Hufvudstadsbladet är den största dagstidningen på svenska i Finland. Den är rikstäckande och 

utkommer sju dagar i veckan. År 2011 hade den en upplaga på 46 395 exemplar/dag och hade dagligen 

108 000 läsare. Den har sitt säte i Helsingfors och på redaktionen arbetar ungefär 70 journalister. 

Tidningen är obunden och liberal.
51

 Hufvudstadsbladet, Hbl, ägs av medieföretaget KSF Media. På 

Hufvudstadsbladets webbsida kan man läsa att KSF Medias uppgift är att ”upprätthålla livskraftiga 

medier för en bred acceptans av det svenska språket i Finland.”
52

 

 

Tidningen Nya Åland grundades år 1981. Först drevs tidningen av ett andelslag men i början på 

nittiotalet överfördes den till aktiebolaget Nya Ålands Tidningsaktiebolag. Bolaget sysselsätter idag 

drygt 30 personer. Nya Åland utkommer fem dagar i veckan och hade år 2007 en upplaga på 7 285 

exemplar per dag. I bolagsordningen står det att Nya Åland ”står obunden till politiska grupperingar, 

myndigheter, organisationer, företag och enskilda personer.” 
53

 

 

Vasabladet ägs av bolaget HSS Media Ab, som i sin tur ägs av Harry Schaumans Stiftelse. Tidningen 

grundades år 1856 och är en morgontidning i Österbotten med huvudsäte i Vasa. Vasabladet, Vbl, 

utkommer sju dagar i veckan och hade år 2011 en upplaga på 20 696 exemplar per dag.
54

  

 

4.5.2 De rikssvenska dagstidningarna 

Aftonbladet grundades år 1830 och är Sveriges största kvällstidning. Tidningen ägs av Schibsted 

Sverige AB och är enligt egen utsago obunden socialdemokratisk. År 2011 hade Aftonbladet en upplaga 

på 271 700 exemplar per dag.
55

 

 

Morgontidningen Svenska Dagbladet grundades år 1884. Svenska Dagbladet, SvD, är på ledarplats 

obunden moderat och på övriga sidor finns ingen politisk tendens enligt egen utsago. Precis som 

                                                 
51

 Hufvudstadsbladets webbsida, fakta om Hufvudstadsbladet, http://hbl.fi/om-hbl/fakta  
52

 Hufvudstadsbladets webbsida, om utgivare, http://hbl.fi/om-hbl/utgivare 
53

 Nya Ålands webbplats, http://www.nyan.ax/kontakt/om.pbs 
54

 HSS Medias webbplats, http://www.hssmedia.fi/index.php?pageid=5 
55

 Tidnings Utgivarna, Svensk dagspress 2012, PDF, 

http://www.dagspress.se/images/stories/Mediefakta/tu%20svensk%20dagspress%202012.pdf 

http://hbl.fi/om-hbl/fakta
http://hbl.fi/om-hbl/utgivare
http://www.nyan.ax/kontakt/om.pbs
http://www.hssmedia.fi/index.php?pageid=5
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Aftonbladet ägs Svenska Dagbladet av Schibsted.
56

 År 2011 hade Svenska Dagbladet en upplaga på 

185 600 exemplar per dag.
57

 

 

Dagens Nyheter, DN, ingår i Bonnierkoncernen och är oberoende liberal.
58

 Första numret utkom år 

1864 och idag är Dagens Nyheter Sveriges största morgontidning.
59

 År 2011 hade DN en upplaga på 

285 700 exemplar per dag.
60

 

 

5. Resultat och Analys 

Resultatdelen är till stor del uppbyggd kring en jämförelse mellan de finlandssvenska tidningarna och de 

rikssvenska tidningarna. 

5.1 Form 

Här presenteras resultaten som rör typ av text, typ av tidning och när artikeln är publicerad. 

 

5.1.1 Rikssvenska tidningarna 

De rikssvenska tidningarna representeras av 31 artiklar. De flesta är nyhetsartiklar, följt av 

ledare/krönikor och till sist opinion/debatt.  
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7 artiklar är från Aftonbladet, 13 artiklar är från Dagens Nyheter och 11 artiklar är från Svenska 

Dagbladet. Morgontidningarna skriver mer om valet än kvällstidningen. Fördelning av typ av text ser 

likadan ut i alla tidningarna. Det är flest nyheter, följt av ledare och opinion. 

Majoriteten, 77 procent, av artiklarna publicerades efter valet.  

5.1.2 Finlandssvenska tidningarna 

110 artiklar är från de finlandssvenska tidningarna, de är fördelade på följande sätt: 70 nyheter, 23 

ledare och 17 debatt.  

 

31 artiklar är från Hufvudstadsbladet, 15 artiklar är från Nya Åland och hela 64 artiklar kommer från 

Vasabladet. De flesta artiklarna, 60 procent, publicerades efter valdagen och 35 procent publicerades 

innan.  
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Figur 1. Typ av text publicerad i de rikssvenska    
tidningarna.   (n=31) 
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Fler artiklar kommer från de finlandssvenska tidningarna, vilket är helt i sin ordning eftersom valet där 

är en inrikesangelägenhet. Dock följer båda ländernas tidningar textfördelningen där de publicerar flest 

nyheter. De finlandssvenska tidningarna har 64 procent nyheter medan de rikssvenska tidningarna har 

55 procent.  

 

5.2 Förklaringar till framgången 

Nästan 70 procent av de rikssvenska artiklarna förklarar Sannfinländarnas framgång i valet. Tre 

fjärdedelar av dessa förklarar dessutom framgången med två eller flera orsaker i samma text. 

Hur många gånger följande förklaringar, både direkta och indirekta, till framgången nämns i texterna 

visas i figur 3. 

 

 

Missnöjet med den nuvarande politiken, är alltifrån att det har varit en konsensusinriktad politik till att 

de nuvarande politikerna inte genomfört sitt arbete tillräckligt bra. I de rikssvenska medierna nämns 

migrationsfrågorna och invandrarfientligheten ofta som en förklaring till framgången, det är den 

förklaring som förekommer mest frekvent. Den följs av svenska språkets ställning som förklaring. 

Vilket följer en medielogik över vad som kan tilltala de svenska läsarna. Att vara kritisk mot 

migrationspolitiken är något de svenska läsarna känner igen från Sverigedemokraterna (och därför kan 

relatera till). Svenska språkets ställning är något som kan beröra svenska läsare eftersom det handlar om 
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deras vardagsspråk.  Andra förklaringar som ofta nämns tillsammans med dessa tre ovan är EU-skepsis, 

euro-krisen och välfärdsfrågor.  

Medan de rikssvenska medierna förklarar framgången för sin publik gör endast 32 procent av de 

finlandssvenska artiklarna det. När man förklarar valframgången så görs det på följande sätt, se figur 4. 

 

 

Den vanligaste förklaringen är det nuvarande politiska läget. Det som beskrivs i artiklarna är att 

politiken har varit alltför konsensusinriktad, att inget av de andra partierna har stuckit ut och framförallt 

att det finns ett enormt missnöje över hur staten förvaltas. Även i de finlandssvenska medierna nämns 

asyl- och migrationspolitiken som en vanlig framgångsförklaring och även här är svenska språkets 

ställning i fokus. Vilket återigen följer en given medielogik i vad som kan tänkas intressera publiken. 

Eftersom tidningarna verkar i en finlandssvensk kontext är svenskans hotade ställning ett faktum som 

påverkar tidningarnas egen verksamhet.  

 

En stor skillnad mellan de två länderna är att de rikssvenska medierna oftare förklarar framgången för 

sina läsare och de ger flera olika möjliga förklaringar i samma analysenhet. De finlandssvenska 

medierna är mer försiktiga. De förklarar sällan framgången för partiet. 
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5.3 Kommer de röstande till tals? 

Sannfinländarna fick 560 075 röster, vilket är 19,1 procent.
61

 Det visar på en stor väljarskara, som röstar 

och stödjer Sannfinländarna. Vilket leder till frågan; kommer de som röstar på Sannfinländarna till tals i 

artiklarna? Syns de?  

Kort och koncist är svaret - nej. De som röstar kommer knappt till tals. 

 

I de rikssvenska artiklarna kommer ingen som röstar på Sannfinländarna till tals. Däremot kommer 

människor som röstar på andra partier till tals i opinionsmaterial såväl som nyhetsartiklar både de 

rikssvenska och finlandssvenska tidningarna. 

 

I två av de finlandssvenska artiklarna kommer röstande till tals. 2 av 110 fall alltså.  Dessutom finns det 

en problematik i båda dessa fall. Ett av fallen är en debattartikel som publicerades i Vasabladet den 12 

april. Det är en frontveteran som skriver om hur Sannfinländarnas politik kan gynna de äldre och 

veteranerna och gynna Finland, därför uppmuntrar han folk att lägga sin röst på Sannfinländarna. Hen 

skriver: 

 ”Själv tillhör jag inget parti, men jag uppmanar de röstande att skriva sannfinländaren, tv-redaktör 

Maria Tolppanens nummer på röstsedeln. Det gagnar hela Vasa valdistrikt.”
62

  

Det finns en viss problematik med detta fall. Slutsatsen är att han själv röstar på Sannfinländarna, 

eftersom han uppmanar andra att göra det. I så fall är han ju en röstande och han kommer uppenbarligen 

till tals, men han kommer till tals på eget initiativ. Det är han själv som vill uttrycka sin åsikt, tidningen 

har inte efterfrågat den. 

 

Det andra fallet där de röstande kommer till tals är i en artikeln publicerad den 18 april i 

Hufvudstadsbladet. Reportern besöker Sannfinländarnas valvaka och där får tre personer komma till tals 

och uttrycka sin glädje över Soini och valresultatet. En säger ”Han är Finlands Robin Hood, han tar av 

de rika och ger åt de fattiga”, en annan säger ”Timo Soini är Veikko Vennamos lärjunge och folket vet 

nog.” medan den sista jublar ”Timo Soini ska bli president eller något ännu finare”. 
63

 

Tre pratminus i samma artikel, och jag väljer för enkelhetens skull att definiera dessa tre som röstare. 

Uppenbarligen stödjer de partiet, men de skulle också kunna vara riksdagskandidater. Skälet till varför 

jag som läsare inte kan utläsa om de är röstande eller kandidater är för att de är helt anonyma. Dessa tre 

pratminus har inga namn, inget kön, inget som säger något om dem. Förutom att den ena identifieras 
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som ”en något överförfriskad Sannfinländare”, den andra identifieras som ”menar en annan” och den 

tredje beskrivs med ”jublar en anhängare”. 

 

Vad är då problematiskt med att de röstande inte syns i medierna och vad är problematiskt med att när 

de väl syns så är det under anonymitet? 

Strömbäck menar ”Att synas är att vara – genom att låta vissa synas medan andra osynliggörs påverkar 

journalistiken vilka som får möjlighet att utöva makt över dagordning och över tanken.”
64

  

Syns man inte, så finns man inte. Om man utgår från den här undersökningens resultat så är det nästan 

ingen som röstar på Sannfinländarna för de röstande syns inte och finns därmed inte. Vilket är en helt 

annan verklighet än den verkliga verkligheten. I den gestaltade verkligheten som medierna byggt upp, 

kan man argumentera för att Sannfinländarna har ytterst lite stöd och få väljare. Valresultatet visade 

någonting annat.  

 

Det finns ytterligare en problematik med att källorna är anonyma. Strömbäck påpekar att nackdelen med 

anonyma källor är att läsaren inte kan ta ställning till information som förmedlas på samma sätt som om 

källan skulle vara öppen. Det är en fråga om öppenhet och ärlighet gentemot läsaren.
65

 

5.4 Politiker, uttalanden och bemötande 

I 84 procent av de finlandssvenska artiklarna kommer ingen politiker från Sannfinländarna till tals. De 

rikssvenska tidningarna har en något bättre representation av politiker som får uttala sig, men även där 

är det mer än hälften av artiklarna som inte innehåller en Sannfinländsk röst. 61 procent av de 

rikssvenska tidningarna har inget uttalande av en sannfinländsk politiker.  

 

I 13 procent av de finlandssvenska artiklarna får ledande politiker komma till tals med pratminus via 

förstahandskällor och i 4 procent får ledande politiker komma till tals via andrahandskällor. 

 

I 22 procent av de rikssvenska tidningarna används förstahandskällor när ledande politiker uttalar sig 

och i 16 procent av artiklarna är pratminuset hämtat från någon annan, och räknas därför som en 

andrahandskälla. 

Slutsatsen som möjliggörs av dessa siffror är att politikerna som representerar Sannfinländarna inte får 

komma till tals så ofta. De rikssvenska tidningarna har snäppet bättre representationssiffror än de 

finlandssvenska tidningarna. 
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Alla artiklarna har inte Sannfinländarna som huvudfokus vilket naturligtvis påverkar representationen. 

Men en intressant sak att undersöka är om politikerna blir bemötta av journalisten i texten eller om de 

får säga sina pratminus omotsagda. Naturligtvis är det svårt att veta om journalisten bemöter eller 

ifrågasätter det politikern säger, det kan vi aldrig fullt ut veta. Men vi kan undersöka om det syns i 

texten. 

 

I en femtedel av de artiklar där politiker får komma till tals, bemöts deras uttalanden av journalisten i 

texten i de finlandssvenska tidningarna. Det betyder att i 80 procent av fallen står politikern omotsagd 

och behöver inte förklara eller brodera ut sitt pratminus. Ett exempel på bemötande finns i en 

nyhetsartikel som publicerades i Hufvudstadsbladet den 21 april. Det är en intervju med Timo Soini som 

till stor del handlar om Soinis upprördhet gentemot rikssvenska medier som han anser förvränger bilden 

av Finland och framförallt Sannfinländarna. Han är särskilt upprörd över att Aftonbladet målat upp en 

bild av Sannfinländare som svenskhatare.  

Soini säger: ”Tror ni faktiskt att Samlingspartiet och SDP ens skulle överväga att bilda regering med ett 

extremistparti? Visa mig den finländska riksdagsledamot som påstår att jag är svenskhatare eller rasist.”  

Då bemöter journalisten uttalandet genom att ställa frågan: ”Men finns det inte folk i din riksdagsgrupp 

som ridit på svenskhatet?” varpå Soini replikerar tillbaka ”Ingen har ridit på 1930-talsretoriken, vi hade 

inga sådana kandidater.”
66

 

 

Fördelen med att journalisten skriver ut detta bemötande är att läsaren får själv bedöma, om Soini är 

trovärdig i sin retorik. Han undviker frågan som specifikt frågar om svenskhatet och svarar istället att 

ingen har använt sig av 1930-talsretoriken. Vilket får det att se ut som han har svarat på journalistens 

fråga, men egentligen svarade han inte på exakt det som journalisten frågade. Att detta är utskrivet gör 

att det finns en dimension mellan raderna som publiken kan ta ställning till. 

 

I 28 procent av de artiklar där politiker får komma till tals via förstahandskälla bemöts deras pratminus 

av journalisten i texten i de rikssvenska tidningarna. Vilket är en något högre siffra än de 

finlandssvenska men det är inte en stor skillnad. Intressant i sammanhanget är dock att det är de både 

morgontidningarna, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, som står för bemötandet.  
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Ytterligare ett faktum som är värt att lyfta fram är att Timo Soini är den politiker som oftast får uttala 

sig. Vilket på vissa grunder är förståeligt, eftersom han är partiordförande. Men det är förvånade få 

andra politiker som kommer till tals. Ungdomsförbundets ordförande Simon Elo intervjuas i Aftonbladet 

och två riksdagsledamöter intervjuas efter valet, Maria Tolppanen från Vasa distrikt och Kike Elomaa 

från Åbo. Annars är det mest Soini som får representera Sannfinländarna i texterna. 

5.5 Negativa och positiva tendenser 

Att se hur Sannfinländarna som parti blir bemötta i texten kändes som nyckelfråga för att kunna urskilja 

en mediebild. Jag har valt att räkna tendenser. Ger texten en positiv bild av Sannfinländarna, används 

positiva metaforer och får människor uttala sig positivt om partiet och dess politik? Eller är det bara 

negativa metaforer och negativa intryck som kommer till tals? Eller säger texterna varken eller? 

 

Jag har även valt att tillåta variabler som är en mix av dessa tre. Detta för att kunna se gråzonerna. En 

artikel som har både negativa och neutrala tendenser till Sannfinländarna säger mer om en komplicerad 

mediebild, som känns mer sanningsenlig än att försöka mäta vilka tendenser som förekommer mest i en 

enskild text.  

 

 

 

Som figur 5 visar är det vanligast att man bemöter Sannfinländarna negativt i texterna. Endast 32 

procent visar endast neutrala tendenser. Senare i detta avsnitt kommer jag visa exempel på hur dessa 

bemötanden ser ut i artiklarna. 

Negativt 
52% 

Neutralt 
32% 

Både negativt och 
neutralt 

16% 

Figur 5. Hur Sannfinländarna framställs i de 
rikssvenska analysenheterna (n=31) 
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De finlandssvenska artiklarna visar ett resultat som liknar de rikssvenska. Den tendens som är vanligast 

är den negativa. Om man slår samman alla artiklar som har negativa tendenser i sig är det hela 68 

procent.  Dock är de finlandssvenska medierna mer nyanserade i sina tendenser, här ryms flera varianter, 

i vissa artiklar finns det även tendenser som kan tolkas som positiva gentemot Sannfinländarna. Dock är 

det alltid i sällskap av andra tendenser, såsom negativa eller neutrala. 

I en ledare i Aftonbladet skriver skribenten: 

”Varken mittenhögerregeringen eller vänsteroppositionen stängde i valrörelsen dörren för samarbete 

med Sannfinländarna och desperata socialdemokrater har dessutom försökt lägga sig nära partiet genom 

invandrarkritiska utspel. De borde skämmas.”
67

  

Även om alla partier här får en skopa av sleven, är skälet till kritiken att de inte har tagit tillräckligt med 

avstånd till Sannfinländarna. Som då framstår som något påtagligt negativt. Innan valet publicerade 

Aftonbladet en ledare som framför att det redan är en förlust av stora mått att ett ”antiliberalt, 
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invandringskritiskt, kulturfientligt och antisvenskt missnöjesparti har lyckats sätta agendan under hela 

valrörelsen.”
68

 

Dagens Nyheter publicerar två ledare där det räcker med att läsa rubriken och titta på bilden för att 

förstå att Sannfinländarna enligt texten är något signifikant negativt. Den ena publicerades på valdagen 

och har rubriken ”Falska populister”
69

 med en tillhörande tecknad bild som föreställer två mumintroll på 

väg mot riksdagsbyggnaden. Vi ser mumintrollen bakifrån, och vi kan snabbt identifiera det ena trollet 

som ett klassisk tydligt mumintroll á la finlandssvenska Tove Janssons. Det andra trollet ser vid första 

anblicken ut som ett vanligt mumintroll, men tittar man närmare ser man att trollet har en dragkedja i 

ryggen. Det är alltså någon som är utklädd till mumintroll. Svansen är ingen mumintrollssvans, den är 

icke vit med liten tofs, utan lång, ringlande och råttlik. Det ”falska” mumintrollet har dessutom en Soini-

mask för ansiktet. 

 Några dagar senare publicerar Dagens Nyheter ytterligare en ledare som är bildsatt med en tecknad bild 

föreställande Timo Soini i en bastu kastande vatten på lavan. Den tecknade Soinis ansikte har tydliga 

djurlikadrag som drar åt gorilla- och gris-hållet.
70

 Rubriken lyder ”Farliga förbindelser” och återigen är 

det lätt att se hur man positionerar sig emot Sannfinländarna och det man anser att de står för.  

Det finns även mer subtila negativa tendenser. Såsom artikeln i Svenska Dagbladet som beskriver hur 

vanliga finländare använde ord som chock, skam och förfärligt om valresultatet.
71

 Subtilt eller ej så 

positionerar det Sannfinländarna som icke-vanliga finländare och man fokuserar på de negativa 

reaktionerna på deras seger. 

Det finns även gott om exempel från de finlandssvenska tidningarna. De skrivs om ”kalla kårar”
72

 som 

konsekvens av valresultatet och att glansbilden av Finland nu ”har fått en ful repa”
73

 i 

Hufvudstadsbladet. Ingressen till en ledare i Nya Åland lyder, ”Finland efter riksdagsvalet är lite 

förstummat. Lite dagen efter. Lite som en boxare efter hårt slag – omtöcknad, riktningslös och rädd.”
74

 

Dock fanns det som sagt positiva tendenser hos några få artiklar från de finlandssvenska tidningarna. Ett 

bra exempel på det är artikeln som bevakar Sannfinländarnas valvaka. Artikeln publicerades i 

Hufvudstadsbladet den 18 april. Rubriken lyder ”Soini firas som Messias”. I artikeln beskrivs det hur 

Soini anländer till valvakan. ”När Timo Soini anländer till valvakan är det som en rockstjärna eller en 
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väckelsepredikant skulle göra entré. En kvinna skriker gällt och alla försöker nå fram till Soini för att 

kunna röra honom. De lyckligaste får en kram eller ett handslag.”
75

  

Liknelserna med Messias (som är en frälsare) och rockstjärna, gör att detta textstycke likagärna skulle 

kunna vara en rapport från ett pojkbands-event med skrikande tonårstjejer. Av allt material är detta den 

som tydligast visar positiva tendenser, inte för att artikeln på något sätt hyllar Sannfinländarna, för det 

gör den inte. Men däremot får Soini-stödjare uttala sig i citat som: ”Han är Finlands Robin Hood, han tar 

från de rika och ger till de fattiga.” och ”Timo Soini ska bli president eller något ännu finare.”
76

 

Undersökningen visar tydligt att bilden av Sannfinländarna som förmedlas via dessa medier till publiken 

är starkt negativt influerad. Både i rikssvenska och i finlandssvenska tidningarna. Väldigt sällan uttrycks 

positiva saker i relation till partiet. 

5.6 Fokus 

När jag läste igenom artiklarna innan jag påbörjade den kvantitativa innehållsanalysen fick jag en känsla 

av att tidningarna ofta nämnde Sannfinländarna i texter som egentligen inte direkt handlade om partiet. 

Min sökning gjordes som tidigare nämnt på sökorden ’Sannfinländarna’ och ’Timo Soini’ just för att jag 

ville komma åt material där partiet figurerar men som nödvändigtvis inte har dem i fokus. Jag ville 

uppnå detta för att kunna få en så sanningsenlig bild av mediebilden. Min förförståelse om att 

Sannfinländarna nämns utan att texterna egentligen handlar om dem visade sig stämma.  
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De finlandssvenska tidningarna består av 110 artiklar. 40 av dessa 110 har Sannfinländarna i fokus. Det 

är allt från intervjuer med Soini och ledare om valresultatet till intervjuer med partimedlemmar som ska 

ta plats i riksdagen. I 29 av 110 artiklar är Sannfinländarna ett av flera huvudfokus. Många av dessa 

artiklar är nyhetsartiklar om vilka konsekvenser det överraskande valresultatet kommer att ha på 

bildandet av regeringen. En annan vanlig typ av artikel i den här kategorin är nyhetsartiklar om 

stödpaketen till krisande EU-länder och artiklar som redovisar valresultatet. 

 

41 av 110 artiklar har inte Sannfinländarna i fokus. Sannfinländarna är inte ’grejen’. Trots det slängs 

partiets namn in. Undersökningen visar att namnet dessutom förekommer ofta. Namnet sätts in i en 

negativ kontext, som inte förklaras. Det verkar som att läsaren redan bör vara införstådd med hur det 

ligger till (att Sannfinländarna är något negativt, farligt och något som läsarna inte vill ha).  

 

Två exempel på när Sannfinländarna nämns men inte är artikelns ämne är hämtade från Vasabladet. I 

det första exemplet är artikeln en intervju med Jani Toivola som är ”landets första mörkhyade 

riksdagsledamot”
77

. Toivola är med i partiet De gröna och intervjun är publicerad den 21 april. Intervjun 

fokuserar på hur Toivola som är född och uppväxt i Finland, men som också bott i USA, funderar på 

rättigheter för minoriteter och hur han ser på sitt kommande arbete i riksdagen. Underrubriken lyder 

”Förut var han rädd för att göra sin röst hörd. Nu predikar han om nolltolerans mot mobbning och lika 

rättigheter för sexuella minoriteter”. Artikeln är lång och omfattande. Ordet ”Sannfinländarna” skrivs ut 

en gång, direkt efter inledningen om att folk viskat över Toivolas hudfärg, nämns Sannfinländarnas 

jordskredsseger i riksdagsvalet. Toivola kommenterar segern med: ”Det blir utmanande, men nu känns 

det desto viktigare att föra fram budskapet om öppenhet, miljö och välfärd.” 

Sannfinländarna och dess framfart kopplas alltså indirekt till den rasism och särbehandling som Toivola 

mött. Ett helt klart negativt sammanhang för Sannfinländarna att figurera i. 

 

Det andra exemplet som också är från Vasabladet och publicerades den 15 april. Det är en nyhet, 

publicerad på kultursidorna, som handlar om att mångkulturella familjefesten Spring Family Funfair 

arrangeras i Vasa. I slutet av texten skriver journalisten ”den mångkulturella vårfesten råkar infalla 

dagen före valdagen. Under valkampanjen har Sannfinländarna bland annat talat om invandringen som 

ett problem. Främlingsfientligheten har blivit en del av den politiska vardagen.”
78
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Journalisten lägger in en egen tolkning om det politiska läget (en tolkning som senare flera journalister 

kommer att hålla med om, till exempel Marianne Lydén) och framförallt smyger sig Sannfinländarna 

som ämne in i en kulturnyhet om en dansföreställning. 

 

Det ser annorlunda ut i de svenska tidningarna. I de rikssvenska artiklarna är Sannfinländarna nästan 

alltid i fokus i texterna. I endast 13 procent (4 av 31 fall) av artiklarna handlar artikeln inte om 

Sannfinländarna och de är inte i fokus. 

5.7 Sak vs. spel 

Undersökningen visar att den gestaltningsram som används mest är spel. 78 procent av de rikssvenska 

artiklarna och 62 procent av de finlandssvenska artiklarna använder sig av en gestaltningsram som är 

spel-karakteriserad.  

 

De flesta artiklarna går alltså att tolka som spelgestaltade. Vissa använder spel, sport och krigs-

metaforer, till exempel ”Sannfinländarnas partistyrelse diskuterade i går upplägget inför dagen D, men 

Soini vet mycket väl att den som spelar med öppna kort inte vinner i poker.”
79

  

Meningen är från en artikel publicerad i Hufvudstadsbladet den 21 april och första halvan av meningen 

använder krigstermer medan andra halvan av meningen använder pokertermer, ett tydligt exempel på 

spelgestaltning. 

I en ledare i Nya Åland, publicerad dagen efter valdagen oroar sig skribenten hur det nu ska gå för 

Finland. Hen skriver om en ’jordskredsseger’ och om ’stridslystna Sannfinländare’ som är ’segerrika’. 

Skribenten uppmanar andra partier att samla ’trupperna’.
80

 

 

Politik gestaltad som sak används endast i fyra procent av de rikssvenska artiklarna (det motsvarar 1 

artikel) och i nio procent av de finlandssvenska artiklarna. Sakgestaltningarna är som sagt få, ett 

exempel är en artikel i Hufvudstadsbladet som handlar om Portugalfrågan, där partiernas åsikter lyfts 

fram och redovisas
81

, och ytterligare en från Hufvudstadsbladet som är en intervju med Timo Soini 

publicerad fyra dagar efter valdagen. I intervjun talar Soini om ut rasistanklagelserna mot partiet och hur 

han ställer sig i frågan om skolsvenskan.
82

 Det går att konstatera att gestaltning som spel är i helt klar 

majoritet. 

 

                                                 
79

 Buchert, Peter, ”Soini sänker ribban”, 21 april 2011, Hufvudstadsbladet. 
80

 Fellman, Nina, ”Ny dag hotar”, 18 april 2011, Nya Åland, s. 27. 
81

 Buchert & Wilms, ”Kiviniemi ger åt Katainen”, 21 april 2011, Hufvudstadsbladet. 
82

 Buchert, Peter, ”Sverige förvränger Finlandsbilden”, 21 april 2011, Hufvudstadsbladet. 



33 

 

I vissa artiklar har journalisten använt sig av både sak och spel-gestaltning i en och samma text. När sak 

och spel har varit ungefär jämt fördelade i utrymmet har jag räknat dem som ett särskilt variabelvärde. 

18 procent respektive 29 procent, av de rikssvenska och finlandssvenska tidningarna, har använt sig av 

en gestaltningsram där båda gestaltningarna ryms med och tar lika stort plats. Ett exempel på detta är 

artikeln ”Populistseger hotar krislånet” från Svenska Dagbladet publicerad den 19 april. Artikeln 

handlar om hur krispaketen ska lösas i EU och om Sannfinländarna kommer att påverka dessa eller inte. 

Timo Soini får uttala sig om krisstödet: ”-Den finska kon ska mjölkas i Finland och mjölken ska inte 

skickas utomlands som en gåva, sa han till finska radion YLE.”
83

 

Soini kommer alltså tills tals i en sakfråga, men samtidigt fokuserar artikeln på vem som ska få makten i 

regeringen, vilket är mer en spelgestaltning. 
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6. Slutsatser och diskussion 

6.1 Beröringsskräck och osynlighet 

Den första slutsatsen är att det är ont om framställningar. Framgången sopas lite under mattan. Det går 

att argumentera för att de finlandssvenska medierna har en beröringsskräck när det gäller att skildra 

Sannfinländarna. De väljer oftast att inte förklara framgången. De rikssvenska medierna är mer 

pedagogiska gentemot sin publik i det avseendet. De ger olika möjliga förklaringar, helst flera 

tillsammans.  

 

Förutom att de finlandssvenska tidningarna inte förklarar framgången, så syns inte de som röstar på 

Sannfinländarna utom i få enstaka fall. I majoriteten av dessa fall så är de som röstar dessutom 

anonyma, vilket gör att vi inte får en bild av vem som står bakom partiet eller uttalandena. Politikerna 

syns, men även de är underrepresenterade i materialet.  

 

Mediebilden är att de röstande inte finns och att Sannfinländarna är något som existerar i periferin, 

något man inte tar i hand och synar upp och ner. Vilket i förlängningen kan få publiken att omedvetet ha 

bilden av partiet som något abstrakt, långt bort ifrån en själv och att partiet inte har människor som 

stödjer dem. När väl människor stödjer dem så är det inte människor som vi är ’vi’ med. 

 

Undersökningen tyder också på att Sannfinländarna slängs in i alla möjliga sammanhang i de 

finlandssvenska tidningarna. Där nämns de i förbifarten som något negativt. Något farligt och något att 

ta ställning mot, men varför och på vilka grunder skrivs inte ut. Det är som att medierna räknar med att 

alla redan vet och därför kan medierna välja att inte skriva det i klarspråk. Jag anser att det är 

problematiskt att frekvent slänga in Sannfinländarna i artiklar som egentligen inte handlar partiet. 

Vilken bild skapar medierna därmed av Sannfinländarna? 

 

Mediebilden skulle vara mer sann om tidningarna valde att rapportera mer verklighetstroget. I stället för 

att kasta in dem i en negativ kontext som inte förklaras vore det mer önskvärt om tidningarna granskade 

och öppet redovisade Sannfinländarnas ståndpunkter och valprogram.  

 

Vill man etikettera något som negativt så bör även tankegången som ledde fram till politiken redovisas. 

Det skulle ge publiken en möjlighet att skapa sig en bild av partiet utifrån sin egen slutledningsförmåga.  
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Inte en enda artikel redovisar något från Sannfinländarnas partiprogram. Överlag är det få analysenheter 

som sakligt och öppet redovisar Sannfinländarnas ståndpunkter. 

6.2 En negativ bild 

Mediebilden av Sannfinländarna är överlag negativ. Man beskriver Sannfinländarna som ett hot, ett 

missnöjesparti och ”inga riktiga politiker”. En Mårran som står i trädgården medan små homsor och 

knytt gnyr av förskräckelse. Allt detta kan vara sant, det lämnar jag o-avhandlat. Men att till exempel 

Sannfinländaren Jussi Halla-aho driver en blogg som är öppet rasistiskt och har startat ett forum där 

rasistiska diskussioner tar plats är sant.  Vidare att Halla-aho blivit dömd för brott mot trosfrid för att ha 

skrivit att islam är en religion som förespråkar pedofili.
84

  Eller att medan Halla-aho öppet trycker till 

både somalier och finlandssvenskar försöker Soini tona ner den hårda attityden. Spelet och relationen 

mellan dem och komplexiteten i partiet syns inte i tidningstexterna. Överlag är komplexiteten något som 

saknas. 

 

6.3 Förklaringar 

De förklaringar som används oftast, i båda ländernas tidningar är svenska språkets ställning och 

migrationsfrågan, följt av EU-skepsis och ett missnöje med de nuvarande politikerna. De rikssvenska 

tidningarna är bättre på att förklara och gör det oftare än de finlandssvenska. Vilket kan ha att göra med 

att Sverige vid den här tidpunkten hade vanan inne från bevakningen av SD som tog plats i riksdagen 

hösten innan. Dessutom är ämnet inte lika känsligt för de svenska medierna. De har finländska läsare 

men det är inte i Sverige Sannfinländarna träder fram.  

 

Förklaringar som används blir synonyma med partiet. Utan att veta hur mycket av deras politik och 

åsikter som faktiskt speglas så är det dessa fyra ämnen mediebilden säger att Sannfinländarna vurmar 

för. Det blir som ett likhetstecken mellan invandring och Sannfinländarna, återigen utan att publiken 

faktiskt vet vad exakt Sannfinländarna tycker. Det enda läsarna får veta är att Sannfinländarna är kritiska 

till invandringen, för det står det överallt, men exakt hur de är kritiska framgår inte. 

 

6.4 Spel 

När Sannfinländarna framträder är det ofta genom gestaltningsramen spel. Troligtvis är det en 

omedveten strategi från journalisternas och redaktionernas sida, men slutresultatet blir att politiken ses 
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som ett spel om makten där politikerna drivs av ett eget maktintresse. Ur en demokratisk synvinkel är 

det farligt. Publiken blir lättare mer cynisk och misstroende gentemot politiker och politikerna. Eftersom 

Sannfinländarna uppenbart inte är omtyckta eller ens accepterade av medierna i den här undersökningen, 

är kanske detta något som redaktionerna tycker är en positiv konsekvens.  Dock blir det återigen svårare 

för publiken att ta ställning till partiet när gestaltningen inte fokuserar på sakfrågor, utan skildrar partiet 

som en segertörstig spelpjäs i ett spel om makten i Finland. 

6.5 Framtida forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att göra en liknande undersökning nu och se hur mediebilden av 

Sannfinländarna ser ut idag. Undersöka om den har förändrats och i så fall hur. 

 

Kanske har den det med tanke på självkritiken som den finlandssvenska journalistkåren har uttryckt om 

bevakningen av Sannfinländarna: 

 

Sannfinländarnas skrällseger i riksdagsvalet i april 2011 innebar inte bara att den partipolitiska kartan ritades 

om. Segern tycktes också ge grönt ljus för vita finskspråkiga finländare att öppet vädra sina fördomar mot 

minoriteter av olika slag. Politikerna från andra partier reagerade yrvaket med att kräva klara 

ställningstaganden mot rasism och främlingsfientlighet.
85

 

 

Så skriver journalisten Marianne Lydén boken Jag är inte rasist. Jag vill bara ha främlingsfientliga 

röster. – En journalists betraktelser av främlingsfientlighetens frammarsch. Enligt Lydén var hela 

valkampanjen en motbjudande tävlan i vilket parti som var den bästa kanalen för rasistiska åsikter.
86

 

Lydén anser också att journalisterna dansade efter Soinis pipa och gav Sannfinländarna omfattande 

medieutrymme så fort opinionssiffrorna hade gått upp några enheter.  

 

Något tycks fattas i den finlandssvenska journalistikens publicistiska utrustning.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Kodschema 

V1: Tidning 

1. Aftonbladet 

2. Dagens Nyheter 

3. Svenska Dagbladet 

4. Hufvudstadsbladet 

5. Nya Åland 

6. Vasabladet 

 

V2: Typ av text 

1. Artikel/Nyhet 

2. Ledare/Krönika 

3. Opinion/Debatt 

 

V3: Hur förklaras Sannfinländarnas framgång/möjliga framgång i riksdagsvalet? 

1. Asyl/Migrations politik 

2. Arbetslösheten i Finland 

3. EU-skepsis 

4. Eurokrisen/Ekonomiska läget 

5. Välfärdsfrågor 

6. Svenska språkets ställning 

7. Nuvarande politiska läget 

8. Förklaras inte/berörs ej 

 

V4: Analysenhetens källor? (Vad man kan utläsa) 

1. Förstahandskällor 

2. Andrahandskällor 

3. Framkommer ej tydligt 

4. Både första- och andrahandskällor 

 

V5: Kommer de röstande till tals genom citering/pratminus? 

1. Ja 

2. Nej 

 

V6: Kommer Sannfinländska politiker till tals genom citering/pratminus? 

1. Ja, via förstahandskälla 

2. Ja, via andrahandskälla 

3. Nej 

 

V7: Förekomst av direkt bemötande av Sannfinländska politikers uttalande? 

1. Ja 
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2. Nej, inte från vad som kan utläsas i texten 

 

V8: Hur bemöts Sannfinländarna och deras politik i texten? 

1. Positivt 

2. Negativt 

3. Neutralt/inget bemötande 

 

V9: När är analysenheten publicerad? 

1. Innan valdagen 

2. På valdagen den 17 april 

3. Efter valdagen 

 

V10: Är det fokus på Sannfinländarna i texten? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Sannfinländarna är ett av huvudfokusen tillsammans med andra ämnen  

 

V11: När det handlar om Sannfinländarna används spel- eller sakgestaltning? 

1. Sak 

2. Spel 

3. Sak och spel tar lika stort plats 

 

Bilaga 2 -Tolkningar och definitioner 

 

I denna bilaga har jag definierat variablerna och variabelvärdena för att förtydliga tolkningarna av dessa. 

Typ av text 

Ledare/krönika är skriven av redaktionsmedlemmar eller personer knutna till redaktionen (frilansare till 

exempel). 

Opinion/debatt är åsiktsmaterial som inte uppenbart kan kopplas till redaktionen. 

Förklaring till framgång/möjlig framgång 

Här har jag valt att tolka generöst. Jag har tagit med både direkta (”Sannfinländarnas framgång beror 

på…” och indirekta (”deras profilfrågor har varit invandringsfrågor och det verkade gå hem”) 

förklaringar. Argumentet till att tolka generöst och även ha med indirekta förklaringar är för att när 

texten belyser dels framgången och dels vilka frågor som varit viktiga i kampanjen så kan det tolkas av 

läsaren som att dessa är beroende av varandra.  

Förekomst av direkt bemötande av Sannfinländska politikers uttalande 

Frågan som ställs här är; Blir deras pratminus motsagda eller bemötta av journalisten? 
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Det kan vi aldrig veta till hundra procent, men här undersöker jag om det får synas i texten eller ej. 

Förekomst av bemötande i texten. 

Här har jag valt att tolka tendenser. Vilket gör att en text kan vara neutral. Men den kan också ha 

positiva tendenser eller negativa tendenser gentemot Sannfinländarna och dess politik. Negativa 

tendenser kan till exempel vara att negativt laddade värdeord används när man beskriver 

Sannfinländarna eller att skribenten skriver ut negativa åsikter om Sannfinländarna i klartext. 

 

 

 


