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Abstract 
 
Uppsatsens syfte var att undersöka hur Sverigedemokraterna inför valet 2014 

hade exponerats i medierna i samband med flykting- och asylfrågor och om det 

hade påverkat deras förhöjda valresultat. Sammanlagt ställdes fyra 

frågeställningar och fyra hypoteser upp för att utifrån dagordningsteorin belysa 

på vilket sätt mediernas exponering hade påverkat Sverigedemokraternas 

valresultat 2014. Utifrån hypoteserna utfördes tre undersökningar; en 

översiktsundersökning, en kvantitativ innehållsanalys samt fyra kvalitativa 

textanalyser utifrån den dramatiska metoden. Syftet med 

översiktsundersökningen var att få en överblick hur den tryckta dagspressen i 

Sverige har omnämnt Sverigedemokraterna i samband med flykting- och 

asylfrågor medan syftet med den kvantitativa innehållsanalysen och kvalitativa 

textanalyserna var att mer djupgående se hur två lokaltidningar skriver om 

partiet i samband med dessa frågor. I översiktsundersökningen genomfördes 

sökningar i Mediearkivet Retriever för att se hur ofta Sverigedemokraterna 

omnämndes i samband med orden flykting och/eller asyl i tryckt dagspress inför 

valet 2014 och 2010. Detta för att kunna jämföra resultaten med varandra. I den 

kvantitativa innehållsanalysen undersöktes artiklar från 

översiktsundersökningen med avgränsning till Västerbottens-Kuriren och 

Blekinge Läns Tidning. Därefter gjordes de kvalitativa textanalyser på fyra 

artiklar, två från vardera tidning. Resultatet av översiktsundersökningen visade 

att Sverigedemokraterna förekommit mer i artiklar rörande flykting- och 

asylfrågor än de andra sju riksdagspartierna medan den kvantitativa 

innehållsanalysen och de kvalitativa textanalyserna är att båda tidningarna var 

neutrala och lika i sin rapportering. Slutsatsen av undersökningen visade att 

mediernas exponering av Sverigedemokraterna i samband med flykting- och 

asylfrågor kan ha gynnat deras valresultat.  

 
 
 
Nyckelord: Sverigedemokraterna, flyktingar, asyl, Västerbottens-Kuriren, 
Blekinge Läns Tidning, Västerbotten, Blekinge, dagspress, dagordningsteorin. 
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1. Inledning  
 

På grund av den pågående konflikten i Syrien och i andra krigsdrabbade länder runt 

om i världen har invandringen till Sverige ökat kraftigt de senaste åren. Konflikten 

har lett till 2000-talets största flyktingströmmar och under 2014 sökte cirka 81 000 

människor asyl i Sverige (Statistiska centralbyrån 2014). Enligt SVT:s 

valundersökning från 2014 (2014) var flykting- och invandringsfrågan den frågan 

som ökat mest i betydelse för väljarna från åren 2010 till 2014.  

 

Samtidigt som det svenska flyktingmottagandet har ökat har även stödet för 

Sverigedemokraterna blivit större. En av Sverigedemokraternas största sakfrågor är 

flykting- och invandringsfrågan. Partiet fördubblade sitt valresultat från 2010 till 

2014. I riksdagsvalet 2014 fick Sverigedemokraterna störst stöd hos väljarna i 

Blekinge län medan det lägsta stödet återfanns i Västerbottens län. Dock ökade partiet 

sitt valresultat i båda länen (Valmyndigheten 2014).  

 

Då flyktingfrågan ökat i betydelse för väljarna samt att Sverigedemokraternas 

valresultat ökade vill vi undersöka om det ökade flyktingmottagandet i Sverige har 

påverkat Sverigedemokraternas valsiffror 2014 samt om medierna haft någon roll i 

detta. Sett till den stora skillnaden i valresultaten mellan Västerbotten och Blekinge 

fanns det även ett intresse av att se om det fanns någon skillnad i hur 

medieexponering av partiet i frågan sett ut i de lokala tidningarna. I uppsatsen 

kommer det därför att undersökas om medierna haft någon påverkan på 

Sverigedemokraternas valresultat 2014, sett till på vilket sätt partiet har exponerats i 

medierna i samband med flykting- och asylfrågor.   

 

I uppsatsens första kapitel kommer en bakgrund där en kort historik om 

Sverigedemokraterna tas upp samt hur mediebilden av partiet sett ut. Även fakta kring 

Västerbotten och Blekinge samt Västerbottens-Kuriren (VK) och Blekinge Läns 

Tidning (BLT) kommer att finns med i bakgrunden. I det andra kapitlet kommer syfte 

och frågeställningar i vilket uppsatsens problemformulering presenteras samt fyra 

hypoteser. Det tredje kapitlet berör tidigare forskning om Sverigedemokraterna och 

medier samt dagordningsteorin som kommer att användas som teoretisk utgångspunkt 
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i uppsatsen.  I det fjärde kapitlet kommer metoden som redogör för uppsatsen tre olika 

metoder; översiktsundersökningen, kvantitativ innehållsanalys och dramatiska 

metoden. I uppsatsen femte kapitel kommer resultat och analys där uppsatsens resultat 

redovisas och analyseras. Det sjätte och sista kapitlet är slutsatser och en diskussion 

kring detta. 

 

1.1. Bakgrund 
 
I detta avsnitt kommer bakgrund att tas upp kring Sverigedemokraterna, mediebilden 

av Sverigedemokraterna samt fakta om Blekinge län och Västerbottens län.  

 

Partiet Sverigedemokraterna grundades 1988 men kom in i riksdagen först år 2010. I 

valet 2010 fick partiet 5,7 procent av rösterna medan de i valet 2014 nästan 

fördubblade sitt stöd bland väljarna och fick 12,9 procent av rösterna 

(Valmyndigheten 2014).  Partiet säger sig tro på ett starkt välfärdssamhälle samtidigt 

som de inspireras av traditionella, konservativa idéer. Deras största sakfrågor är 

invandring, brottslighet och äldrevård och de säger sig vilja ha en flyktingpolitik som 

ser till Sveriges bästa. Sverigedemokraterna vill även att invandringen till Sverige 

begränsas och att man i stället satsar resurserna på att hjälpa flyktingarna i deras 

närområde (Sverigedemokraterna, vår politik 2014).  Då Sverigedemokraternas 

flyktingpolitik berör invandringen så är den en del av invandringspolitiken som är en 

av partiets största sakfrågor. Sverigedemokraterna beskrivs av många som 

främlingsfientliga. Dock uppfattar partiet sig själva inte som sådant utan säger sig i 

stället vara invandrarkritiska (Häger 2012). I boken Problempartiet (2012) beskriver 

journalisten Björn Häger att Sverigedemokraternas politik bygger på att företräda de 

som inte gillar invandrare från andra kulturer.  

 

Inför valet 2006 hade mediebevakningen av partiet på både lokal- och riksplan varit 

relativt liten (Häger 2012). Men inför valet 2010 ändrades detta och 

Sverigedemokraterna blev det tredje mest uppmärksammade partiet i nyhetsmedierna. 

Trots att uppmärksamheten främst var negativ fick partiet för det mesta ändå komma 

till tals i sina sakfrågor (Asp 2011). 
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I riksdagsvalet 2014 fick Sverigedemokraterna sitt högsta valresultat i Blekinge då 

partiet fick 18,5 procent av rösterna vilket var en ökning med 8,7 procent från valet 

2010 (Valmyndigheten, Blekinge län 2014). Lägst antal röster hade partiet i 

Västerbotten där valresultatet blev 7,4 procent, vilket dock var en ökning med 4,6 

procent jämfört med valet 2010 (Valmyndigheten, Västerbottens län 2014).  

 

I december 2013 bodde 261 112 personer i Västerbottens län medan befolkningen i 

Blekinge län vid samma tidpunkt var 152 757 personer (Statistiska centralbyrån 

2013). Västerbotten är Sveriges näst största län och är till ytan lite större än en 

åttondel av landets totala landareal (Regionfakta 2015).  Blekinge är betydligt mindre 

till ytan än Västerbotten och hamnar på plats 21 av Sveriges största län (Wikipedia 

Blekinge Län 2015) Båda länen har de senaste åren tagit emot flyktingar. Under 2014 

tog Västerbotten emot 995 flyktingar och 2013 var antalet 798 flyktingar medan 

Blekinge tog emot 1204 flyktingar under 2014 och 623 flyktingar under 2013 

(Migrationsverket 2013; 2014). Sett till dessa siffror så nästan dubblerade Blekinge 

sitt flyktingmottagande mellan 2013-2014 medan Västerbotten minskade sitt. Under 

2013 var dock Sorsele i Västerbotten den kommun i hela Sverige som tog emot flest 

flyktingar per 1 000 invånare (Ekman, Heppling, Lindeborg 2014).  

 

De två största dagstidningarna i respektive län är Västerbottens-Kuriren (VK) och 

Blekinge Läns Tidning (BLT), sett till upplaga och räckvidd (TS mediefakta 2014). 

VK grundades 1900 och är en morgontidning med bevakning av Västerbottens län 

med undantag för Malå, Norsjö och Skellefteå. Tidningen betecknar sig frisinnad 

liberal och utkommer sex dagar i veckan. Huvudägare är Stiftelsen VK-press 

(Wikipedia Västerbottens-Kuriren 2015). BLT grundades 1869 och är en 

morgontidning med bevakning av Blekinge läns fem kommuner; Karlskrona, 

Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Tidningen betecknar sig oberoende 

liberal och utkommer sex dagar i veckan. Huvudägare är Gota Media AB (Wikipedia 

Blekinge Läns Tidning 2015).  
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1.2 Definitioner och förtydliganden 
 
I detta avsnitt kommer begrepp och förtydligande av ordval att tas upp vilka kommer 

användas genomgående i uppsatsen.  

 

• När det i uppsatsen anges att sökningarna gjorts på Sverigedemokraterna i 

samband med flykting- och asylfrågor innebär det att sökningarna har gjorts på 

orden flykting och/eller asyl. Dessa ord innefattar då exempelvis flyktingar, 

flyktingmottagning, asylsökande och asylrätt etcetera. 

 

• Asylsökande är en utländsk medborgare som ansökt om uppehållstillstånd på 

grund av förföljelse. Dennes ansökan behandlas fortfarande av Migrationsverket 

och/eller av Migrationsdomstolen och därför är personen inte folkbokförd i 

Sverige (Statistiska centralbyrån 2015).   

 

• Flykting är en asylsökande som fått sin ansökan beviljad av Migrationsverket eller 

Migrationsdomstolen. Denne har rätt att bosätta sig i landet (Statistiska 

centralbyrån 2015).   

 

• Invandrad är en person som har för avsikt att stanna i Sverige i minst tolv 

månader. Denne har fått uppehållstillstånd/uppehållsrätt och är folkbokförd i 

landet. Undantag är för nordiska medborgare (Statistiska centralbyrån 2015).  

 

• Med enbart flyktingfrågan menas den politik som förs kring flyktingar och asyl. 

Frågan är även en del av invandringspolitiken då flyktingar och asylsökande är en 

del av invandringen.  

 

• När det i uppsatsen hänvisas till valet 2014 och 2010 samt valresultat 2014 och 

2010 så menas riksdagsvalet och dess resultat.  

 

• När det i uppsatsen hänvisas till inför valet 2014 menas i undersökningarna 

tidsperioden 2013-09-14  – 2014-09-14 och med inför valet 2010 tidsperioden 

2009-09-19  – 2010-09-19.  
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• När det i uppsatsen hänvisas till dagspress menas landsortspress, prioriterad 

landsortspress, stadsdelspress och storstadspress (Se bilaga 2). 

 

• När det i uppsatsen hänvisas till svensk webb så menas den definition som 

Mediearkivet Retriever refererar till i sin sökfunktion, vilket innefattar cirka 2 300 

svenska webbkällor.  

 

• För tidningarna Västerbottens-Kuriren (VK) och Blekinge Läns Tidning (BLT) 

används förkortningarna VK och BLT.   

 

2. Syfte & frågeställningar  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka varför Sverigedemokraterna ökade så mycket i 

valet 2014 och vilken roll medierna kan ha spelat i denna ökning. För att undersöka 

detta ställdes fyra frågeställningar upp och baserat på den teoretiska ramen sattes fyra 

hypoteser upp som svar på frågeställningarna.  

 

1. I hur stor utsträckning omnämns Sverigedemokraterna i förhållande till de andra 

partierna i dagspressens rapportering inför valet 2014 och kan det ha det påverkat 

partiets valresultat? 

 

Sverigedemokraterna förekommer i fler artiklar än de andra partierna i dagspressen 

inför valet 2014 vilket kan ha gynnat partiets valresultat. Denna hypotes kommer 

benämnas som Mängdhypotesen.  

 

2. I hur stor utsträckning omnämns Sverigedemokraterna i förhållande till de andra 

partierna i samband med flykting- och asylfrågor och kan det ha påverkat partiets 

valresultat? 

 

Sverigedemokraterna har omnämnts i fler artiklar i samband med flykting- och 

asylfrågor än de andra riksdagspartierna i dagspress inför valet 2014 vilket kan ha 

gynnat partiets valresultat. Denna hypotes kommer benämnas som Flyktinghypotesen.  
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3. I hur stor utsträckning omnämns Sverigedemokraterna i sin största sakfråga 

 i förhållande till hur mycket de andra partierna förekommer i sina, och kan det ha 

påverkat valresultatet?  

 

Sverigedemokraterna omnämns betydligt mer i dagspressen i samband med sin största 

sakfråga än vad till exempel Miljöpartiet gjorde i sin, vilket kan ha gynnat 

Sverigedemokraternas valresultat 2014. Denna kommer benämnas som 

Sakfrågehypotesen.  

 

4. Hur omnämndes Sverigedemokraterna i samband med flykting- och asylfrågor i 

Västerbottens-Kuriren (VK) och Blekinge Läns Tidning (BLT) inför valet 2014 och 

kan det ha påverkat valresultatet i respektive län? 

 

Sverigedemokraterna omnämndes negativt i samband med flykting- och asylfrågor i 

Västerbottens-Kuriren (VK) och Blekinge Läns Tidning (BLT) inför valet 2014. 

Denna kommer benämnas som Innehållshypotesen.  

 

3. Tidigare forskning & teoretisk ram 
 
I den här delen av uppsatsen kommer tidigare forskning rörande medier i samband 

med olika valrörelser att tas upp och hur Sverigedemokraterna har gestaltats i 

medierna inför val samt hur toleransen sett ut för flyktingmottagandet bland 

medborgarna. Därefter tas begreppet populism och populistiska rörelser upp i syfte att 

se huruvida detta begrepp stämmer in på Sverigedemokraterna. Till sist redogörs det 

för dagordningsteorin som kommer utgöra den teoretiska ramen i den här uppsatsen.    

3.1 Flyktingmotstånd  
 
Marie Demker skriver i rapporten Svensk migrationspolitisk opinion 1991-2012 att år 

2012 tyckte 94 procent av Sverigedemokraternas sympatisörer att det var ett bra 

förslag att ta emot färre flyktingar. Opinionssiffrorna har fram till 2011 visat att 

Sveriges befolkning har haft en positiv inställning till att ta emot flyktingar. Dock 

ändrades detta 2012 då motståndet mot att ta emot flyktingar ökade (Sandberg & 
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Demker 2013). Efter valet 2010, då Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, beskrev 

Demker att invandringskritiska och främlingsfientliga partiers framgångar var 

effekten av deras förmåga att mobilisera väljare med negativa attityder till invandring 

och flyktingmottagning samt att kunna omvandla dessa attityder till politik (Demker 

2011). Demker förklarar vidare att medierna spelar en viktig roll i den här typen av 

mobilisering genom hur de behandlar partiets framgångar samt hur de rapporterar och 

beskriver invandrings- och flyktingrelaterade frågor. Mellan 2011 och 2012 ökade 

migrations- och invandringsfrågor i viktighet för svenska folket, från 8:e plats till en 

4:e plats (Sandberg & Demker 2013). Då de andra sju riksdagspartier alltmer börjar 

närma sig varandra i flyktingfrågan har Sverigedemokraterna fortsatt att ställa sig 

utanför genom att vara en tydlig motståndare till flyktingmottagandet (Demker 2012).  

 

Sett till Marie Demkers resultat (2013) kan det diskuteras om hennes statistik och 

anledningar till varför främlingsfientliga partier lyckas mobilisera väljare kommer att 

kunna bidra till att belysa resultaten i den här uppsatsen.  
	   	   	   	    

3.2 Mediernas makt i svenska val  
 
I boken Mediekratin - mediernas makt i svenska val (2014) sammanfattar och 

analyserar författarna Kent Asp och Johannes Bjerling de medievalsundersökningar 

som gjorts under perioden 1979 - 2010. Författarna analyserar däri mediernas makt 

och roll i de tio val och tre folkomröstningar som genomförts i Sverige under den 

aktuella tidsperioden. De analyserar bland annat hur medierna har påverkat politiken 

och vice versa samt vilka konsekvenser det kan fått. Undersökningarna innefattar de 

sju riksdagspartierna, dock inte Sverigedemokraterna. Asp och Bjerling kommer 

bland annat fram till att valrörelserna, veckorna innan valet, har fått en allt viktigare 

betydelse då dagens väljare är betydligt mer rörliga mellan vilket parti de ska rösta på 

än under tidigare år.  Då dagens valrörelser utspelar sig i och genom medierna har 

relationen mellan dessa och väljarna samt politikerna utvecklats till ett ömsesidigt 

beroende, där medierna har kommit att få en allt mer aktiv och självständig roll. 

Därmed kan den som vinner medborgarnas förtroende få ett stort politiskt inflytande 

och påverka människors tankar och åsikter (Asp & Bjerling 2014).   
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Enligt Asp och Bjerling (2014) kan medierna utöva en så kallad påverkansmakt i 

politiken och samhället på tre olika sätt; genom hur de gestaltar den politiska världen, 

hur de sätter premisser för de politiska aktörerna samt genom påverkan på publiken. 

Genom gestaltningsmakten kan medierna genom urval och gestaltning antingen gynna 

eller missgynna olika partier och åsikter medan premissmakten innebär att medierna 

bestämmer förutsättningarna för de politiska aktörerna. Detta då de bestämmer vilka 

frågor som får komma upp på dagordningen samt över den verklighet som 

medborgarna och politikerna får ta del av. Publikmakten handlar om mediernas 

påverkansmöjligheter på publiken, och i vilken utsträckning som medierna har effekt 

på hur människor uppfattar, värderar och handlar gentemot den politiska makten (Asp 

& Bjerling 2014).   

 

De svenska medievalrörelserna består i dag till stor del av sakfrågor och i pressen 

består cirka hälften av bevakningen av dessa. Enligt Asp och Bjerling har 

medborgarnas politiska val kommit att alltmer bero på kortsiktiga faktorer som åsikter 

i aktuella frågor och väljarna beskrivs som mer sakfrågeorienterade än tidigare då de 

själva säger sig åsiktsrösta mer i dag än för 20 år sedan. Medievalsundersökningarna 

visar att mediernas sakfrågeprioriteringar stämmer väl överens med väljarnas och att 

en ökning eller minskning av mediernas uppmärksamhet av en sakfråga smittar av sig 

på väljarna (Asp & Bjerling 2014). 

 

Enligt Asp & Bjerling finns det tre olika sätt att gynna eller missgynna ett parti på; 

genom den uppmärksamhet som partiet får, på vilket sätt partiet framställs samt hur 

partiet relateras till andra aktörer. Samtidigt kan medierna även gynna eller missgynna 

ett parti genom bilden som ges av sakfrågorna, vilket kan ske genom den 

uppmärksamhet de olika sakfrågor får, på vilket sätt de framställs samt hur de 

relateras till varandra. Medierna kan även gynna eller missgynna partierna genom hur 

partierna relateras till olika sakfrågor, vilket gör att vissa partier kan gynnas av att de 

relateras till de frågor de själva vill bli förknippade med samt att de omvänt kan 

missgynnas av att relateras till frågor de inte vill förknippas med. Avgörandet för om 

ett parti har gynnats eller missgynnats kan enligt Asp och Bjerling enklast avgöras 

genom att se till de faktorer som i ett normalfall kan anses gynnande eller 

missgynnande, som att ett parti har fått uppmärksamhet och fått synas mycket, att de 
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fått beröm snarare än kritik samt att partiet fått framträda genom den bild som de 

själva vill bli förknippade med (Asp & Bjerling 2014).  

 

Asp & Bjerling finner inget stöd i att valresultaten för de sju riksdagspartierna under 

de tio valrörelserna i de tio undersökta nyhetsmedierna ska ha påverkats av sambandet 

mellan partiernas egna och mediernas dagordningar. Partiernas egna sakfrågeprofiler 

och hur dessa gestaltades i medierna ska heller inte ha påverkat valresultatet (Asp & 

Bjerling 2014).  

 

Att tillägga är dock att Sverigedemokraterna inte togs med i Asp och Bjerlings studie 

(2014), vilket gör att det inte går att utesluta att det kan ha funnits ett samband mellan 

mediernas gestaltning av Sverigedemokraterna och deras valresultat. Därmed är 

tanken med undersökningen till den här uppsatsen att se huruvida mediernas 

gestaltning av Sverigedemokraterna i den tryckta pressen kan ha bidragit till partiets 

valresultat 2014. Studien av medievalrörelserna kommer därmed att användas som en 

jämförelse till resultatet av undersökningen som ligger till grund för den här 

uppsatsen. 

 

Kent Asp har i rapporten Mediernas prestationer och betydelse i valet 2010 (2011) 

undersökt hur respektive parti framställts i mediernas rapportering inför valet 2010. 

Enligt Asp fick Sverigedemokraterna en oskäligt stor uppmärksamhet inför valet 

2010. Däremot kan det enligt Asp inte sägas att mediernas rapportering kring partiet 

varit oskälig, sett till möjligheterna för partiet att själva få komma fram i sina 

sakfrågor. Bilden av Sverigedemokraterna i medierna visar enligt Asp nästan 

övertydligt hur ett parti kan gynnas i ett avseende men missgynnas i ett annat. Detta 

då Sverigedemokraterna under valet 2010 var det tredje mest uppmärksammade 

partiet i nyhetsmedierna. Dock var uppmärksamheten mycket negativ.  

 

”En stor del av partiets framträdanden handlade inte om sakfrågor, men när de 

kom fram var det i sakfrågor de själva önskade” (Asp 2011, s. 99) 

 

Därmed konstaterar Asp att mediernas rapportering kring Sverigedemokraterna var 

både gynnsam och ogynnsam då partiet enligt honom fick orimligt stor 

uppmärksamhet i valet 2010, sett till opinionsstöd men inte till partiets roll som 
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eventuella vågmästare. Rapporteringen kring partiet ansågs även vara alltför negativt 

inriktad då det var den som bidrog till den stora uppmärksamheten samtidigt som Asp 

menar att ett nytt parti bör granskas tufft. Sverigedemokraterna fick även komma fram 

alltför lätt i sina favoritfrågor då medierna gick på deras utspel samtidigt som alla 

partier som kandiderar till val ska ha möjlighet att presentera sin politik (Asp 2011).   

 

Då den samlade studien av medievalsundersökningarna inte tog med 

Sverigedemokraterna kan Kent Asps studie bidra till en bild av hur 

Sverigedemokraterna har gestaltats i medierna inför valet 2010 vilket är av intresse då 

Asps resultat kan jämföras med resultatet av undersökningen i den här uppsatsen.  

 

I boken Problempartiet har journalisten Björn Häger intervjuat reportrar och chefer på 

de största redaktionerna i Stockholm och Skåne för att ta reda på hur de resonerade 

kring rapporteringen av Sverigedemokraterna inför valet 2010. I intervjuerna med 

journalisterna framkom att det fanns en försiktighet i bevakningen av invandring och 

mångkultur då de var rädda för att ge Sverigedemokraterna draghjälp eller att 

anklagas för att ha gynnat partiet. På frågan hur journalisterna jobbade kring detta 

svarade många av dem att de arbetade konsekvensneutralt, vilket innebär att de inte 

tar hänsyn till varken de positiva eller negativa konsekvenserna av deras rapportering. 

Dock förklarade de flesta journalisterna att rapporteringen i de flesta fall ändå blev 

mer återhållsam, försiktig och negativ. I ett försök att inte gynna Sverigedemokraterna 

i rapporteringen förklarar Häger att effekten av detta riskerar att bli det motsatta 

(Häger 2012).  
 

“En kritisk granskning kan gynna partiet, medan en normal vardagsbevakning 

kan göra att det går tillbaka.” (Häger, 2012, s. 225) 

 

I intervjuerna med journalisterna framkommer det att de tror att Sverigedemokraterna 

har gynnats av att de kritiserats för sin invandringspolitik och att partiet därmed har 

kommit att framstå som martyrer. Medierna har makt och den makten kan påverka 

vad människor har åsikter om och därmed skapa opinioner som kan gynna olika 

krafter i samhället (Häger 2012). 
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Undersökningen i den här uppsatsen har inte tagit hänsyn till vad journalisterna ansett 

om sin bevakning av Sverigedemokraterna. Däremot kan det anses vara relevant för 

undersökningen i stort då journalisterna är dem som indirekt bestämmer vad medierna 

ska skriva om. Därmed blir journalisternas förhållningssätt till Sverigedemokraterna 

inför valet 2010 intressant aspekt för vår undersökning som kan gå att jämföra med 

hur medierna gestaltat Sverigedemokraterna inför valet 2014.  

3.3 Populism  
 
Populism är politiska rörelser som säger sig föra folkets talan mot den sociala eliten 

(Andersson 2009). De fokuserar oftast bara på en fråga som kan anses lättbegriplig 

och kontroversiell som främlingsrädsla, nationalism och politisk korruption (Häger 

2012). Cas Mudde skriver i boken Populist Radical Right Parties in Europe (2007) att 

populistiska radikala högerpartier oftast förknippas med frågor som brott, terrorism, 

mångkultur, immigration och politiska misslyckande. Mudde beskriver även 

begreppet ”issue ownership” och menar att om ett högerpopulistiskt parti äger en viss 

fråga, vilket kan ske om exempelvis de andra partierna ignorerar eller inte tar i frågan 

i samma utsträckning, så kan det partiet som äger frågan gynnas om frågan plötsligt 

uppmärksammas.  

 

Enligt Christian Andersson som skrivit boken Populism (2009) har det blivit allt mer 

vanligt att populistiska rörelser använder sig av andra kommunikationskanaler i stället 

för de så kallade elitmedierna. Detta då elitmedierna anses gå den ”korrupta elitens” 

ärenden, vilket gör att när deras rapportering är negativ eller obefintlig så tenderar 

detta att bekräfta den konspirationsteori som de populistiska partierna känner 

gentemot elitmedierna. Christian Andersson (2009) förklarar att högerpopulisterna 

vinner hur medierna än handlar då dessa blir martyrer om de förtigs och får reklam 

om de uppmärksammas på ett särskilt sätt samt legitimeras om de granskas likadant 

som de andra politiska riktningarna.  

3.4 Teoretisk ram - Dagordningsteorin  
 
Dagordningsteorin innebär att de frågor som medierna prioriterar genom att 

uppmärksamma dem ofta också är de frågor som publiken tenderar att tycka är viktiga 

(McCombs 2006). Om medierna till exempel rapporterar mycket om en viss fråga så 
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kommer människor därmed också att tycka den frågan är viktig.  Medierna kan dock 

inte påverka vilka åsikter människor ska ha, men däremot vilka frågor de ska ha 

åsikter om, vilket sätter premisserna för både partiernas och väljarnas agerande i 

politiken (Asp & Bjerling 2014).   

 

En av förgrundsfigurerna till den så kallade dagordningsteorin är Walter Lippman och 

hans bok Public Opinion från 1922. I den förklarar han att medierna är människans 

viktigaste källa till bilder av verkligheten. Detta då människans oförmåga ligger i att 

hon inte kan vara på alla platser samtidigt och kan heller inte se, höra eller uppfatta 

allt som sker omkring henne. Därmed blir människan beroende av de bilder som 

medierna och journalisterna förmedlar och det är genom dessa som hon hämtar fakta 

och sedan skapar sig en uppfattning om det som hon inte kan se. Medierna blir 

därmed människans viktigaste källor till information och kunskap om den verklighet 

som denne inte själv har erfarenhet av. Därmed får medierna makt i samhällets olika 

opinionsprocesser (McCombs 2006). Då människan enbart har sina egna mentala 

bilder av verkligheten att utgå ifrån skapas enligt Walter Lippman en så kallad 

”psuedo omgivning” där relationen till verkligheten blir som ett triangulärt 

förhållande mellan den riktiga verkligheten, bilden av verkligheten samt de 

handlingar som följer med bilden av verkligheten (Nilsson 2004).  

 

Bilden av verkligheten blir därmed människans pseudo miljö snarare än den riktiga 

verkligheten då människans handlingar baseras på hennes mentala bilder, vilket kan 

få konsekvenser i och för den riktiga verkligheten. Detta då människan, i tron om att 

det till exempel ska regna, tar på sig regnkläder oavsett om det behövs eller inte 

(McCombs 2006).  

 

Med utgångspunkt i det här “pseudo omgivnings”-perspektivet genomförde 

medieforskarna Donald L. Shaw och Maxwell McCombs under 1968-års 

presidentvalskampanj Chapel-Hill-studien i North Carolina, USA. Studien skulle 

jämföra mediernas innehåll med väljarnas uppfattningar. Väljarna fick i studien ange 

de viktigaste frågorna i valrörelsen varpå svaren sedan jämfördes med 

nyhetsmediernas innehåll under samma period. Resultatet som publicerades i artikeln 

The Agenda Setting Function of the Mass Media visade på en dagordningsfunktion 

varpå McCombs och Shaw konstaterade att medierna inte haft någon större inverkan 
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på vad väljarna skulle tycka men däremot vilka frågor de skulle ha åsikter om. 

Studien kunde dock bara påvisa att samband fanns och inte vad som var orsak eller 

verkan (om det var medierna som påverkat medborgarna eller tvärtom). En 

uppföljning på studien visade dock att mediernas dagordning föregick medborgarnas 

dagordning (Nilsson 2004).  

 

Dagordningsteorins första nivå, om att medierna bestämmer vad människor uppfattar 

som viktigt, har på senare år utökats och kompletterats med en andra nivå som 

handlar om hur människor uppfattar saker. Den första nivån berör därmed själva 

objektet – sakfrågan eller aktören – medan den andra nivån berör attributet – hur 

objektet beskrivs och uppfattas (Shehata 2012). Medierna kan alltså påverka att 

människor till exempel anser att flyktingfrågan är viktig (första nivån) men även vad 

och hur människor tänker kring den genom att medierna bestämmer vilka aspekter av 

de här frågorna som får störst utrymme.  

 

I den här undersökningen kommer dagordningsteorins båda nivåer att användas. Den 

första nivån genom att se vad medierna skriver om i samband med 

Sverigedemokraterna och flykting- och asylfrågor samt hur de har skrivit om detta. 

Dagordningsteorins funktion i den här uppsatsen kan därmed beskrivas följande: Om 

medierna oftare framhäver Sverigedemokraterna i flykting- och asylfrågor än andra 

partier så påverkas människor att oftare förknippa Sverigedemokraterna med dessa 

frågor (första nivån). Detta kan sedan göras på ett visst sätt eller ur ett visst 

perspektiv, som att Sverigedemokraternas politik framställs antingen positiv, negativ 

eller neutral, vilken i sin tur kan påverka människors åsikter och inställning till partiet 

(andra nivån).   

 

Kritiker av teorin menar att framförallt de tryckta medierna, som varit grunden i den 

här undersökningen, i dag inte kan anses ha lika stor makt över publiken som tidigare 

(Nordicom 2015). Därmed kan det anses missvisande att säga att det är just de 

undersökta mediernas dagordning som är den som bestämmer vad publiken/väljarna 

ska tycka. Detta då flera andra medietyper samt även yttre faktorer också påverkar 

(Gripsrud 2011). Det är heller inte självklart om det är medierna som påverkar 

medborgarna eller tvärtom, vilket gör att samband går att se mellan dessa men kanske 

inte vad som varit orsak eller verkan (Nilsson 2004).   
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3.5 Källkritik 
 
Det har tidigare forskats mycket om Sverigedemokraterna i medierna, dock inte i 

direkt samband med flykting- och asylfrågor. Eftersom denna uppsats också kommer 

att undersöka hur medierna skrivit om Sverigedemokraterna så känns det rimligt att ta 

med den forskning som tidigare gjorts.  

 

Statsvetaren och professorn i journalistik Kent Asp och lektor i journalistik Johannes 

Bjerling har i boken Mediekratin (2014) undersökt hur medierna rapporterat om 

partierna inför val tio år tillbaka och hur medierna och politiken har påverkat varandra 

samt vilka konsekvenser det har fått. Eftersom både Asp och Bjerling forskar i 

journalistik och undersökningen har gjorts över flera år så kan resultaten anses vara 

rimliga. De hänvisar även mycket till statistik vilket är konkret fakta, samtidigt som 

de själva aktivt kan ha valt ut vilka delar de vill diskutera. I undersökningen har de 

dock inte tagit med Sverigedemokraterna. Asp och Bjerlings forskning kommer därför 

användas som en jämförelse till uppsatsens resultat.   

 

Kent Asp har även skrivit rapporten Mediernas presentationer och betydelser i val 

2010 (2011). Däri undersöker han hur de olika partierna framställts i medierna inför 

valet 2010 och i ett specifikt stycke diskuterar han rapporteringen kring 

Sverigedemokraterna. Då Asp utgår från sin samlade bedömning kan hans resultat 

anses vara subjektiva. Dock kommer hans resonemang rörande Sverigedemokraterna 

att användas i uppsatsen.   

 

I rapporten Svensk migrationspolitisk opinion 1991 – 2012 (2013) har professorn i 

statsvetenskap Marie Demker forskat om vad publiken tycker och känner inför 

flyktingar. Eftersom den här uppsatsen inte har undersökt vad publiken tycker om 

flykting- och asylfrågor har det istället gjorts hänvisningar till rapporten. Då rapporten 

bygger på SOM-institutets publikundersökningar som utförts på slumpmässigt utvalda 

personer samt över år, så anses resultatet vara rimliga då resultatet blir representativt 

för svenska folket. SOM-institutet är även en oberoende undersökningsorganisation 

vid Göteborgs Universitet vilket tyder på att resultatet bör vara opåverkat.  
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Journalisten Björn Häger har i boken Problempartiet (2012) inför valet 2010 

intervjuat mediechefer och reportrar på de dominerande medierna i Skåne och 

Stockholm angående hur de resonerar inför bevakningen av Sverigedemokraterna. Då 

uppsatsen inte undersökt hur journalisterna förhåller sig till Sverigedemokraterna så 

blir Hägers undersökning en aspekt att ta hänsyn till. Då han bara intervjuat 

journalister från medier i Skåne och Stockholm så blir resultatet bara representativt 

för journalister i de två områdena och inte för kåren i stort.  

 

4. Metod 
 
Sammanlagt har tre metoder använts för att se hur Sverigedemokraterna omnämnts i 

samband med flykting- och asylfrågor. Nedan redovisas det hur de har utförts.  

4.1 Översiktsundersökning 
 
För att få en uppfattning om hur mycket material som publicerats i tryckt press om 

riksdagspartierna i samband med flykting- och asylfrågor gjordes sökningar i 

Mediearkivet Retriever, som är en manuell sökdatabas och ett researcharkiv på 

internet. I Mediearkivet Retriever finns det möjlighet att precisera sökningar genom 

olika avgränsningar på till exempel källa, datum eller olika sökbegrepp. Arkivet 

innehåller bland annat artiklar från drygt 700 tryckta tidningar samt material från 

drygt 2 300 svenska webbkällor. Digitala PDF-kopior av tidningsartiklarna finns 

tillgängliga i arkivet samma dag som de ges ut (Mediearkivet). De olika kategorierna 

av den tryckta dagspressen finns definierat i uppsatsens bilagor (Se bilaga 2). 

Anledningen till varför Mediearkivet Retriever användes för översiktsundersökningen 

var på grund av möjligheten att kunna göra sökningar på ett stort material samt att 

arkivet innehåller många olika källor, vilket ger möjligheten att få en bred överblick 

av rapporteringen kring ett visst ämne eller ord. 

 

Söksträngar skapades genom att partinamnen från samtliga åtta riksdagspartier 

kopplades ihop med orden flykting och/eller asyl (Se bilaga 3). Genom att enbart ange 

orden flykting och/eller asyl gav Mediearkivet träffar på alla ord som börjar på de två 

som exempelvis flyktingar, flyktingmottagning, flyktingboende samt asylsökande, 

asylboende och asylrätt etc.  
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Förutom sökningarna på partierna i samband med orden flykting och/eller asyl 

gjordes även sökningar på endast partierna, sett till hur ofta respektive parti har 

omnämnts generellt i tryckt press. För att kunna jämföra flykting- och asylfrågan mot 

en liknande sakfråga utfördes även en sökning på samma sätt som med flykting och 

asyl fast orden i stället byttes ut till klimat, energi och/eller kärnkraft. Detta då dessa 

ord faller inom ramen för miljöfrågan, vilket är Miljöpartiets största sakfråga 

(Miljöpartiet). Då Miljöpartiet, likt Sverigedemokraterna, är ett sakfrågeparti kan de 

jämföras med varandra. Ordet miljö förekom inte i söksträngen då det vid en 

testsökning gav för många felsökningar.  

 

Sökningar har även gjorts på public service-medierna Sveriges Radio (SR) och 

Sveriges Television (SVT). Dessa utfördes på samma sätt som de andra sökningarna, 

genom att använda söksträngen med bara partinamnen samt en där partinamnen 

förekom i samband med orden flykting och/eller asyl. Det material från SR och SVT 

som gav träffar i Retriever är sådant som publicerats på deras respektive hemsidor och 

därmed inte sådant som förekommit i etern (Se bilaga 1).   

 

Söksträngarna med partinamnen samt partinamn i samband med orden flykting 

och/eller asyl gjordes även i Retrievers kategori svensk webb som innefattar 2118 

webbsidor. Därmed gav resultatet träffar på alltifrån partiernas egna hemsidor till 

dags, kvälls- och veckopressens hemsidor vilket kan ha inneburit att vissa artiklar som 

förekom i sökningarna på public service - medierna SR och SVT - även kan ha 

förekommit i sökningarna på svensk webb. 

4.1.1 Avgränsningar  
 
Då det kan finnas flera anledningar till varför partiet ökade har undersökningen 

avgränsats till att endast undersöka i vilken omfattning Sverigedemokraterna 

omnämndes i samband med orden i flykting- och/eller asyl i dagspress inför valet 

2014, jämfört med de andra sju riksdagspartierna. Detta för att kunna diskutera om det 

finns ett samband mellan Sverigedemokraternas medieexponering i sin största 

sakfråga och deras framgång i valet. 
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För att undvika felsökningar lades begränsningar in i några av söksträngarna. Detta då 

testsökningarna reagerade på andra ord än de som ansågs var relevanta för själva 

undersökningen. Exempel på en sådan felträff är sökningen på moderaterna och 

partiförkortningen M som gav utslag på ord som mm. m.fl. För att undvika att dessa 

ord togs med i sökningen lades därför begränsningar in i söksträngen. Det söktes även 

på orden ”Alliansen” samt ”Rödgröna” i samband med orden flykting och/eller asyl 

(Se bilaga 3 för söksträngarna). Detta då partierna sedan 2004 samt 2008 har 

samarbetat under den falangen och därmed ofta benämns i termerna de rödgröna eller 

alliansen (Lindahl 2015).  

 

Sökningarna avgränsades mot år för att få material från valdagen 2014 och 2010 och 

för ett år tillbaka. Tidsperioden för sökningarna blev därmed 2013-09-14 till 2014-09-

14 och 2009-09-19 till 2010-09-19. Sökningar utfördes även över år 2010, 2011, 

2012, 2013 och 2014, men då utefter helår och inte inför val. Detta för att få fram 

skillnader i materialet. Exempel på en sådan tidsperiod är 2014-01-01 till 2014-12-31 

för att då få fram resultat för år 2014.  

 

Avgränsningen av de olika medierna gjordes utefter Retrievers egen kategorisering av 

medierna. Sökningarna delades därmed in i följande kategorier: 

landsortspress/prioriterad landsortspress, storstadspress, statsdelspress, Sveriges 

Radio och Sveriges Television samt svensk webb (Se bilaga 1 och 2).  
 

4.1.2 Metoddiskussion 
 
Mediearkivet Retriever fungerar bra i aspekten att göra breda sökningar och därmed 

kunna få en generell uppfattning om ett stort material. Däremot bör det beaktas att 

sökningar i Retriever även tenderar att inkludera vissa felsökningar i form av träffar 

på ord som inte har med det aktuella ämnet att göra. Därmed kan resultaten av 

sökningarna inte sägas vara 100 procent tillförlitliga men ger ändå en generell 

överblick varpå resultaten ändå kan anses vara pålitliga och trovärdiga.   

 

I översiktsundersökningen ges en tydlig överblick i hur ofta Sverigedemokraterna 

omnämns i samband med orden flykting och/eller asyl, dock ger den ingen inblick i 

hur det skrivs om dem. Av den anledningen gjordes en kvantitativ innehållsanalys.  
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4.2 Kvantitativ innehållsanalys 
 
För att få en djupare bild av resultaten från sökningarna i Mediearkivet Retriever 

gjordes en kvantitativ innehållsanalys på en del av materialet.  

 

Som metod i undersökningen valdes den kvantitativa innehållsanalysen på grund av 

dess förmåga att kunna göra ett stort material mer förståeligt och möjligheten att 

jämföra medier med varandra. Analysen gjordes utifrån de fyra grundläggande 

begreppen; objektivitet, systematik, kvantitet och manifest innehåll, som myntades av 

Bernard Berelson i artikeln Content Analysis in Communication Research från 1952. 

Med objektivitet menas att analysen inte ska vara beroende av den som utför den och 

en annan forskare ska kunna göra på samma sätt och få samma resultat. Systematik 

måste finnas för att analysen ska kunna vara objektiv. Tillvägagångsättet i analysen 

ska vara tydligt definierat och ska utgå från tydliga urvalskriterier. Kvantitet innebär 

att variablerna i analysschemat ska beskrivas kvantitativt. De ska beskrivas på ett sätt 

som gör att de går att fastställa statistiska samband. Med manifest innehåll menas att 

det som går att utläsa i texten är det som ska analyseras. Genom tydliga variabler och 

anvisningar undviks subjektiva tolkningar (Nilsson 2010).   

 

I undersökningen har objektivitet upprätthållits genom att ett tydligt analysschema 

samt att analysen har gjorts i två omgångar för att säkerställa att resultatet blev 

likadant. Genom att tillvägagångssättet har varit tydligt definierat via kodschemat har 

systematik upprätthållits samt att kvantiteten har upprätthållits i kodschemat då fråga 

samt svar har fått varsitt värde och systematiskt förts in i ett Excel-dokument. 

Därigenom har endast det som står i texten (det manifesta innehållet) analyserats och 

på så sätt har det inte lästs mellan raderna.  

 

Materialet som analyserats är artiklar från Västerbottens-Kuriren (VK) och Blekinge 

Läns Tidning (BLT). Sökningen gjordes i Mediearkivet Retriever och i söksträngen 

angavs det att endast artiklar med orden flykting och/eller asyl samt 

Sverigedemokraterna skulle ge träffar (Se bilaga 3). Sökningen gav sammanlagt träff 

på 97 artiklar där 42 artiklar var från VK och 55 av artiklar från BLT. 
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Efter att frågorna ställts upp utformades ett kodschema där varje svarsalternativ fick 

ett variabelvärde (Se bilaga 4). Kodningen genomfördes samtidigt av båda 

uppsatsförfattarna. Kodschemat testades tre gånger för att säkerställa att samma 

resultat angavs. Vid första försöket lades fler variabelvärden till samt ytterligare en 

fråga för att ge ett mer tydligt resultat. Därefter testades kodschemat ytterligare två 

gånger. Allting fördes sen in i Excel varpå ett slutresultat räknades ut som sedan 

sammanställdes i tabeller och figurer. 

4.2.1 Avgränsningar & urval 
 
Två tidningar valdes ut, Västerbottens-Kuriren (VK) och Blekinge Läns tidning 

(BLT). Anledningen till detta var att Sverigedemokraterna i valet 2014 fick ökat stöd i 

båda länen. I Blekinge fick partiet mest stöd i hela Sverige medan de i Västerbotten 

fick minst stöd. (Valmyndigheten 2014). Tidningar är också de tidningarna som har 

störst täckning i respektive län (TS mediefakta 2014). 

 
En avgränsning gjordes till artiklar publicerade mellan 2013-09-14 till 2014-09-14.  

 

Efter att en analys gjorts på materialet upptäcktes att sökningarna gav träffar på 

quiz/frågesport i tidningarna. Här gjordes ett urval av materialet då 

quizen/frågesporten inte ansågs vara artiklar och då inte togs med i undersökningen. 

Det totala bortfall blev sammanlagt 5 artiklar, varav dessa var antingen 

quiz/frågesport eller artiklar där Retriever inte angav varför artikeln passade in på 

sökningen eller då ordet Sverigedemokraterna endast förekom i en puff i samband 

med en artikel om flyktingar och asylsökande. Dessa ansågs då inte passa i 

undersökningen eftersom de inte berörde ämnet i stort. Där med var det egentliga 

antalet 102 men sett till bortfallet på 5 artiklar blev det endast 97 artiklar.  

4.2.2 Metoddiskussion 
 
Den kvantitativa innehållsanalysen analyserar inte texten som helhet utan endast 

separata delar i och med detta förloras den betydelse som finns i kontexten (Nilsson 

2010). Detta innebär att det utifrån den kvantitativa innehållsanalysen inte går att 

utläsa exakt hur Sverigedemokraterna omnämns i samband med orden flykting 

och/eller asyl. För att kunna se detta har därför en kvalitativ textanalys utförts.  
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4.3 Kvalitativ textanalys 
 
En kvalitativ textanalys utfördes på utvalda artiklar från VK och BLT. Detta för att 

mer djupgående kunna analysera hur Sverigedemokraterna omnämns i samband med 

orden flykting och/eller asyl i två lokaltidningar. Den kvalitativa textanalys som 

använts i undersökningen är den dramatiska metoden som bygger på mediernas 

tendenser att gestalta världen dramatiskt. Genom den dramatiska metoden går det 

enkelt att se skillnader mellan och jämföra hur olika medier framställer en nyhet samt 

hur de väljer att vinkla en händelse (Nerman 1973). Anledningen till att den 

dramatiska metoden användes i undersökningen är att den inte nödvändigtvis behöver 

bygga på vad reportern berättar utan kan i stället tala för sig självt genom att aktörerna 

får tala och handla för sig själva samt inta sina olika positioner utan att reportern själv 

kommenterar eller värderar det som sägs eller görs. Den dramatiska metoden utgår 

från att läsarna bevittnar en slags teaterföreställning (som då utgörs av det som sker i 

artikeln) och där reportern eller mediet är regissören samt att det finns aktörer i 

huvud- och biroller, handling och publik. Därefter ställs frågor till texten utifrån dessa 

faktorer som förklarar hur scenen uppfattas, vilka som får komma till tals och vilka 

som hålls i bakgrunden, om reportern är närvarande samt vilka källor som valts ut 

(Nerman 1973). 

 

Artiklarna togs fram genom sökning i Mediearkivet Retriever på 

Sverigedemokraterna i samband med orden flykting och/eller asyl. Sökningen gav en 

träff på 97 artiklar och 4 stycken valdes ut, 2 från VK och 2 från BLT. Frågorna i den 

kvalitativa textanalysen ställdes upp utifrån den dramatiska metoden (Se bilaga 5) och 

analysen genomfördes sedan gemensamt av författarna till uppsatsen. Alla 

reflektioner samt svar på frågorna skrevs ned samtidigt som analysen gjordes. 

Därefter summerades de fyra artiklarna var och en för sig.  

4.3.1 Avgränsningar & urval  
 
Sökningen i Mediearkivet Retriever avgränsades till 2013-09-14 – 2014-09-14 och till 

tidningarna Västerbottens-Kuriren (VK) och Blekinge Läns Tidning (BLT).  

 
Artiklarna valdes ut genom att författarna till uppsatsen detaljstuderade samtliga 

artiklar under den aktuella tidsperioden och därefter valdes fyra artiklar som ansågs 
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ha mest relevans och täckning i det aktuella ämnet Sverigedemokraterna och flykting- 

och asylfrågor. Då texterna enbart ska användas som exempel och inte för att påvisa 

något resultat ansåg författarna att det subjektiva urvalet lämpade sig bäst.  

 

En av artiklarna från båda tidningarna valdes utifrån att de båda handlade om när 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons höll tal i respektive län. Detta för 

att se om det fanns några likheter eller skillnader mellan tidningarnas framställning av 

de båda talen. De två andra artiklarna var en från VK där Sverigedemokraterna fick 

uttala sig och en från BLT där Sverigedemokraterna inte fick uttala sig. Detta för att 

se om det fanns några likheter eller skillnaderna i deras gestaltning. 

4.3.2 Metoddiskussion 

 
Eftersom artiklarna är subjektivt utvalda kan ingen generell slutsats dras av resultatet. 

Istället kan de fungera som exempel på hur Sverigedemokraterna omnämns i samband 

med flykting- och asylfrågor.   

 

5. Resultat & Analys 
 
För att belysa om medierna kan ha påverkat Sverigedemokraternas valresultat 2014 

har tre undersökningar gjorts. Nedan kommer resultaten genomgående att presenteras 

och analyseras.   

 

5.1 Resultat och analys av översiktsundersökningen 
 

Tre hypoteser har använts till översiktsundersökningen. Den första är att 

Sverigedemokraterna förekommer i fler artiklar än de andra partierna i dagspressen 

inför valet 2014 vilket kan ha gynnat partiets valresultat (mängdhypotesen). Den 

andra är att Sverigedemokraterna förekommit i fler artiklar i flykting- och asylfrågor 

än de andra riksdagspartierna inför valet 2014, vilket kan ha gynnat deras valresultat 

(flyktinghypotesen). Den tredje är att Sverigedemokraterna omnämns betydligt mer 

dagspressen i samband med sin största sakfråga än vad till exempel Miljöpartiet 

gjorde i sin, vilket kan ha gynnat Sverigedemokraternas valresultat 2014 

(sakfrågehypotesen). 
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5.1.1 Enbart partinamn  

Den första sökningen gjordes enbart på respektive partinamn i dagspressen inför valet 

2014. Detta för att få en överblick hur respektive parti förekommit i dagspress under 

den aktuella tidsperioden. Sökningen visade att exponeringen av Sverigedemokraterna 

inte var större än för andra partier. Det innebär att mängdhypotesen om att 

Sverigedemokraterna förekommer i fler artiklar än de andra partierna i dagspressen 

inför valet 2014 och att det kan ha gynnat partiets valresultat inte får stöd i denna 

undersökning. Socialdemokraterna omnämndes överlägset mest medan 

Sverigedemokraterna förekom i lika stor utsträckning som Moderaterna (Se tabell 1). 

Sett till resultatet i riksdagsvalet 2014 tyder resultatet av undersökningen på att det 

inte finns något samband mellan den mediala exponeringen av partierna och 

valresultatet. Även om Sverigedemokraterna fått stor medial uppmärksamhet samt ett 

högt valresultat fick exempelvis Folkpartiet, som fått ännu mer medial 

uppmärksamhet än Sverigedemokraterna, ändå ett mycket lägre valresultat. 

 

Kommentar: *Sökningar är endast på partinamn. **Resterande 4 procent fick övriga partier.  

 
 

Inför valet 2010 omnämndes Sverigedemokraterna mindre i medierna än vad de 

gjorde 2014 (Se tabell 2). En anledning till detta kan vara att Sverigedemokraterna 

innan valet 2010 inte var ett riksdagsparti. Sverigedemokraterna fick ändå lika många 

röster i valet 2010 som både Kristdemokraterna och Miljöpartiet, som båda 

omnämndes mer i dagspressen än vad Sverigedemokraterna gjorde i den valrörelsen. 

Tabell 1. Partiernas exponering* i dagspress inför valet 2014 och valresultat 2014. 
 

Parti 
Träff i antal 
artiklar 

Träff i antal artiklar 
i procent 

Riksdagsvalet 
2014 

M 44 552 10 % 23 % 
S 85 642 19 % 31 % 
MP 52 472 12 % 6 % 
V 35 600 8 % 7 % 
C 34 583 8 % 6 % 
FP 51 603 12 % 5 % 
KD 37 397 8 % 5 % 
SD 45 718 10 % 13 % 
Alliansen 35 037 8 % - 
Rödgröna 18 087 4 % - 
Totalt antal träffar: 44 0691 100 % 96 % ** 
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Rapporteringen kring Sverigedemokraterna ökade markant från valet 2010 till 2014 

och Sverigedemokraterna ökade mest i rapporteringen i jämförelse med de andra 

riksdagspartierna (Se tabell 1 och tabell 2). Resultatet visar även att 

Sverigedemokraternas valresultat ökade i takt med att de omnämndes mer i medierna.  

 

Tabell 2. Partiernas exponering* i dagspress inför valet 2010 och valresultat 2010. 
 

Parti 
Träff i antal 
artiklar 

Träff i antal 
artiklar i procent 

Riksdagsvalet 
2010 

M 30 272 9 % 30 % 
S 67 797 19 % 31 % 
MP 38 294 11 % 6 % 
V 28 268 8 % 7 % 
C 28 657 8 % 7 % 
FP 40 208 12 % 7 % 
KD 31 036 9 % 6 % 
SD 19 894 6 % 6 % 
Alliansen 33 258 10 % - 
Rödgröna 31 544 9 % - 
Totalt antal träffar: 34 9228 100 % 99 % ** 

Kommentar: *Sökningar är endast på partinamn. **Resterande 1 procent fick övriga partier. 

 

5.1.2 Partinamn i samband med flykting- och asylfrågor 

Sverigedemokraterna omnämndes mer än de andra riksdagspartierna i samband med 

flykting- och asylfrågor i dagspress inför valet 2014. Detta tyder på att 

Sverigedemokraterna har fått förekomma mycket i sin största sakfråga samt fått 

mycket uppmärksamhet i samband med den, sett till att de andra partierna inte 

omnämnts i lika stor utsträckning i frågan. 

 

Att Sverigedemokraterna omnämns mer än de andra riksdagspartierna i samband med 

flykting- och asylfrågor i dagspress inför valet 2014 kan anses ha påverkat deras 

valresultat. Antalet artiklar där Sverigedemokraterna omnämns i samband med 

flykting- och asylfrågor har nämligen fördubblats från 2010 till 2014, samtidigt som 

även valresultatet fördubblades (Se tabell 3 och tabell 4). Sett till dessa resultat stöds 

flyktinghypotesen om att Sverigedemokraterna omnämnts mer än de andra 

riksdagspartierna i samband med flykting- och asylfrågor, vilket kan tyda på att 

medierna har gynnat Sverigedemokraterna och därigenom också påverkat deras 
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valresultat 2014. Sett till hur partierna framställs i sina specifika sakfrågor kan 

medierna påverka hur ett parti relateras till olika sakfrågor och beroende på hur 

mycket partierna vill förknippas med dessa kan det anses gynna eller missgynna 

partiet (Asp & Bjerling 2014). Då flyktingfrågan är en av Sverigedemokraternas 

största sakfrågor kan de anses ha gynnats av den exponering de fått i denna fråga i 

medierna inför valet 2014. Därmed kan detta anses stödja flyktinghypotesen om att det 

kan ha påverkat deras valresultat 2014. Då SVT:s valundersökning (2014) visade att 

Sverigedemokraternas väljare ansåg att flyktingfrågan var den viktigaste valfrågan 

stärks dagordningsteorins första nivå som säger att det som medierna skriver mycket 

om också är det som publiken uppfattar som viktigt (McCombs 2006).  

 

Att Sverigedemokraterna omnämndes mer än de andra riksdagspartierna i samband 

med flykting- och asylfrågor kan ha påverkat att väljarna – oavsett om de var för eller 

emot – då partiet förknippar Sverigedemokraterna med den frågan. Sett till att 

Sverigedemokraternas väljare ansåg att flyktingfrågan var den viktigaste i valet kan 

dagordningsteorins första nivå anses stödjas. Detta då Sverigedemokraterna var det 

partiet som omnämndes mer än de andra partierna i samband med flykting- och 

asylfrågor inför valet 2014. Därmed kan det antas att väljarna som tyckte att 

flyktingfrågan var viktig, oavsett om de var för eller emot, kom att förknippa 

Sverigedemokraterna med frågan (McCombs 2006). 

 
Tabell 3. Partiernas exponering i samband med orden flyktingar och/eller asyl i 

dagspress inför valet 2014 och valresultatet 2014. 

Parti 
Träff i antal 
artiklar 

Träff i antal artiklar i 
procent 

Riksdagsvalet 
2014 

M 2099 9 % 23 % 
S 3036 13 % 31 % 
MP 2567 11 % 6 % 
V 1775 8 % 7 % 
C 1255 5 % 6 % 
FP 2725 12 % 5 % 
KD 1721 7 % 5 % 
SD 5483 24 % 13 % 
Alliansen 1403 6 % - 
Rödgröna 961 4 % - 
Totalt antal 
träffar: 23 025 100 % 96 % * 

Kommentar: * Resterande 4 % fick övriga partier. 
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Tabell 4. Partiernas exponering i samband med orden flyktingar och/eller asyl i 

dagspress inför valet 2010 och valresultatet 2010. 

Parti 
Träff antal i 
artiklar 

Träff i antal artiklar i 
procent 

Riksdagsvalet 
2010 

M 1607 9 % 30 % 
S 2817 16 % 31 % 
MP 1802 10 % 6 % 
V 1400 8 % 7 % 
C 1065 6 % 7 % 
FP 2235 13 % 7 % 
KD 1536 9 % 6 % 
SD 2271 13 % 6 % 
Alliansen 1367 8 % 

 Rödgröna 1342 8 % 
 Totalt antal 

träffar: 17 442 100 % 99 % * 
Kommentar: * Resterande 1 % fick övriga partier som inte kom in riksdagen. 

 

5.1.3 Partiernas exponering i två olika sakfrågor  

Då mycket kring den mediala bevakningen av valrörelserna i dag består av sakfrågor 

har väljarnas politiska val kommit att alltmer påverkas av hur medierna framställer 

dessa. Väljarna anses även ha blivit mer sakfrågeorienterade och röstar i dag mer 

utifrån åsikter i specifika sakfrågor än utifrån ideologi (Asp & Bjerling 2014). I valet 

2014 omnämndes Sverigedemokraterna mer än de andra riksdagspartierna i artiklar i 

samband med flykting- och asylfrågor medan Miljöpartiet var det partiet som 

omnämndes mer än de andra riksdagspartierna i artiklar i samband med klimat, energi 

och kärnkraft (Se tabell 5). Därmed kan det anses att de båda partierna har fått mest 

utrymme i sina största sakfrågor vilket inte stödjer sakfrågehypotesen om att 

Sverigedemokraterna omnämns betydligt mer i dagspressen i samband med sin största 

sakfråga än vad Miljöpartiet gjorde i sin, vilket då kan ha gynnat 

Sverigedemokraternas valresultat 2014. Att Sverigedemokraterna omnämnts så 

mycket i sin sakfråga kan dock fortfarande ha gynnat deras valresultat men inte mer 

än något annat parti med en specifik sakfråga.  
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Tabell 5. Partiernas exponering i samband med klimat/energi/kärnkraft och i 

samband med flyktingar och/eller asyl i dagspress inför valet 2014. 

Parti 
Träff i antal artiklar - 
klimat/energi/kärnkraft 

Träff i antal artiklar - 
flyktingar/asylsökande 

M 9 % 9 % 
S 15 % 13 % 
MP 20 % 11 % 
V 8 % 8 % 
C 10 % 5 % 
FP 9 % 12 % 
KD 7 % 7 % 
SD 8 % 24 % 
Alliansen 8 % 6 % 
Rödgröna 6 % 4 % 
Totalt antal träffar i 
procent: 100 % 100 % 
Totalt antal träffar: 42 554 23 025 

5.1.4 Jämförelse mellan olika medier 

I översiktsundersökningen har dagspressen jämförts med Sveriges Radio (SR) och 

Sveriges Television (SVT). Detta för att vidga analysen till att även omfatta de två 

största public service-medierna i Sverige samt för att få en överblick i hur ofta de 

statsfinansierade och objektiva medierna omnämner Sverigedemokraterna i samband 

med flykting- och asylfrågor. Sett till dagordningsteorins första nivå om att medierna 

påverkar vad publiken ska tycka är viktigt gör det intressant att analysera hur public 

service medierna samt webben har omnämnt Sverigedemokraterna i samband med 

flykting- och asylfrågor (McCombs 2006).  Partiets exponering i medierna i samband 

med flykting- och asylfrågor visade att Sverigedemokraterna var det parti som 

omnämndes mer än de andra riksdagspartierna i dessa frågor både i dagspress, SR och 

SVT. Jämfört med de övriga partierna var Sverigedemokraterna överlägset störst i 

dagspressen samt i SVT (Se tabell 6). Även på webben omnämndes 

Sverigedemokraterna mer än de andra riksdagspartierna i samband med flykting- och 

asylfrågor (Se tabell 7).  Likheten mellan webben och dagspressen samt SR och SVT 

kan bero på att materialet på webben ofta är detsamma som i dagspressen, radion och 

tv:n. Då Sverigedemokraterna omnämnts ungefär lika mycket i de undersökta 

medierna kan de inte anses ha förekommit mer eller mindre i något av medierna. Sett 

till dagordningsteorins första nivå kan resultaten anses stödja flyktinghypotesen om att 

medierna kan ha påverkat väljarna att förknippa Sverigedemokraterna med flykting- 

och asylfrågor (se tabell 6 och tabell 7). 
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Tabell 6. Partiernas exponering i samband med orden flyktingar och/eller asyl i 

dagspress, Sveriges Radio och Sveriges Television inför valet 2014. 

Parti 

Träff i antal 
artiklar i 
dagspress 

Träff i antal 
artiklar i Sveriges 
Radio 

Träff i antal 
artiklar i Sveriges 
Television 

M 9 % 10 % 9 % 
S 13 % 17 % 12 % 
MP 11 % 11 % 12 % 
V 8 % 9 % 8 % 
C 5 % 7 % 3 % 
FP 12 % 11 % 17 % 
KD 7 % 9 % 7 % 
SD 24 % 18 % 23 % 
Alliansen 6 % 4 % 6 % 
Rödgröna 4 % 4 % 3 % 
Total: 100 % 100 % 100 % 
Totalt antal 
träffar: 23 025 1166 614 

 
 
Tabell 7. Partiernas exponering i samband med orden flykting och/eller asyl på 

svensk webb inför valet 2014. 

Parti Träff i antal artiklar  
M 8 % 
S 12 % 
MP 12 % 
V 8 % 
C 4 % 
FP 13 % 
KD 7 % 
SD 23 % 
Alliansen 7 % 
Rödgröna 5 % 
Totalt antal träffar i procent: 100 % 
Totalt antal träffar: 27 625 

 

5.1.5 Jämförelse av asylansökningar, artiklar och Sverigedemokraterna  

Sett till resultatet (Se figur 1, figur 2 och figur 3) finns det ett samband i att 

dagspressens rapportering om flykting- och asylfrågor har ökat i samma takt som 

antalet asylansökningar. Även rapporteringen kring Sverigedemokraterna i samband 

med dessa frågor har ökat. Den största ökningen går att utläsa från 2013 till 2014 (Se 
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figur 1, figur 2 och figur 3). Då medierna tenderar att agera utifrån nyhetsvärdering 

(att rapportera om det som anses viktigt och aktuellt) kan detta vara en förklaring till 

att antalet artiklar om flykting- och asylfrågor har ökat under samma period som 

antalet asylansökningar till Sverige ökade (Statens medieråd). Anmärkningsvärt är 

dock att antalet artiklar med Sverigedemokraterna i samband flykting- och asylfrågor 

också har ökat. Utifrån detta resultat kan det tolkas som att dagspressen har en 

tendens att sammankoppla Sverigedemokraterna med flykting- och asylfrågor. Sett till 

dagordningsteorins första nivå kan det tolkas som att om dagspressen ökat sin 

rapportering om flykting- och asylfrågor så uppfattas också dessa frågor som viktig 

för publiken (McCombs 2006). Om dagspressen även tenderar att sammankoppla 

Sverigedemokraterna med dessa frågor stöds dagordningsteorins första nivå även här, 

då partiet kan komma att förknippas med flykting- och asylfrågor.  

 
I samband med att dagspressens rapportering kring flyktingar har ökat visar även 

SVT:s valundersökning (2014) att flyktingfrågan har ökat i betydelse för väljarna. 

Från 2010 till 2014 har frågan om flyktingar och invandring ökat med 7 

procentenheter i betydelse, från 19 procent till 33 procent (Sveriges Television 2014). 

Studien av medievalsundersökningarna visar att mediernas sakfrågeprioriteringar 

stämmer väl överens med väljarnas och att en ökning eller minskning av mediernas 

uppmärksamhet av en sakfråga smittar av sig på väljarna (Asp & Bjerling 2014). Sett 

till det kan flyktinghypotesen anses få stöd då dagspressen ökat sin rapportering om 

Sverigedemokraterna i samband med flykting- och asylfrågor, vilket kan ha påverkat 

deras valresultat 2014. En annan aspekt till att partiet ökade i valet 2014 kan vara på 

grund av att antalet asylansökningar till Sverige ökade från 2013 till 2014 (Se figur 1).  
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Figur 1.  Utvecklingen av inkomna asylansökningar till Sverige 2010-2014.  
Källa: Migrationsverket. 
 

 
Figur 2. Träffar i antal artiklar rörande flyktingar och/eller asyl 2010-2014.  
 
 

 
Figur 3. Träffar i antal artiklar där Sverigedemokraterna omnämns i samband med flykting- 
och asylfrågor. 
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5.1.6 Sammanfattning  

Sverigedemokraterna omnämndes mer än de andra riksdagspartierna i dagspressen, 

Sveriges Television, Sveriges Radio och svensk webb i samband med flykting- och 

asylfrågor inför valet 2014. Sett till att en av Sverigedemokraternas specifika 

sakfrågor är flykting- och asylfrågan visar en jämförelse med Miljöpartiet och deras 

sakfråga rörande klimat, energi och kärnkraft att båda partierna omnämns mer än de 

andra riksdagspartierna i samband med sina sakfrågor. I takt med att antalet 

asylansökningar till Sverige har ökat så har även rapporteringen kring flykting- och 

asylfrågor samt i samband med Sverigedemokraterna också ökat. 

 

 

5.2 Resultat och analys av den kvantitativa innehållsanalysen  

 
Materialet som ingår i analysen är sammanlagt 97 artiklar, publicerade i tidningarna 

under perioden 2013-09-14 till 2014-09-14. Hypotesen som ska undersökas är att 

Sverigedemokraterna har omnämnts negativt i samband med flykting- och asylfrågor i 

bägge tidningarna (innehållshypotesen). 

 

5.2.1 Artiklar i genrer, vad de handlar om och aktörer 

I VK omnämndes Sverigedemokraterna i samband med flykting- och asylfrågor mest 

i de lokala nyhetsartiklarna och i ledarartiklarna medan samma sökning i BLT visade 

att partiet omnämndes mest i de lokala nyhetsartiklarna (Se tabell 8). I tidningarnas 

ledarmaterial var det 7 stycken i VK och 7 stycken i BLT som var negativa varav 5 av 

dessa i båda tidningarna var direkt riktad mot Sverigedemokraternas flyktingpolitik.   
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Tabell 8. Sverigedemokraternas exponering i olika genrer inför valet 2014 

Typ av artikel  
Västerbottens-
Kuriren 

Blekinge Läns 
Tidning Båda tidningarna 

Ledare 12 11 23 
Lokal 
nyhetsartikel 12 19 31 
Inför valet artiklar 4 12 16 
Inrikes 4 10 14 
Opinionsmaterial 7 2 9 
Reportage 3 0 3 
Notiser 0 1 1 
Ekonomi 0 0 0 
Utrikes 0 0 0 
Personporträtt 0 0 0 
Total:  42 55 97 

  

Merparten av de undersökta artiklarna i både VK och BLT handlade om flykting- och 

asylfrågor eller Sverigedemokraterna. Trots att sökningen specifikt innehöll något av 

dessa ord visade resultatet att flera av artiklar där Sverigedemokraterna eller flykting- 

och asylfrågor omnämndes handlade om ett annat politiskt parti.  

 

Sverigedemokraterna var oftast biaktörer i artiklarna där de omnämndes i samband 

med flykting- och asylfrågor. Av totalt 42 artiklar i VK var partiet huvudaktör i 8 av 

dessa artiklar, biaktör i 30 och i resterande 4 artiklar ingetdera. Av 55 artiklar i BLT 

var Sverigedemokraterna huvudaktör i 15 artiklar, biaktör i 28 och i resterande 12 

artiklar ingetdera. Resultatet visar därmed att Sverigedemokraterna oftast inte 

förekom som huvudaktör i artiklar där de omnämndes i samband med flykting- och 

asylfrågor. I stället var de mestadels biaktör, då främst i VK.   

5.2.2 Citat av Sverigedemokraterna och om Sverigedemokraterna  

Totalt citerades Sverigedemokraterna i 33 av de båda tidningarnas sammanlagda 97 

artiklar (Se figur 4). Det var framförallt andra aktörer än Sverigedemokraterna själva 

som fick komma till tals om partiet. Detta tyder på att det pratas mer om 

Sverigedemokraterna än med dem i både VK och BLT vilket kan anses vara 

missgynnande för Sverigedemokraterna då de själva inte får bemöta eller påverka vad 

som sägs om dem. Samtidigt, kan det anses att Sverigedemokraterna ändå har gynnats 

då de trots att de själva inte fått uttala sig ändå har omnämnts, vilket på så sätt bidrar 

till publicitet för partiet. 
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Figur 4. Antal artiklar om Sverigedemokraterna där de citeras/inte citeras. 

I de artiklar där Sverigedemokraterna inte citeras uttalar sig andra politiker eller reportern om 

deras politik istället.  

 

Av de totalt 42 artiklarna i VK citerades partiet i 12 artiklar, varav 11 berörde deras 

flyktingpolitik. Av BLT:s totalt 55 artiklar citerades partiet i 21 artiklar, varav 11 citat 

var om deras flyktingpolitik. I 4 artiklar i VK citeras Sverigedemokraterna själva, 

utan att någon annan aktör kommer till tals. Motsvarande siffra för BLT är 6 artiklar. 

Sammanlagt får Sverigedemokraterna själva uttala sig i totalt 10 av 22 artiklar 

rörande flykting- och asylfrågor. I resterande 12 artiklar citerades de tillsammans med 

andra politiker samt en privatperson och en expert.  

 

När Sverigedemokraterna själva inte får komma till tals är det framförallt andra 

politiker eller reportern som citeras eller uttalar sig. I VK var det oftast reportern som 

uttalade sig medan det i BLT var andra politiker. Av uttalanden/citat i tidningarna var 

hälften av negativ karaktär och knappt hälften av neutral karaktär. Endast i en 

insändare i VK kunde ett uttalande om Sverigedemokraterna bedömas vara positiv. 

 

I båda tidningarna var citat av andra aktörer om Sverigedemokraternas flyktingpolitik 

oftast av negativ karaktär. I VK var 10 artiklar av negativ karaktär och 6 artiklar av 
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neutral karaktär. I BLT var 12 artiklar av negativ karaktär och 6 artiklar av neutral 

karaktär. Därmed kan båda tidningarna anses ha tendens att låta andra aktörer få uttala 

sig negativt om Sverigedemokraterna och deras flyktingpolitik. Innehållshypotesen 

om att Sverigedemokraterna omnämns negativt i samband med flykting- och 

asylfrågor i både VK och BLT kan därmed anses stödjas av detta resultat. Men då det 

totala antalet artiklar i undersökningen var 97 stycken, och att det enbart var 22 

stycken artiklar som bedömdes vara av negativ karaktär av de 34 artiklar där 

Sverigedemokraterna inte fick uttala sig, så stöds inte innehållshypotesen.  

 

Sett till nivå två i dagordningsteorin om att medierna påverkar hur människors åsikter 

och inställning är till ett parti så borde de negativa uttalandena rörande 

Sverigedemokraternas flyktingpolitik bidra till att väljarnas uppfattning om partiets 

politik blir negativ (Shehata 2012). Om medierna har ett stort inflytande över väljarna 

så stämmer inte dagordningsteorins andra nivå sett till hur väljarna har röstat i 

riksdagsvalet 2014. Detta då SVT:s valundersökning (2014) visade att de som röstade 

på Sverigedemokraterna i valet 2014 rankade flyktingfrågan som viktigast. Samtidigt 

fick Sverigedemokraterna 12,9 procent av det totala antalet röster i riksdagsvalet, 

vilket betyder att de resterande cirka 87 procenten av väljarna röstade antingen på ett 

annat parti eller blankt (Valmyndigheten 2014). Därmed kan ett resonemang föras 

kring att de väljare som inte röstade på Sverigedemokraterna har påverkats av den 

negativa publiciteten kring partiet och därmed valt att inte rösta på dem, vilket på så 

sätt stödjer dagordningsteorins andra nivå. Dock finns det många andra aspekter 

förutom Sverigedemokraternas medieexponering som påverkar hur väljarna röstar. 

5.2.3 Sammanfattning 

För det mesta får Sverigedemokraterna inte själva uttala sig i artiklar rörande sin 

flyktingpolitik utan omnämndes oftast genom andra aktörer eller tillsammans med 

andra aktörer. Det var främst andra politiker eller reportern som uttalade sig och 

citaten var främst av negativ karaktär. Sverigedemokraterna var sällan huvudaktör i 

artiklarna och förekom främst i nyhetsartiklar samt ledarmaterial. Sett till antalet 

negativa citat så var det fler i BLT än i VK. Överlag hade båda tidningarna fler 

negativa citat rörande Sverigedemokraterna och deras flyktingpolitik än positiva och 

neutrala. Sett till alla artiklar fanns dock inga större skillnader mellan de båda 

tidningarna. 
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5.3 Resultat av de kvalitativa textanalyserna  
 
Den hypotesen som den kvalitativa textanalysen utgick ifrån var att 

Sverigedemokraterna omnämndes negativt i samband med flykting- och asylfrågor i 

VK och BLT inför valet 2014 (innehållshypotesen). Nedan kommer resultatet av den 

kvalitativa textanalysen att presenteras. Artiklarna Burop mot Åkesson och Fokus på 

islam i Åkessons tal kommer att analyseras tillsammans medan artikeln Stödet för SD 

ökade i Västerbottens inland och Kommunen ska hjälpa fler i nöd kommer analyseras 

separat.  

5.3.1 Burop mot Åkesson  
Västerbottens-Kuriren, 20 augusti 2014. Reporter: Monica G Engström 
 

Artikeln handlar om när Jimmie Åkesson höll tal i Umeå inför riksdagsvalet 2014. 

Majoriteten av publiken var motdemonstranter som uttryckte sitt missnöje (Se bilaga 

6). Genomgående refererar reportern sakligt om de olika ämnena i talet. Jimmie 

Åkesson har huvudrollen då han är den som mest får komma till tals i artikeln. 

Motdemonstranterna har biroller genom att deras missnöje ibland syns i texten. I 

artikeln framkommer det vad Jimmie Åkesson anser om partiets flyktingpolitik men 

reportern lägger ingen större fokus på det i texten. Frågan får därmed bara det 

utrymme sett till vad Jimmie Åkesson uttryckte och värderas inte på ett specifikt sätt 

av reportern. Läsarna påtvingas därmed inte en åsikt utan är fria att själva uppfatta 

informationen. Resterande påståenden och fakta i talet får stå oemotsagda av 

reportern som enbart refererar till utvalda delar av talet. Dock neutraliseras texten 

genom att tidningen tillfört en enkät längst ned i artikeln där åhörare fått uttala sig om 

talet. Därmed kan det ses som att det har försökts att skapa en motvikt till talet genom 

att integrera publiken. På ett ställe lägger reportern dock in en värdering, detta genom 

att referera till talet som spretigt. Bilden av Jimmie Åkesson som tankspridd 

förmedlas även av reportern när det i texten hänvisas till att partiledaren inte visste att 

Norrbotniabanan gick mellan Umeå och Luleå samt att han hade svårt att ge tydliga 

besked i vissa frågor. Värderingen av talet som spretigt och partiledarens inkompetens 

kan anses ha påverkat bilden av Sverigedemokraterna för läsarna och därmed varit 

ogynnsam. Reporterns bedömning hade dock med stor sannolikhet även gjorts mot de 

andra partierna om de uttryckt sig fel vilket gör att det inte kan ses som kritik 

specifikt mot just Sverigedemokraterna 
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5.3.2 Fokus på islam i Åkessons tal 
Blekinge Läns Tidning, 4 augusti 2014. Reporter: Malin Taipale 
 

Artikeln handlar om när Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson höll tal i 

Sölvesborg under sin valturné 2014 och sammanfattar delar av talet samt hur några 

demonstranter stod vända med ryggarna mot scenen (Se bilaga 6). I artikeln 

framkommer det vad Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna anser om den 

rådande flyktingpolitiken men reportern lägger ingen större fokus på det i texten. 

Därmed får frågan bara det utrymme sett till vad Jimmie Åkesson uttryckte om saken 

men värderas inte på ett speciellt sätt av reportern. Därmed kan det inte anses som att 

läsarna påtvingas en åsikt i denna fråga utan är fria att uppfatta informationen själva. 

Överlag kan artikeln anses vara neutral och läsarna får därmed bilda sig en egen 

uppfattning om vad som sagts. Reportern är osynlig i texten och återgivandet är 

neutralt då det enbart hänvisar till vad som sagts i talet. Jimmie Åkesson har 

huvudrollen i artikel medan motdemonstranterna har biroller, då främst Marie 

Eriksson som är representant för Feministiskt initiativ och den av 

motdemonstranterna som direktciterats. Att Jimmie Åkesson har huvudrollen är 

förståeligt då artikeln utgår från hans tal där han både citeras men också refereras till. 

Att Marie Eriksson får uttala sig kan anses skapa en motvikt till det som Jimmie 

Åkesson säger och neutraliserar på så sätt artikeln. Reportern lägger inga värderingar i 

det som sägs och bemöter heller inget av argumenten med kommentarer eller fakta.  

 

5.3.3 Analys av Burop mot Åkesson och Fokus på islam i Åkessons tal 

Sett till innehållshypotesen om att VK och BLT är negativa i sitt omnämnande av 

Sverigedemokraterna i samband med flykting- och asylfrågor kan inte stödjas då 

gestaltningen av talen i artiklarna anses vara av neutral karaktär. Många journalister 

vill inte ge Sverigedemokraterna någon draghjälp och skriver därmed på ett 

återhållsamt och försiktigt sätt (Häger, 2012). Sett till detta resonemang kan det antas 

att journalisterna i ovanstående artiklar har försökt att inte gynna 

Sverigedemokraterna i sitt sätt att skriva om dem.  
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5.3.4 Stödet för SD ökade i Västerbottens inland 
Västerbottens-Kuriren, 27 maj 2014. Reporter: Jessica Tjällman. 

Artikeln handlar om att Sverigedemokraterna fått ökat stöd i EU-valet från flera 

kommuner i Västerbottens län (Se bilaga 6). Artikeln är genomgående redogörande 

och hänvisar till tidigare valsiffror samt teorier kring varför valresultatet har ökat för 

Sverigedemokraterna. Anmärkningsvärt är att partiet inte får komma till tals i artikeln 

trots att den handlar om deras valresultat. Därmed kan frågan huruvida 

Sverigedemokraterna har en huvudroll eller biroll diskuteras vilket också kan ses vara 

avgörande för om de har gynnats eller missgynnats av artikeln. Å ena sidan kan 

partiet anses ha huvudrollen då det talas om dem. Samtidigt får de en biroll då de inte 

får uttala sig i artikeln. I stället får två personer, Jessika Wide universitetslektor i 

statsvetenskap och Caisa Abrahamsson kommunalråd (S) i Sorsele uttala sig om det 

ökade stödet samt tänkbara anledningar till detta. I artikeln försvarar kommunalrådet 

kommunens flyktingmottagande utan att uppge någon konkret anledning till varför. 

Därmed kan det anses som att hon själv tar upp den anledning hon tror ha påverkat 

valresultatet, det vill säga kommunens ökade flyktingmottagande, och gör själv en 

liknelse mellan Sverigedemokraterna och flyktingfrågan. Då Sverigedemokraternas 

röster uteslutits ur artikeln tolkas det underliggande budskapet som att partiets 

framgångar automatiskt är negativt. På så sätt förutsätts det att läsarna ska uppfatta 

partiets valframgångar som negativt och artikeln kan därmed anses vara vinklad ur 

förlorarnas perspektiv då den inte tar hänsyn till de eventuella positiva rösterna som 

kan finnas angående Sverigedemokraternas framgångar. Reportern kan anses vara 

partisk då hon uteslutit partiet ur artikeln och texten kan anses vara negativ till partiet 

vilket gör att de kan ha missgynnats av texten.  

5.3.5 Analys av Stödet för SD ökade i Västerbottens inland  

Sett till innehållshypotesen om att Sverigedemokraterna omnämndes negativt i 

samband med flykting- och asylfrågor i VK och BLT inför valet 2014 kan den anses 

stödjas i VK:s fall i det här exemplet. Detta då Sverigedemokraterna själva inte får 

komma till tals i artikeln rörande sitt eget valresultat samt att en annan aktör i stället 

får uttala sig kritiskt om partiet. Sett till dagordningsteorins andra nivå om att 

medierna påverkar hur publiken uppfattar saker kan detta exemplet anses ha en 

negativ effekt på Sverigedemokraterna som framställs i negativt av den andra aktören 

(Shehata 2012). 
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5.3.6 Kommunen ska hjälpa fler i nöd 
Blekinge Läns Tidning, 16 januari 2014. Reporter: Lars Ohlsson. 

Artikeln beskriver hur Sölvesborgs kommun vill förbättra sitt flyktingmottagande sett 

till kraven från Migrationsverket (Se bilaga 6). Kommunen har på grund av 

bostadsbrist inte tagit emot det antal flyktingar som överenskommelsen gällt vilket de 

nu kritiserar sig själva för. I artikeln får tre personer komma till tals, två 

representanter från kommunen med motsatta åsikter samt en sverigedemokratisk 

politiker som ställer sig emot förslaget. Huvudroll i artikeln har kommunalrådet Per-

Olof Larsen som uttalar sig mest i artikeln samt är den som yttrat kritiken mot 

kommunen. Trots att han är kritiskt är han även den som står för optimismen genom 

att utlova att kommunen nu ska ta tag i frågan och hitta en lösning. Mot detta ställs 

sedan chefen för kommunens individ- och äldreomsorg, Maria Nyberg, som i ett 

skriftligt uttalande hänvisar till att förslaget är orealistiskt då kommunen enligt henne 

inte har de resurser som Per-Olof Larsen menar är möjligt. Utöver Maria Nybergs 

utlåtande får även den sverigedemokratiska politikern Benny Karlsson komma till tals 

som uttrycker kritik mot flyktingmottagning generellt och därmed inte förslaget i sig. 

Genom att reportern väljer att aktivt plocka in Sverigedemokraterna i artikeln kan det 

tolkas som att de gynnas då de får komma till tals i en profilfråga samt att deras 

argument styrks genom Maria Nybergs oemotsagda uttalande om att förslaget är 

orealistiskt. Resultatet av textanalysen kan tolkas som att det är en konflikt inom 

kommunen om kapaciteten kring flyktingmottagande eller att reportern försökt skapa 

dramatik genom att ställa de olika sidorna mot varandra i texten. 

5.3.7 Analys av Kommunen ska hjälpa fler i nöd  

Sett till innehållshypotesen om att Sverigedemokraterna omnämndes negativt i 

samband med flykting- och asylfrågor i VK och BLT inför valet 2014 stöds detta inte 

i BLT. Detta då framställningen i det här exemplet är neutralt då partiet får komma till 

tals och uttala sig utan någon värdering från varken reportern eller de andra aktörerna 

i artikeln. Mediernas sakfrågeprioriteringar överensstämmer ofta med väljarnas samt 

att medierna tenderar att skriva mer eller mindre om dessa kan påverka 

väljarbeteendet kan det faktum att Sverigedemokraterna får komma till tals i sin 

största sakfråga i artikeln kan ha påverkat väljarna (Asp & Bjerling, 2014). Detta sett 

till att om BLT tenderar att generellt låta partiet får komma till tals på liknande sätt 

även i andra artiklar kan det ha en påverkan på valresultatet.  
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6. Diskussion & Slutsatser 
 
I detta avsnitt kommer diskussion föras rörande hypoteserna och dagordningsteorin. 

Det kommer även att dras slutsatser kring resultatet av undersökningen.  

 

Den första frågeställningen om i hur stor utsträckning Sverigedemokraterna omnämns 

i förhållande till de andra partierna i dagspressens rapportering inför valet 2014 och 

om det kan ha påverkat partiets valresultat har undersökts genom sökningar i 

Mediearkivet Retriever på partinamnen inför valen 2010 och 2014. Sökningarna 

visade att Sverigedemokraterna inte var det partiet som förekom i flest artiklar jämfört 

med de andra partierna. Mängdhypotesen om att Sverigedemokraterna förekommer i 

fler artiklar än de andra partierna i dagspressens inför valet 2014, vilket kan ha gynnat 

partiets valresultat stöds inte av resultatet från översiktsundersökningen. Men sett till 

att Sverigedemokraterna fördubblade antalet artiklar från 2010 och 2014 samt även 

sitt valresultat då partiet gick från 5,7 procent i valet 2010 till 12,9 procent 2014, 

vilket är en ökning med 7,2 procentenheter, så finns det ett tidsmässigt samband 

mellan det förhöjda antalet artiklar och Sverigedemokraternas valresultat 2014. Detta 

även sett till att de andra riksdagspartiernas medieexponering inte ökade lika mycket 

som Sverigedemokraternas utan låg ungefär på samma nivå 2014 som 2010. 

Dessutom förändrades inte partiernas valresultat från 2010 till 2014 i samma 

utsträckning som Sverigedemokraternas. Resultatet visade att det finns ett samband i 

att om ett parti får ökad medieexponering så ökar även valresultatet. Om de däremot 

får oförändrad medieexponering förblir valresultatet också oförändrat. Även om 

mängdhypotesen inte stöds sett till att Sverigedemokraterna inte omnämnts mer i 

medierna än de andra partierna så har de ändå gynnats av medieexponering sett till att 

både rapporteringen om dem ökade och deras valresultat. Därmed kan den första 

frågeställningen anses vara besvarad. 

 

Den andra frågeställningen om i hur stor utsträckning Sverigedemokraterna omnämns 

i förhållande till de andra partierna i samband med flykting- och asylfrågor och om 

det kan ha påverkat partiets valresultat har undersökts genom sökningar i 

Mediearkivet Retriever på partiernas namn i samband med flykting- och asylfrågor 

inför valen 2010 och 2014. Sökningarna visade att Sverigedemokraterna omnämns 

betydligt mer i samband med flykting- och asylfrågor än de andra riksdagspartierna 
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och att antalet artiklar där partiet omnämns i samband med flykting- och asylfrågor 

har ökat från 2010 till 2014. Det var heller inte bara i dagspressen som 

Sverigedemokraterna omnämndes mest utan även i Sveriges Radio och Sveriges 

Television samt på webben. Därmed stöds flyktinghypotesen om att 

Sverigedemokraterna har omnämnts i fler artiklar i samband med flykting- och 

asylfrågor än de andra riksdagspartierna i dagspress inför valet 2014, vilket kan ha 

gynnat partiets valresultat. 

 

Att resultatet ska ha gynnat Sverigedemokraterna i valet 2014 får stöd i uppfattningen 

att Sverigedemokraterna kan anses ”äga” flyktingfrågan. I boken Populist Radical 

Right Parties in Europe förklarar Cas Mudde (2007) hur ”issue ownership” kan gynna 

ett högerpopulistiskt parti. Med det menar han att om ett parti uttalar sig mycket i en 

viss fråga medan de andra riksdagspartierna undviker den så kan partiet sägas ”äga” 

frågan.  Om frågan dessutom ökar i viktighet i samhället kan partiet som äger frågan 

gynnas av detta då väljarna automatiskt förknippar partiet med den frågan i valet 

(Mudde 2007). Sett till resultatet av översiktsundersökningen som gjorts angående 

Sverigedemokraterna i samband med flykting- och asylfrågor så visar samtliga 

resultat att Sverigedemokraterna har kommit att associeras med sin största sakfråga i 

de undersökta medierna. Då SVT:s valundersökning (2014) visade att flyktingfrågan 

har ökat i betydelse hos väljarna kan ett samband ses med Sverigedemokraternas 

förhöjda valresultat 2014. Därmed stöds flyktinghypotesen om att medierna kan ha 

gynnat Sverigedemokraterna genom att omnämna dem i samband med flykting- och 

asylfrågor och att detta kan ha påverkat deras förhöjda valresultat 2014.  

 

Även det som benämns som dagordningsteorins första nivå, det vill säga att det som 

medierna rapporterar mycket om också blir det som publiken anser är viktigt stöds här 

(McCombs 2006).  Detta då medierna ofta har sammankopplat Sverigedemokraterna 

med flyktingfrågan, vilket möjliggör att även publiken kan komma att göra det.  

SVT:s valundersökning (2014) visade att de som röstade på Sverigedemokraterna 

ansåg att flykting- och invandringsfrågan var den viktigaste valfrågan. Medierna har 

därmed sannolikt genom sin rapportering påverkat publiken/väljarna att 

sammankoppla Sverigedemokraterna med flyktingfrågan. Därmed kan den andra 

frågeställningen anses vara besvarad. 
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Det kan finnas flera anledningar till att Sverigedemokraterna har omnämnts mest i 

samband med flykting- och asylfrågor i dagspressen. En anledning är att 

flyktingfrågan är en av deras största sakfrågor och att de gärna uttalar sig i den. Detta 

utesluter dock inte att de andra riksdagspartierna inte kan uttala sig i frågan. Dock 

visar översiktsundersökningen att de inte uttalat sig lika mycket i frågan vilket kan ses 

som att de indirekt låter Sverigedemokraterna ta den. Effekten av detta kan ha blivit 

att väljarna i första hand har kommit att förknippa Sverigedemokraterna med frågan 

samt att de kanske inte har funnit ett motsvarande alternativ i de andra partierna. Även 

om partierna inte har tagit i flyktingfrågan lika mycket som Sverigedemokraterna så 

har medierna påverkat vem/vilka som fått uttala sig i frågan. Därmed kan 

möjligheterna att uttala sig i frågan anses ligga på partierna men även på medierna. 

Samtidigt kan mediernas urvalsmakt spela in, sett till att de andra riksdagspartierna 

kan ha uttalat sig om flyktingfrågan men att det har valts att inte tas med. 

 

Då Sverigedemokraterna tydligt motsätter sig att Sverige ska ta emot fler flyktingar 

kan det vara så att medierna vänder sig till dem för att få en röst som är emot. Ett 

exempel på detta är i artikeln ”Kommunen ska hjälpa fler i nöd” från Blekinge Läns 

Tidning där partiet får rollen som motståndare, trots att det finns en motröst i form av 

en chef inom socialförvaltningen presenterad i artikeln. Om reportern valt att ta med 

partiet i artikeln för att skapa en konflikt eller av ren vana har kopplat ihop frågan 

med Sverigedemokraterna kan bara spekuleras i. Anmärkningsvärt är dock om 

Blekinge Läns Tidning ofta tar in Sverigedemokraterna i flyktingfrågan på detta sätt 

kommer Blekingeborna att förknippa partiet med frågan, vilket kan vara en tänkbar 

förklaring till partiets förhöjda valresultat i länet.  

 

Populistiska rörelser fokuserar oftast på kontroversiella frågor som korruption, 

terrorism, brott, mångkultur och immigration (Mudde 2007). De säger sig även 

representera folket mot ”eliten”. Då de populistiska rörelserna ofta gör utspel så skrivs 

det mycket om dem sett till mediernas händelsefixering (Andersson 2009). Eftersom 

Sverigedemokraterna stämmer in på kriterierna för ett populistiskt parti kan det vara 

så att medierna skriver mycket om dem då mediernas nyhetsvärdering passar ett parti 

som Sverigedemokraterna. Dock är det svårt för medierna att förhålla sig till hur de 

bör skriva om ett populistiskt parti. Om medierna inte skriver om dem så framställs 



	   41	  

partiet som martyrer, om de skriver om partiet får de reklam och om de granskar 

partiet som andra partier så normaliseras de (Andersson 2009).   

 

Den tredje frågeställningen om i hur stor utsträckning Sverigedemokraterna omnämns 

i sin största sakfråga i förhållande till hur mycket de andra partierna förekommer i 

sina, och om det kan ha påverkat valresultatet undersöktes genom sökningar i 

Mediearkivet Retriever på Miljöpartiet i samband med orden klimat/energi/kärnkraft 

samt Sverigedemokraterna i samband med orden flyktingar och/eller asyl. Sökningen 

på Miljöpartiet i samband med orden klimat/energi/kärnkraft visade att de förekom 

mest i sin sakfråga vilket även Sverigedemokraterna motsvarande gjorde i sin. 

Sakfrågehypotesen, om att Sverigedemokraterna omnämns betydligt mer i 

dagspressen i samband med sin största sakfråga än vad till exempel Miljöpartiet 

gjorde i sin, vilket kan ha gynnat Sverigedemokraterna i valet 2014 får både stöd och 

inte stöd i översiktsundersökningen. Hypotesen får inte stöd sett till att 

Sverigedemokraterna inte omnämndes mer i sin största sakfråga än vad Miljöpartiet 

gjorde i sin. Däremot får hypotesen stöd då båda partierna gynnats av att de fått 

komma till tals i sina sakfrågor vilket kan ha påverkat deras valresultat. Om 

Sverigedemokraterna har gynnats mer än Miljöpartiet kan ses på två olika sätt. Om 

man räknar på ett relativt sätt så kopplas Sverigedemokraterna mer till flyktingfrågan 

än de andra partierna sett till att de omnämns mycket mer än de andra partierna i den 

frågan. Räknar man antalet artiklar så gynnas Miljöpartiet mer då de förekommer i 

fler antal artiklar än de andra partierna. Även om sakfrågehypotesen inte får fullt stöd 

så har Sverigedemokraterna ändå gynnats av publiciteten i sin största sakfråga vilket 

kan ha påverkat deras valresultat 2014. Medievalsundersökningar visar att mediernas 

sakfrågeprioriteringar stämmer överens med väljarnas och att om medierna skriver 

mer eller mindre om dessa så påverkar det även väljarnas prioritering av frågorna 

(Asp & Bjerling 2014). Därmed kan den tredje frågeställningen anses vara besvarad. 

 

Då flyktingfrågan är en del i invandringsfrågan och det är en av 

Sverigedemokraternas största sakfrågor så gynnas partiet av att omnämnas mest i 

samband med den. Dock beror det inte bara på hur ofta utan även hur de har 

omnämnts. Den fjärde frågeställningen om hur Sverigedemokraterna omnämndes i 

samband med flykting- och asylfrågor i VK och BLT inför valet 2014 har undersökts 

genom en kvantitativ innehållsanalys av 42 artiklar från VK och 55 artiklar från BLT. 
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Resultatet visade att antalet artiklar där Sverigedemokraterna inte fick uttala sig var 

34 stycken, varav 22 av dessa artiklar innehöll negativa uttalanden om partiet. Men 

sett till att det totala antalet artiklar där Sverigedemokraterna omnämns var 97 artiklar 

så var antalet negativa artiklar för få för att påstå att tidningarna varit negativa mot 

Sverigedemokraterna. Detta då merparten av de resterande artiklarna ansågs vara 

neutrala.  Innehållshypotesen om att Sverigedemokraterna omnämndes negativt i 

samband med flykting- och asylfrågor i VK och BLT inför valet 2014, kan utefter 

resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen därmed inte stödjas. Även resultaten 

av de kvalitativa textanalyserna visade att endast en artikel (Stödet har ökat för SD i 

inlandet från VK) var av negativ karaktär och att de resterande tre artiklarna var 

neutrala. Därmed visar också textanalyserna att varken VK eller BLT har varit 

negativa i sin rapportering om Sverigedemokraterna. Därmed kan den fjärde 

frågeställningen anses vara besvarad.  

 

Resultaten i undersökningen visar att det inte finns några större skillnader i 

tidningarnas rapporteringar i och med detta så finns det därmed inget tydligt samband 

mellan tidningarnas rapportering och de olika valresultaten i länen. En faktor till att 

Sverigedemokraterna har ett högre stöd i Blekinge än i Västerbotten kan bero på att 

flyktingmottagandet i Blekinge dubblerades från 2013 till 2014. Alltså kan själva 

flyktingmottagandet i sig anses ha påverkat valresultatet.   

 

Utifrån resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen och de kvalitativa 

textanalyserna hade de flesta artiklar en neutral ton. Därmed verkar medierna ha 

försökt att neutralisera sitt förhållande till Sverigedemokraterna genom att vara 

sakliga i sin rapportering samt undvika att partiet får stå oemotsagda. Enligt Häger 

(2012) berättar de journalister han intervjuat att rapporteringen rörande 

Sverigedemokraterna oftast är mer återhållsam, försiktig och negativ då en kritisk 

granskning av ett parti kan komma att gynna dem medan en normal vardagsbevakning 

inte behöver gynna dem. Exempel på detta kan ses i artiklarna Burop mot Åkesson 

samt Fokus på islam i Åkessons tal där reportrarna endast återgett vad som sagts i 

talen samt tagit in ytterligare aktörer som får uttala sig och bli en motpol till det som 

Sverigedemokraterna säger. Detta för att neutralisera de påstående som Jimmie 

Åkesson uttrycker i talet. Om man ser till att Sverigedemokraterna ökade sitt 

valresultat i båda länen och att rapporteringen om dem var övervägande neutral så 
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motsäger detta dock Hägers resonemang om att en normal vardagsbevakning inte ska 

gynna dem.   

 

Avslutningsvis var flyktinghypotesen den hypotesen som fick det starkaste stödet i 

undersökningen. Detta då resultatet visade att Sverigedemokraterna omnämndes 

betydligt mer i dagspress i samband med flykting- och asylfrågor än de andra 

riksdagspartierna, vilket visar att partiet fått stor publicitet i sin största sakfråga inför 

valet 2014. Att resultatet i riksdagsvalet för Sverigedemokraterna också ökade visar 

ett tidsmässigt samband mellan resultaten. Alltså kan medierna ha påverkat 

Sverigedemokraternas valresultat 2014 genom att ofta omnämna dem i samband med 

deras största sakfråga.  
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Bevakning/Arkiv Webb 2002-03-21  

• Sveriges Radio Kronoberg 

Bevakning/Arkiv Webb 2002-04-11  
• Sveriges Radio Kulturnytt Arkiv 

Webb 2004-01-21 2014-07-14  
• Sveriges Radio Malmö 

Bevakning/Arkiv Webb 2002-03-21  
• Sveriges Radio Musikjournalen Arkiv 

Webb 2004-01-21 2006-12-29  
• Sveriges Radio Norrbotten 

Bevakning/Arkiv Webb 2002-03-21  
• Sveriges Radio Oddasat 

Bevakning/Arkiv Webb 2012-01-06  
• Sveriges Radio Örebro 

Bevakning/Arkiv Webb 2002-03-21  
• Sveriges Radio Östergötland 

Bevakning/Arkiv Webb 2005-02-10  
• Sveriges Radio P1 Bevakning/Arkiv 

Webb 1983-07-31  
• Sveriges Radio P2 Bevakning/Arkiv 

Webb 2003-08-23  
• Sveriges Radio P3 Bevakning/Arkiv 

Webb 2006-04-23  
• Sveriges Radio P4 Bevakning/Arkiv 

Webb 1997-07-25  
• Sveriges Radio Plus Bevakning/Arkiv 

Webb  
• Sveriges Radio Radiosporten Arkiv 

Webb 2004-01-21 2014-07-14  
• Sveriges Radio Sisuradio 

Bevakning/Arkiv Webb 2004-03-28  
• Sveriges Radio Sjuhärad 

Bevakning/Arkiv Webb 2002-03-21  
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• Sveriges Radio Skaraborg 
Bevakning/Arkiv Webb 2002-03-22  

• Sveriges Radio Sörmland 
Bevakning/Arkiv Webb 2002-03-21  

• Sveriges Radio Stockholm 
Bevakning/Arkiv Webb 2002-03-21  

• Sveriges Radio Uppland 
Bevakning/Arkiv Webb 2002-03-21  

• Sveriges Radio Värmland 
Bevakning/Arkiv Webb 2002-03-21  

• Sveriges Radio Väst Bevakning/Arkiv 
Webb 2002-03-22  

• Sveriges Radio Västerbotten 
Bevakning/Arkiv Webb 2002-03-21  

• Sveriges Radio Västernorrland 
Bevakning/Arkiv Webb 2002-03-21  

• Sveriges Radio Västmanland 
Bevakning/Arkiv Webb 2002-03-21  

• Sveriges Radio Vetenskapsradion 
Arkiv Webb 2004-01-21 2014-07-09

• SVT Bevakning/Arkiv Webb 2001-
04-15  

• SVT Agenda Arkiv Webb 2003-06-26 
2008-08-28  

• SVT Blekingenytt Bevakning/Arkiv 
Webb 2012-04-23  

• SVT Dalarna Bevakning/Arkiv Webb 
2002-05-14  

• SVT Dokument inifrån 
Bevakning/Arkiv Webb 2003-06-26  

• SVT Dokument utifrån 
Bevakning/Arkiv Webb 2008-10-16  

• SVT Dokumentär Bevakning/Arkiv 
Webb 2006-03-03  

• SVT Ekonomi Arkiv Webb 2004-03-
10 2007-01-02  

• SVT Hallandsnytt Bevakning/Arkiv 
Webb 2008-04-09  

• SVT Helsingborg Bevakning/Arkiv 
Webb 2015-04-14  

• SVT Jämtlandsnytt Bevakning/Arkiv 
Webb 2008-04-09  

• SVT Jönköpingsnytt Bevakning/Arkiv 
Webb 2008-04-09  

• SVT Livslust Arkiv Webb 2002-10-01 
2002-11-13  

• SVT Mediemagasinet Arkiv Webb 
2003-10-02 2005-09-20  

• SVT Natur & vetenskap Arkiv Webb 
2005-03-29 2008-12-23  

• SVT Norrbotten Bevakning/Arkiv 
Webb 2003-02-06  

• SVT Nyheter Bevakning/Arkiv Webb 
2002-01-01  

• SVT Örebro Bevakning/Arkiv Webb 
1994-09-27  

• SVT Östnytt Bevakning/Arkiv Webb 
2002-01-07  

• SVT Play ABC Arkiv Webb 2009-10-

06 2012-05-14  
• SVT Play Dokument inifrån 

Bevakning/Arkiv Webb 2012-07-26  
• SVT Play Dokument utifrån 

Bevakning/Arkiv Webb 2012-07-01  
• SVT Play Gävledala Arkiv Webb 

2009-10-06 2012-05-14  
• SVT Play Gomorron Sverige 

Bevakning/Arkiv Webb 2010-10-04  
• SVT Play Mittnytt Arkiv Webb 2009-

10-06 2012-05-14  
• SVT Play Nordnytt Arkiv Webb 2009-

10-06 2012-05-14  
• SVT Play Östnytt Bevakning/Arkiv 

Webb 2009-10-06  
• SVT Play Rapport Arkiv Webb 2008-

11-19 2012-06-02  
• SVT Play Smålandsnytt Arkiv Webb 

2009-10-06 2012-05-19  
• SVT Play Sport Bevakning/Arkiv 

Webb 2012-07-04  
• SVT Play Sydnytt Arkiv Webb 2009-

10-06 2012-05-14  
• SVT Play Tvärsnytt Arkiv Webb 

2009-10-06 2012-05-14  
• SVT Play Värmlandsnytt Arkiv Webb 

2009-10-06 2012-05-14  
• SVT Play Västerbottensnytt Arkiv 

Webb 2009-10-06 2012-05-15  
• SVT Play Västnytt Arkiv Webb 2009-

10-06 2012-05-15  
• SVT Regionala nyheter Arkiv Webb 

2008-09-03 2009-10-05  
• SVT Skåne Bevakning/Arkiv Webb 

2002-01-07  
• SVT Smålandsnytt Bevakning/Arkiv 

Webb 2002-05-14  
• SVT Södertälje Bevakning/Arkiv 

Webb 2015-02-23  
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• SVT Sörmland Bevakning/Arkiv 
Webb 2014-02-11  

• SVT Stockholm Bevakning/Arkiv 
Webb 2002-01-02  

• SVT TextTV Arkiv Webb 2002-03-27 
2009-06-05  

• SVT Uppdrag granskning 
Bevakning/Arkiv Webb 2003-10-02  

• SVT Uppsala Bevakning/Arkiv Webb 
2013-03-18  

• SVT Världens barn Arkiv Webb 2003-
10-09 2006-10-17  

• SVT Värmland Bevakning/Arkiv 
Webb 2002-05-14  

• SVT Västerbotten Bevakning/Arkiv 
Webb 2002-01-02  

• SVT Västernorrland Bevakning/Arkiv 
Webb 2002-01-02  

• SVT Västmanlands Bevakning/Arkiv 
Webb 2012-12-07  

• SVT Västsnytt Bevakning/Arkiv 
Webb 2002-01-02

8.2 Bilaga 2 – Källor dagspress  
Storstadspress (Namn, Service, Format, Startdatum, Slutdatum)  
• Aftonbladet Bevakning/Arkiv XML + 

PDF 1994-09-01  
• Aftonbladet - Bil Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2011-05-05  
• Aftonbladet - Det goda livet Arkiv 

XML + PDF 2012-03-05 2012-07-09  
• Aftonbladet - Hannah & Amanda Arkiv 

XML + PDF 2012-11-01 2013-04-10  
• Aftonbladet - Historia Arkiv XML + 

PDF 2011-03-31 2011-12-05  
• Aftonbladet - Härligt Hemma! 

Bevakning/Arkiv XML + PDF 2011-04-09  
• Aftonbladet - Klick! Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2011-04-01  
• Aftonbladet - Mat&Vin Arkiv XML + 

PDF 2011-04-19 2011-06-21  
• Aftonbladet - Paolos Mat 

Bevakning/Arkiv XML + PDF 2012-04-26  
• Aftonbladet - Resa Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2011-04-14  
• Aftonbladet - Sofis mode 

Bevakning/Arkiv XML + PDF 2011-04-04  
• Aftonbladet - Special Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2012-06-01  
• Aftonbladet - Söndag Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2011-04-03  
• Aftonbladet - TVtidningen 

Bevakning/Arkiv XML + PDF 2011-03-29  
• Aftonbladet - Wellness Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2011-04-25  
• City Malmö Bevakning/Arkiv XML + 

PDF 2011-03-14  
• CityMagasin Bevakning/Arkiv XML + 

PDF 2014-10-05  
• Dagens industri Bevakning/Arkiv XML 

+ PDF 1981-01-08  
• Dagens Nyheter Bevakning/Arkiv XML 

+ PDF 1991-11-13  
• Dagens Nyheter - Världen Arkiv XML 

+ PDF 2011-08-29 2013-10-28  
• Di Dimension Bevakning/Arkiv XML + 

PDF 2013-09-12  
• Di Idé Bevakning/Arkiv XML + PDF 

2014-04-10  
• Di Weekend Bevakning/Arkiv XML + 

PDF 2013-09-06  
• Expressen Bevakning/Arkiv XML + PDF 

1990-01-02  
• Expressen - Extra Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2010-09-30  
• Expressen - Leva & Bo Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2011-10-22  
• Expressen - Leva & bo på landet 

Bevakning/Arkiv XML + PDF 2013-02-13  
• Expressen - Mitt kök Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2011-10-26  
• Expressen - Specialbilagor 

Bevakning/Arkiv XML + PDF 2011-10-24  
• Expressen - Söndag Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2010-09-26  
• Expressen - TV Bevakning/Arkiv XML 

+ PDF 2012-12-25  
• Expressen - TV14 Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2012-12-21  
• Extra EK Bevakning/Arkiv XML + PDF 

2012-01-11  
• GT Bevakning/Arkiv XML + PDF 2000-01-16  
• Göteborgs-Posten Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 1994-01-02  
• Göteborgs-Posten - Bilagor 

Bevakning/Arkiv XML + PDF 2014-03-23  
• Göteborgs-Posten - Två Dagar 

Bevakning/Arkiv XML + PDF 2014-04-19  
• Kvällsposten Bevakning/Arkiv XML + 

PDF 1998-10-16  
• Metro - Göteborg Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2006-04-06  
• Metro - Riks Arkiv XML + PDF 2006-04-

06 2012-01-12  
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• Metro - Skåne Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2006-04-06  

• Metro - Stockholm Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2006-04-06  

• Metro - Stockholm - Nöje Arkiv PDF 
2007-09-21 2008-12-19  

• Metro Weekend Bevakning/Arkiv XML 
+ PDF 2008-10-17  

• Metro Weekend Göteborg 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2011-04-15  

• Metro Weekend Skåne Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2012-03-02  

• PunktSE Göteborg Arkiv PDF 2008-01-
11 2008-05-19  

• PunktSE Malmö Arkiv PDF 2008-01-11 
2008-05-19  

• PunktSE Stockholm Arkiv PDF 2008-
01-11 2008-05-19  

• ST-journalen Arkiv XML + PDF 2012-
11-28 2013-12-19  

• Stockholm City Arkiv PDF 2008-04-01 
2011-07-04  

• Svenska Dagbladet Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 1995-01-01  

• Sydsvenskan Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 1998-10-27   

 
Prioriterad landsortspress (Namn, Service, Format, Startdatum, Slutdatum)
• 100 % Östersund Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2013-10-02  
• 18 minuter Arkiv XML + PDF 2011-01-

26 2013-06-20  
• Barometern Bevakning/Arkiv XML + 

PDF 2009-05-22  
• Bohusläningen Bevakning/Arkiv XML + 

PDF 2010-06-02  
• Borås Tidning Bevakning/Arkiv XML + 

PDF 1999-01-19  
• Bygden Mellan Städerna Arkiv XML + 

PDF 2011-10-27 2012-12-16  
• Dagbladet Sundsvall Arkiv XML + PDF 

2013-02-08 2015-02-28  
• Dala-Demokraten Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2007-11-27  
• Dala-Demokraten - Avesta Hedemora 

Säter Arkiv XML + PDF 2007-11-27 
2012-04-21  

• Dala-Demokraten - Falun Arkiv XML 
+ PDF 2007-11-27 2012-04-21  

• Dala-Demokraten - Leksand Gagnef 
Vansbro Arkiv XML + PDF 2007-11-27 
2012-04-21  

• Dala-Demokraten - Rättvik Mora Arkiv 
XML + PDF 2007-11-27 2013-02-07  

• Dala-Demokraten - Södra Arkiv XML 
+ PDF 2007-11-27 2013-02-07  

• Eskilstuna Kuriren Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2007-10-31  

• Falu Kuriren Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2001-01-02  

• Folkbladet Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2002-06-15  

• Folket Bevakning/Arkiv XML + PDF 
2008-10-24  

• Företag Nordsverige Arkiv XML + PDF 
2008-02-18 2010-12-07  

• Gotlands Allehanda Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2008-01-04  

• Gotlands Allehanda Arkiv XML + PDF 
2008-01-04  

• Gotlands Tidningar Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2008-01-04  

• Gotlands Tidningar Arkiv XML + PDF 
2008-01-04  

• Hallands Affärer Bevakning/Arkiv XML 
+ PDF 2009-04-04  

• Hallands Nyheter Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2003-05-21  

• Hallandsposten Bevakning/Arkiv XML 
+ PDF 2009-04-16  

• Hallå Helsingborg Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2013-11-20  

• Hallå Höganäs Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2013-11-20  

• Hallå Landskrona Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2013-11-20  

• Hallå Ängelholm Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2013-11-20  

• Halmstad 7 Dagar Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2011-08-24  

• Helsingborgs Dagblad Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 1994-07-01  

• Jord & Skog (T.N. Tidningar) 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2012-03-08  

• Jönköpings-Posten Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2012-12-08  

• Katrineholms-Kuriren Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2007-02-05  

• Kristianstadsbladet Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2009-04-18  

• Landskrona Posten Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2008-04-11  

• Linköpings-Posten Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2010-01-20  

• Lokaltidningen Bevakning/Arkiv XML 
+ PDF 2009-01-28  

• Lokaltidningen Krokom 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2014-01-29  
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• Lokaltidningen Strömsund 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2014-01-29  

• Länstidningen Östersund 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 1997-09-01  

• Magazinet i Växjö Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2010-01-21  

• Mera Finspång Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2013-03-26  

• Mera Linköping Bevakning/Arkiv XML 
+ PDF 2013-09-24  

• Mitt Dalarna Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2012-12-05  

• Motala & Vadstena Tidning 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2013-01-14  

• Nerikes Allehanda Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 1997-01-03  

• Nordvästra Skånes Tidningar 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2008-04-11  

• Nordöstran Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2013-03-27  

• Norran Bevakning/Arkiv XML + PDF 
2009-05-13  

• Norrbottens-Kuriren Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2008-08-06  

• Norrbottens-Kuriren Arkiv XML + PDF 
2008-08-06  

• Norrköpings Tidningar Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2008-01-04  

• Norrköpings Tidningar Arkiv XML + 
PDF 2008-01-04  

• Norrländska Socialdemokraten 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2009-04-28  

• Nyheterna Bevakning/Arkiv XML + PDF 
2008-01-07  

• Oskarshamns-Tidningen 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2009-05-22  

• Piteå-Tidningen Bevakning/Arkiv XML 
+ PDF 2008-12-10  

• Piteå-Tidningen Arkiv XML + PDF 
2008-12-10  

• Skånska Dagbladet Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2012-11-01  

• Smålands Näringsliv Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2013-04-29  

• Smålandsposten Bevakning/Arkiv XML 
+ PDF 2009-05-22  

• Sundsvalls Tidning Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2008-02-11  

• Sydöstran Bevakning/Arkiv XML + PDF 
2008-02-23  

• Södermanlands Nyheter Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2001-10-08  

• Tidningen Härjedalen Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2014-01-09  

• Tidningen Ångermanland 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2010-09-02  

• Trelleborgs Allehanda Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2009-06-25  

• Ulricehamns Tidning Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2009-05-09  

• Upsala Nya Tidning Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2010-03-19  

• VLT Bevakning/Arkiv XML + PDF 
2010-01-03  

• Värmlands Folkblad Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2005-08-08  

• Västerbottens Mellanbygd Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2002-01-24  

• Västerbottens-Kuriren Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 1987-11-30  

• Våning & Villa Bevakning/Arkiv XML 
+ PDF 2012-09-14  

• Ystads Allehanda Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2009-04-18  

• Ölandsbladet Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2009-06-05  

• Örnsköldsviks Allehanda 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2010-09-02  

• Östergötlands Näringsliv 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2013-09-27  

• Östersunds-Posten Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 1998-01-10  

• Östgöta Correspondenten 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2008-08-21  

• Östgöta Correspondenten Arkiv XML + 
PDF 2008-08-21  

• Östra Småland Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2008-01-24  

• Åre idag Bevakning/Arkiv XML + PDF 
2014-01-09  

 
Landsortspress (Namn, Service, Format, Startdatum, Slutdatum)  
• Alingsås Kuriren Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2012-01-05  
• Alingsås Tidning Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2008-09-05  
• Arbetarbladet Bevakning/Arkiv XML + 

PDF 2011-11-14  
• Blekinge Läns Tidning Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2009-05-22  

• BollnäsNytt Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2012-09-30  

• Borlänge Tidning Bevakning/Arkiv XML 
+ PDF 2001-01-02  

• Borås Kuriren Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2013-01-10  

• Borås NU Arkiv PDF 2008-02-08 2008-11-13  
• City Helsingborg Arkiv XML + PDF 
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2008-08-11 2013-05-31  
• City Kristianstad Arkiv XML + PDF 

2011-11-15 2013-05-31  
• City Landskrona Arkiv XML + PDF 

2009-04-20 2013-05-31  
• City Lund Bevakning/Arkiv XML + 

PDF 2008-04-01  
• Ena-Håbo Tidningen Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2009-01-17  
• Eskilstuna Kuriren - Flen Malmköping 

Hälleforsnäs Arkiv PDF 2009-02-11 
2009-06-19  

• Extra Luleå Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2013-03-07  

• Extra Malmfälten Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2013-03-21  

• Extra Östergötland Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2008-03-03  

• Falkenbergs Posten Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2011-05-26  

• Falköpings Tidning Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2012-12-10  

• Finnveden Fredag Arkiv PDF 2008-02-26 
2010-02-19  

• Finnveden Nu Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2008-04-04  

• Folkbladet Bevakning/Arkiv XML + PDF 
2008-05-23  

• Fria Tidningen Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2015-01-02  

• Företag Norrbottningen Arkiv XML + 
PDF 2009-02-12 2010-11-23  

• Företag och tillväxt i Västerbotten 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2008-02-18  

• Gefle Dagblad Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2009-05-29  

• Gotlands Media Bilag Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2013-03-06  

• Göteborgs Fria Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2015-01-02  

• Götene Tidning Bevakning/Arkiv XML 
+ PDF 2011-06-29  

• HudikNytt Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2012-10-21  

• Hudiksvalls Tidning Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2009-09-15  

• Härryda-Posten Bevakning/Arkiv XML 
+ PDF 2008-10-01  

• Höglandet Nu Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2008-02-06  

• Just Nu Gotland Bevakning/Arkiv XML 
+ PDF 2013-04-30  

• Jönköping Nu Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2008-02-06  

• Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2010-01-15  

• Karlshamns Allehanda Arkiv XML + 
PDF 2009-05-22 2013-04-02  

• Kungsbacka Tidning Arkiv XML + PDF 
2008-09-04 2011-12-29  

• Kungsbacka-Nytt Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2014-04-10  

• Kungsbacka-Posten Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2009-03-03  

• Kungälvs-Posten Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2008-03-25  

• Laholms Tidning Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2012-10-27  

• Landets Fria Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2015-01-07  

• Linköpings Tidning/Kinda-Posten 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2010-01-15  

• Ljusdals-Posten Bevakning/Arkiv XML 
+ PDF 2009-05-11  

• LjusdalsNytt Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2012-10-21  

• Ljusnan Bevakning/Arkiv XML + PDF 
2009-09-15  

• Lokaltidningen Stenungsund 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2008-09-02  

• Länstidningen Värmlandsbygden 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2012-12-19  

• Länstidningen Östergötland 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2012-12-12  

• Mariefreds Tidning med Måsen 
Nykvarn och Måsen 
Strängnäs Bevakning/Arkiv XML + PDF 
2013-01-10  

• Markbladet Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2001-04-11  

• Mora Tidning Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2001-01-03  

• Nordsverige Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2002-01-24  

• Norra Halland Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2008-09-05  

• Norra Skåne Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2012-10-27  

• Norrköpings-Magazinet Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2013-06-26  

• Nya Ludvika Tidning Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2002-04-19  

• Nybro Posten Arkiv XML + PDF 2012-
12-13 2013-09-26  

• Nybro Tidning Arkiv XML + PDF 2010-
01-15 2011-12-30  

• Nyhetstidningen Bevakning/Arkiv XML 
+ PDF 2015-01-07  

• Partille Tidning Bevakning/Arkiv XML 
+ PDF 2008-09-25  

• Sesam Bevakning/Arkiv XML + PDF 
2015-01-07  

• Sigtunabygden/Knivstabygden 
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Bevakning/Arkiv XML + PDF 2013-03-06  
• Sjuhäradsbygdens Tidning Arkiv PDF 

2008-02-21 2008-04-10  
• Skaraborgs Läns Tidning 

Bevakning/Arkiv XML + PDF 2012-12-10  
• Skövde Nyheter Bevakning/Arkiv XML + 

PDF 2013-02-07  
• Skånes Fria Bevakning/Arkiv XML + 

PDF 2015-01-02  
• Smålands-Tidningen Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2012-12-08  
• Smålänningen Bevakning/Arkiv XML + 

PDF 2012-12-10  
• ST tidningen Bevakning/Arkiv XML + 

PDF 2014-05-07  
• Stockholms Fria Bevakning/Arkiv XML 

+ PDF 2015-01-02  
• Stockholms Fria Tidning Arkiv XML 

2004-04-27 2005-11-23  
• Strengnäs Tidning Arkiv PDF 2009-02-

11 2009-07-07  
• Strömstads Tidning / Norra Bohuslän 

Bevakning/Arkiv XML + PDF 2010-06-03  
• Sundsvalls Nyheter Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2009-09-25  
• Svenljunga & Tranemo Tidning 

Bevakning/Arkiv XML + PDF 2013-01-10  
• Söderhamns-Kuriren Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2009-09-15  
• SöderhamnsNytt Bevakning/Arkiv XML 

+ PDF 2012-09-30  
• Södra Dalarnes Tidning Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2001-01-02  
• Sölvesborgs-Tidningen Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2009-05-22  
• Tranås Tidning Bevakning/Arkiv XML 

+ PDF 2012-12-08  
• Tranås-Posten Bevakning/Arkiv XML 

+ PDF 2009-09-16 Trollhättan 7 dagar 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2013-01-
09 ttela Bevakning/Arkiv XML + PDF 
2011-04-01  

• Ttela Näringsliv Bevakning/Arkiv XML 
+ PDF 2014-02-18  

• Täby Allehanda Arkiv XML + PDF 
2010-09-02 2013-02-20  

• Uddevalla 7 Dagar Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2013-01-10  

• Umeå Tidning Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2014-03-13  

• Uppsalatidningen Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2009-05-29  

• Varbergs Posten Bevakning/Arkiv XML 
+ PDF 2008-01-14  

• Vetlanda-Posten Bevakning/Arkiv XML 
+ PDF 2012-12-08  

• Vimmerby Shopping Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2013-09-27  

• Vimmerby Tidning Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2010-01-15  

• Vänersborgaren Bevakning/Arkiv XML 
+ PDF 2013-01-09  

• Värnamo Nyheter Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2012-12-08  

• Västerbottningen Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2002-01-23  

• Västerviks Kommunextra 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2012-12-13  

• Västerviks-Posten Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2015-01-21  

• Västerviks-Tidningen Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2008-01-04  

• Västerviks-Tidningen Arkiv XML + 
PDF 2008-01-04  

• Västerås Tidning Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2009-05-30  

• Västgöta-Bladet Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2012-12-10  

• Västkustkuriren Arkiv XML + PDF 
2013-02-27 2014-07-16  

• Västra Uppland Bevakning/Arkiv XML 
+ PDF 2013-03-07  

• Växjöbladet/Kronobergaren 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2010-01-15  

• Xtra Borås Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2011-08-17  

• Östhammars Nyheter Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2015-01-02  

• Östra Uppland Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2013-03-06 

 
Stadsdelspress (Namn, Service, Format, Startdatum, Slutdatum)
• Extra Boden Bevakning/Arkiv XML + 

PDF 2013-03-07  
• Extra ST Bevakning/Arkiv XML + PDF 

2014-02-27  
• Högsbo/Majorna Arkiv PDF 2009-06-14 

2009-12-20  
• Just Nu Linköping Arkiv XML + PDF 

2013-03-01 2013-11-29  
• Lerums Tidning Bevakning/Arkiv XML 

+ PDF 2008-09-25  
• Mera Norrköping Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2013-03-15  
• Mitt i Botkyrka/Salem Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2008-01-01  
• Mitt i Bromma Bevakning/Arkiv XML + 

PDF 2008-01-01  
• Mitt i Danderyd Bevakning/Arkiv XML 

+ PDF 2008-01-01  
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• Mitt i Haninge Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2008-01-01  

• Mitt i Huddinge Bevakning/Arkiv XML 
+ PDF 2008-01-01  

• Mitt i Järfalla Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2008-01-01  

• Mitt i Kista Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2008-01-01  

• Mitt i Kungsholmen Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2008-01-01  

• Mitt i Lidingö Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2008-01-15  

• Mitt i Nacka Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2008-02-12  

• Mitt i Sollentuna Bevakning/Arkiv XML 
+ PDF 2008-01-01  

• Mitt i Solna Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2008-01-01  

• Mitt i Sundbyberg Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2008-01-01  

• Mitt i Södermalm Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2008-01-01  

• Mitt i Söderort  
• Bandhagen-Årsta-Enskede-

Högdalen Bevakning/Arkiv XML + PDF 
2008-01-01  

• Mitt i Söderort Farsta-Sköndal 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2008-01-01  

• Mitt i Söderort Hammarby-Skarpnäck 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2008-01-01  

• Mitt i Söderort  
• Liljeholmen-Älvsjö-Gröndal-

Hägersten Bevakning/Arkiv XML + PDF 
2008-01-01  

• Mitt i Söderort Skärholmen 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2008-01-01  

• Mitt i Södra Roslagen Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2008-01-01  

• Mitt i Tensta-Rinkeby Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2008-01-01  

• Mitt i Tyresö Bevakning/Arkiv XML + 
PDF 2008-01-01  

• Mitt i Täby Bevakning/Arkiv XML + 

PDF 2008-01-01  
• Mitt i Upplands Väsby Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2008-01-01  
• Mitt i Upplands-Bro Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2008-01-01  
• Mitt i Vallentuna Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2008-01-01  
• Mitt i Vasastan Bevakning/Arkiv XML + 

PDF 2008-01-01  
• Mitt i Värmdö Bevakning/Arkiv XML + 

PDF 2008-02-12  
• Mitt i Västerort Bevakning/Arkiv XML 

+ PDF 2012-06-19  
• Mitt i Västerort Spånga Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2008-01-01  
• Mitt i Östermalm Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2008-01-01  
• Mölndals-Posten Bevakning/Arkiv XML 

+ PDF 2008-03-19  
• Nacka Värmdö Posten Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2010-08-24  
• Norra Sidan Bevakning/Arkiv XML + 

PDF 2011-03-26  
• Södermalmsnytt Bevakning/Arkiv XML 

+ PDF 2007-01-20  
• Södra Sidan, Huddinge Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2015-01-19  
• Södra Sidan, Salem/Rönninge 

Bevakning/Arkiv XML + PDF 2015-01-19  
• Södra Sidan, Skärholmen/Norsborg 

Bevakning/Arkiv XML + PDF 2006-02-11  
• Tidningen Centrum Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2009-05-31  
• Tidningen Frölunda Arkiv XML + PDF 

2009-05-31 2011-04-03  
• Tidningen Hisingen Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2009-06-14  
• Tidningen Liljeholmen/Älvsjö 

Bevakning/Arkiv XML + PDF 2011-10-08  
• Tidningen Nordost Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2009-06-14  
• Tidningen Sydväst Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2009-05-31  

• Tidningen Väster Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2011-04-10  

• Tidningen Öster Arkiv XML + PDF 
2009-06-14 2013-06-23  

• Tidningen Årsta/Enskede Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2011-10-08  

• Torslanda Tidningen Bevakning/Arkiv 
XML + PDF 2014-01-08  

• Upsala Nya Tidning - Bostadsguiden 
Bevakning/Arkiv XML + PDF 2013-03-02  

• Upsalia Bevakning/Arkiv XML + PDF 2013-09-19  
• Vi i Biskopgården Bevakning/Arkiv 
• Vi i Sollentuna Bevakning/Arkiv XML + 

PDF 2012-01-14  
• Vi i Solna Bevakning/Arkiv XML + PDF 

2015-01-17  
• Vi i Sundbyberg Bevakning/Arkiv XML 

+ PDF 2015-01-17  
• Vi i Vasastan Bevakning/Arkiv XML + 

PDF 2007-01-20  
• Vi i Väsby Bevakning/Arkiv XML + 

PDF 2012-01-14  
• Vårt Kungsholmen Bevakning/Arkiv 

XML + PDF 2007-01-20  
• Östermalmsnytt Bevakning/Arkiv XML 

+ PDF 2007-01-20
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8.3 Bilaga 3 - Söksträngar 
 
Sökningar på enbart partinamnen.  
(moderate* OR allupper:"(M)") ANDNOT ("m. fl." OR "m.m" OR "mm" OR “m.m.” OR 
"tom" OR "t.om" OR "t.o.m" OR "tom." OR "t o m ") 
 
("socialdemokrat*" OR "sossarna" OR allupper:"S") / ("socialdemokrat*" OR "sossarna" 
OR allupper:"S") ANDNOT ("tt:s" OR "svt:s" OR "tv4:s") 
 
("vänsterparti*" OR "vänstern" OR allupper:"V") ANDNOT ("fr.v." or “t.v.” or “t v” or 
“Gustav V”) 
 
("milj?parti*" OR allupper:"MP") 
 
("centerparti*" OR “centern” OR allupper:"C") 
 
("folkparti*" OR allupper:"FP") 
 
("kristdemokrat*" OR allupper:"KD") 
 
("sverigedemokrat*" OR allupper:"SD") 
 
(“Alliansen” OR “Allianspartier*”) 
 
(“R?dgr?n*) 
 
Sökningar på partinamnen i samband med orden flykting och/eller asyl 
(flykting* OR asyl*) AND (moderate* OR allupper:"(M)") ANDNOT ((flykting* or 
asyl*) AND ("m. fl." OR "m.m" OR "mm" OR “m.m.” OR "tom" OR "t.om" OR "t.o.m" 
OR "tom." OR "t o m "))  
 
(flykting* OR asyl*) AND ("socialdemokrat*" OR "sossarna" OR allupper:"S") 
ANDNOT ((flykting* OR asyl*) AND ("tt:s" OR "svt:s" OR "tv4:s")) 
 
(flykting* OR asyl*) AND ("vänsterparti*" OR "vänstern" OR allupper:"V") ANDNOT 
((flykting* or asyl*) and ("fr.v." or “t.v.” or “t v” or “Gustav V”)) 
 
(flykting* OR asyl*) AND ("milj?parti*" OR allupper:"MP") 
 
(flykting* OR asyl*) AND ("centerparti*" OR “centern” OR allupper:"C") 
 
(flykting* OR asyl*) AND ("folkparti*" OR allupper:"FP") 
 
(flykting* OR asyl*) AND ("kristdemokrat*" OR allupper:"KD") 
 
(flykting* OR asyl*) AND ("sverigedemokrat*" OR allupper:"SD") 
 
(flykting* OR asyl*) AND (“Alliansen” OR “Allianspartier*”) 
 
(flykting* OR asyl*) AND R?dgr?n* 
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Sökningar partinamnen i samband med orden klimat, kärnkraft och/eller energi 
(klimat* OR kärnkraft* OR energi) AND (moderate* OR allupper:"(M)") ANDNOT 
((klimat* OR kärnkraft* OR energi) AND ("m. fl." OR "m.m" OR "mm" OR “m.m.” OR 
"tom" OR "t.om" OR "t.o.m" OR "tom." OR "t o m "))  
 
(klimat* OR kärnkraft* OR energi) AND ("socialdemokrat*" OR "sossarna" OR 
allupper:"S") ANDNOT ((klimat* OR kärnkraft* OR energi) AND ("tt:s" OR "svt:s" OR 
"tv4:s")) 
 
(klimat* OR kärnkraft* OR energi) AND ("vänsterparti*" OR "vänstern" OR 
allupper:"V") ANDNOT ((flykting* or asyl*) and ("fr.v." or “t.v.” or “t v” or “Gustav 
V”)) 
 
(klimat* OR kärnkraft* OR energi) AND ("milj?parti*" OR allupper:"MP") 
 
(klimat* OR kärnkraft* OR energi) AND ("centerparti*" OR “centern” OR allupper:"C") 
 
(klimat* OR kärnkraft* OR energi) AND ("folkparti*" OR allupper:"FP") 
 
(klimat* OR kärnkraft* OR energi) AND ("kristdemokrat*" OR allupper:"KD") 
 
(klimat* OR kärnkraft* OR energi) AND ("sverigedemokrat*" OR allupper:"SD") 
 
(klimat* OR kärnkraft* OR energi) AND (“Alliansen” OR “Allianspartier*”) 
 
(klimat* OR kärnkraft* OR energi) AND R?dgr?n* 
 

8.4 Bilaga 4 - Kodschema & kodarinstruktion 
V1 - Numrering av tidningar 
Nummer 1 till 97 
 
V2 - Tidning 
VK – Västerbottens-Kuriren 
BLT - Blekinge Läns Tidning 
 
V3 - Datum 
ÅÅMMDD 
 
V 4 – Material  

1. Inrikes 
2. Ledare 
3. Opinions material (Insändare) 
4. Reportage 
5. Utrikes 
6. Ekonomi 
7. Ettan (valdes i efterhand att inte tas med i undersökningen) 
8. Notis 
9. Nyhetsartikel med lokalanknytning 
10. Personporträtt 
11. Inför valet artikel 
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V5 - Författare 
1. Reporter på tidningen 
2. TT/Nyhetsbyrå 
3. Annan 
4. Politiker 

 
V6 - Aktör 

1. Huvudaktör  
2. Biaktör  
3. Inget av dem 

 
V 7 - Andra politiska partier 

1. Ja  
2. Nej 

 
V8 – Citat av Sverigedemokraterna  

1. Ja 
2. Nej 

V9 – Citat av Sverigedemokraterna om flyktingpolitik 
1. Ja 
2. Nej 

 
V10 - Citat av annan aktör när Sverigedemokraterna citeras 

1. Politiker 
2. Privatperson 
3. Reportern 
4. Ingen 
5. Expert 
6. Fler aktörer 
 

V11 - Citat av annan aktör när Sverigedemokraterna inte citeras.  
1. Annan politiker 
2. Privatpersoner 
3. Reportern 
4. Ingen 
5. Expert 
6. Flera aktörer 

 
V12 - Typ av uttalande  

1. Positivt 
2. Negativt  
3. Neutralt  
4. Ingen uppfattning 

 
 
V13 – Uttalande rörande Sverigedemokraternas flyktingpolitik 

1. Ja  
2. Nej 
3. Ingen uppfattning 
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V14 – Handling  
1. Tal 
2. Porträtt 
3. Flyktingmottagning/Flyktingmottagande/Asylsökande 
4. Brott/straff 
5. EU-val 
6. Riksdagsval 
7. Kommunval 
8. Kyrkoval 
9. Ekonomi 
10. Utrikes 
11. Annat parti 
12. Sverigedemokraterna 
13. Övrigt 
14. Offentlig person 
15. Landstingsval 

 
 
Kodarinstruktion 
 
V1 - Numrering av tidningar 
Artiklarna som analyseras numreras.  
 
V2 - Tidning 
Tidningarna som undersöktes benämndes med förkortningarna VK för Västerbottens-
Kuriren och BLT för Blekinge Läns Tidning.  
 
V3 - Datum 
Datum skrevs in för när respektive artikel var publicerad i tidningen.  
 
V 4 – Material  
Inrikes – Artikel om Sverige med fokus på hela Sverige och inte lokalt.  
Ledare – Artiklar av tidningarnas ledarskribenter.  
Opinions material – Insändare, krönikor och ledarmaterial som skickats in av 
utomstående som politiker eller privatpersoner.  
Reportage – Längre artiklar med fokus på gestaltning och berättande.  
Utrikes - Artiklar som handlar om andra länder än Sverige.   
Ekonomi – Artiklar som handlar om ekonomi.  
Ettan - Puffar på löpsedeln valdes dock i efterhand att inte tas med i undersökningen.  
Notis – Kortare artiklar på ungefär 200 tecken.  
Lokalnyhetsartikel – Artiklar med lokalanknytning till antingen Blekinge eller 
Västerbotten.  
Personporträtt – Artiklar med fokus på en person och dennes arbete/liv/sysselsättning.  
Inför valet artiklar – Artiklar med fokus på valet.  
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V5 - Författare 
Reporter på tidningen – Artikeln är skriven av respektive tidnings egen reporter.  
TT/Nyhetsbyrå – Artikeln är intagen från nyhetsbyrån TT.  
Annan – Artikeln är skriven av privatperson eller annan.  
Politiker – Artikeln är skriven av en politiker.  
 
V6 - Aktör 
Huvudaktör - Sverigedemokraterna är i huvudfokus i artikeln och citeras.  
Biaktör – Sverigedemokraterna omnämns i artikeln men citeras inte.  
Inget av dem – Sverigedemokraterna omnämns men bara i ett stycke eller liknande.  
 
V 7 - Andra politiska partier 
Om det förekom andra politiska partier i artikeln.  
 
V8 – Citat av Sverigedemokraterna  
Om citeras Sverigedemokraterna i artikeln.  
 
V9 – Citat av Sverigedemokraterna om flyktingpolitik 
Om citatet av Sverigedemokraterna är om deras flyktingpolitik.  
 
V10 - Citat av annan aktör när Sverigedemokraterna citeras 
Citeras någon annan aktör i de artiklar när Sverigedemokraterna citeras.  
 
Politiker – En annan politiker citeras när Sverigedemokraterna citeras.  
Privatperson – En privatperson citeras när Sverigedemokraterna citeras.  
Reportern – Reportern skriver själv vad denna tycker/tänker när Sverigedemokraterna 
citeras. 
Ingen – Det är endast Sverigedemokraternas som citeras.  
Expert – En expert inom ett visst område citeras när Sverigedemokraterna citeras.  
Fler aktörer – Flera olika aktörer citeras när Sverigedemokraterna citeras.  
 
V11 - Citat av annan aktör när Sverigedemokraterna inte citeras. 
Om någon annan citeras i de artiklarna Sverigedemokraterna inte citeras i.  

Politiker – En annan politiker citeras. 
Privatperson – En privatperson citeras. 
Reportern – Reportern skriver själv vad denna tycker/tänker. 
Ingen – Ingen citeras i artikeln.   
Expert – En expert inom ett visst område citeras.  
Fler aktörer – Flera olika aktörer citeras.   
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V12 - Typ av citat 
Om någon uttalar sig om Sverigedemokraterna är uttalandet positivt, negativt eller 
neutralt.  
 
Positivt – Citatet är hyllande mot Sverigedemokraterna. 
Negativt - Citatet är kritik mot Sverigedemokraterna. 
Neutralt - Citatet är varken hyllande eller kritiskt mot Sverigedemokraterna.  
Ingen uppfattning – Det går inte att avgöra om citatet är positivt, negativt eller 
neutralt.  
 
V13 – Uttalande rörande Sverigedemokraternas flyktingpolitik 
Om det positiva, negativa eller neutrala uttalandet berör Sverigedemokraternas 
flyktingpolitik.  
 
V14 – Handling  
Vad artiklarna handlar om överlag.  
 
 

8.5 Bilaga 5 – Frågor till kvalitativa textanalysen 
 
Vad är det för typ av text? Vad har hänt/vad beskriver den? 
 
Förändras texten genomgående? Om ja, hur? 
 
Vilka fakta finns att tillgå? 
 
Hur uppfattas texten? Hur framställs dessa aktörer i texten? 
 
Beskrivs den aktuella händelsen med stöd i någon bakgrund? 
 
Vilka människor/myndigheter (aktörer) är inblandade?  
 
Vilka får komma till tals/stiga fram tydligt? 
 
Vilka hålls i bakgrunden? 
 
Vem har huvudroll/biroll? Vad säger dessa? Hur beskrivs dessa? Vad får de göra i 
texten? 
 
Vem får vara auktoritet/minoritet i texten?  
 
Är scenerna detaljerat iakttagna? Är de realistiska? 
 
Vad för slags skeende inbjuds vi att delta i? 
 
Hur fortlöper handlingarna i texten? Scener? Repliker? 



	   61	  

 
Vilken roll har reportern i texten? Hur närvarande är reportern? 
 
Hur uppfattar reportern det som sker?  
 
Vilka föreställningar om tillvaron tolkar hen in? 
 
Vart befinner sig reportern i texten? Hur nära/långt bort?  
 
Vilka källor använder reportern? 
 
I vilken utsträckning kommer publiken in? 
 
Är publiken inkluderande eller exkluderande? 
 
I vilken utsträckning är texten tillrättalagd för oss? 
 
Vilka olika tolkningsmöjligheter finns? 
 
Vad vill författaren egentligen åstadkomma med texten? 
 
Vilken plats tar flyktingar/asylsökande i artikel? 
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8.6 Bilaga 6 - Artiklar  
 

 
 

Artikel 1  
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Artikel 2 

 
 

 

! Sidan 22: Så mycket kostar hunden
Det är en sak att köpa den, fixa koppel, mat och 
korg. Men en hund kostar mer än så.

174 augusti 2014
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SENARE ÄR FÖRSENT.

AKUT LÄGE i syrien.

hjälp nu.

Just nu befinner sig miljontals människor på flykt från  
sina hem. Vi jobbar dygnet för att ge vård och rädda så 
många liv som möjligt. Men vi behöver din hjälp.

SMS:a SYRIEN 100 till 72970 för att skänka 100 kr eller 
sätt in ditt bidrag på PG: 90 06 03-2. Märk talongen med 
”Akutfonden.”  Ditt bidrag går i första hand till att hjälpa de 
drabbade av konflikten i Syrien och i andra hand till andra 
akuta kriser.

Läs mer på lakareutangranser.se/Syrien

SÖLVESBORG
Islamism, kristnas 
situation i världen, 
flyktingmottagning, 
inbrott, kvinnofrids-
brott och jämställdhet. 
Det var ämnena i fokus 
när Jimmie Åkesson 
sommartalade i Sölves-
borg i lördags.

Den första politiska frågan 
som tas upp är konflikter i 
omvärlden, som den pågå-
ende konflikten på Gaza-
remsan. Jimmie Åkesson 
poängterar att det är en 
komplex konflikt och att 
det inte finns någon enkel 
lösning. 

– Med det sagt så har 
 Hamas som mål att utrota 
staten Israel. Man har 
 vapenförråd i skolor och 
sjukhus och man har skju-
tit 11 000 raketer över grän-
sen. I det läget har Israel 
rätt att försvara sig, säger 
Jimmie Åkesson.

Möts av applåder
Jimmie Åkesson går där-

efter in på förföljelsen av 
kristna i Irak och säger att 
den drivande kraften bak-
om många förföljelser av 
kristna i världen beror på 
islamism.

– Det går inte att förneka 
islamismen är vårt största 
hot mot fred och mänskli-
ga rättigheter. Islamism är 
vår tids nazism och kom-
munism och måste bemö-
tas med samma avsky och 
med mycket starkare mot-
stånd än nu, säger Jimmie 
Åkesson.

Han vill också stoppa allt 
skattefinanserat stöd till 
svenska islamister, oklart 
vilka de är. Dessutom ska 
det bli olagligt att åka till 

andra länder för att delta i 
terrorism. Den som gör det 
och har dubbelt medbor-
garskap ska fråntas sitt 
svenska medborgarskap, 
menar Åkesson. 

– Ni svenska islamister 
i Irak och Syrien, ni kan stan-
na där. Sverige är inte längre 
ert hem, säger Jimmie Åkes-
son och möts av eftermid-
dagens största applåder.

Åkesson ifrågasätter 
också att Sverige kan ta 
emot det antal asylsökan-
de vi tar emot i dag och me-
nar att gränsen för vad 
samhället klarar av att ta 
hand om är nådd. 

Sverigedemokraterna 
vill också ha hårdare straff  
för inbrott, att polisen ska 
få fler befogenheter och att 
tullen ska bli en del av 
rättsväsendet. Partiet vill 
dessutom stärka kvinno-
friden och ska lansera en 
satsning på jämställdhet 
med bland annat en avkvo-
terad föräldraförsäkring.

”Rakt på sak”
Tolv till femton motde-

monstranter samlades för 
att, genom att vända ryg-
gen mot Jimmie Åkesson, 
markera att sitt motstånd 
till Sverigedemokraterna.

– Jag fick reklambrevet 
i brevlådan i går. Hade jag 
vetat om det innan så hade 
jag kunnat uppbåda fler så 
att vi hade blivit en större 
samling. Vad gäller talet 
blir jag förvånad över att 
han är så rakt på sak. Jag 
trodde att han skulle linda 
in det mer och inte vara så 
öppet rasistisk, säger Ma-
rie Eriksson, kontaktper-
son för Feminitiskt initia-
tiv i Sölvesborg.

Malin Taipale
malin.taipale@blt.se

0455-771 47

Vände ryggen till. Tolv till femton motdemonstranter ställde 
sig en bit bakom publiken med ryggarna mot Åkesson för att 
markera sitt motstånd mot åsikterna som uttrycktes på scenen.

Fokus på islam 
i Åkessons tal

Tvist om pengar 
ledde till stryptag
■ En man i Sölvesborg är 
misstänkt för i fredags ha 
tagit stryptag på en annan 
man. Mannen som blev 
attackerad kan uppvisa 
rodnad på halsen och ett 
rivmärke på armen. Bakgrun-
den till attacken ska vara en 
ekonomisk tvist.  

Mobil stals på 
Sweden Rock
■ I samband med Sweden 
Rock festival blev en 24-årig 
Karlshamnsbo av med sin 
mobil. Den hade lämnats på 
laddning i husvagnen som 
24-åringen bodde i och var 
borta när han kom tillbaka.

Dörr attackerades 
av okänd
■ Natten mellan onsdag och 
torsdag har någon har 
förstört en ytterdörr i Noger-
sund genom att slå på den 
med ett vasst tillhygge. 
Husägaren säger sig inte 
veta varför dörren har 
attackerats och det finns 
ingen misstänkt till dådet.

Bröt sig in  
i tre lastbilar
■ Under lördagsnatten tog 
sig någon in på ett inhägnat 
område på Energivägen 
i Sölvesborg. Inne på områ-
det finns tre lastbilar som 
man har brutit sig in i. Det är 
ännu oklart om något saknas.

Traktor fick stopp 
mellan bommarna
■ Vid niotiden i går morse fick 
en traktor med släp växelpro-
blem på järnvägs övergången 
vid Snapphanevägen i Sölves-
borg. Räddningstjänsten 
kontaktades snabbt och det 
annalkande tåget hann 
stanna i tid. Räddningstjäns-
ten hjälpte sedan till att dra 
släpet från spåret.

Okänd angrep 
unga killar
■ I torsdags kväll angrep en 
okänd man fem unga killar 
i Sölvesborg. Förutom att 
ropa rasistiska tillmälen, 
försökte mannen också ta 
strypgrepp på en av killarna. 

POLISNYTT

Foto: CHARLOTTE NILSSON
Lockade många. Enligt 
 polisen samlades 1 000–1 500 
personer för att lyssna på 
Jimmie Åkessons sommartal.
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VÄSTERBOTTENS-KURIREN

INLANDET-KUSTEN
TISDAG 27 MAJ 2014 15

EU-KRITIK GAV SD-STÖD. Sverigedemokraterna fick ökat stöd av inlandsborna i EU-valet. 
Resultatet visar att det tagit ett jättekliv framåt i bland annat Sorsele och Vilhelmina.

Stödet för SD ökade 
i Västerbottens inland
INLANDET. Sverigedemokraterna 
fick 5,9 procent av länets röster 
i årets EU-val, vilket är 3,8 pro-
centenheter mindre än riks- 
resultatet. Däremot tog partiet 
en betydligt större andel röster 
i flera av Västerbottens inlands-
kommuner. 

Jämfört med valet 2009 har 
Sverigedemokraterna tagit 
mycket mark, något som syns 
tydligt i Sorsele och Vilhelmi-
na. 

37 procent av Sorsele kommuns 
röstberättigande, 700 perso-
ner, valde att göra sin röst hörd  
i söndags. Av dessa röstade 14,2 
procent på Sverigedemokrater-
na. För fem år sedan fick partiet 
endast 1,24 procent. 

– Sverigedemokraterna fick 
cirka 100 röster från Sorsele. 
De fick sju röster 2009 så det är 
en stor ökning. Samtidigt mås-
te man tänka på att siffrorna 
slår hårdare när det är få väl-
jare. Varje röst får större effekt 
i små kommuner än i större, 
säger Jessika Wide, universi-
tetslektor i statsvetenskap vid 
Umeå universitet. 

Sorseles kommunalråd Caisa  
Abrahamsson (S) tycker att re-
sultatet både är oroväckande 
och att det är ett nederlag för 
de etablerade partierna. 

– Frågan är om de som röstat 
på Sverigedemokraterna har 
gjort det för att de säger nej till 
EU eller om det är integrations-
frågan. Jag hoppas och tror att 
det är det förstnämnda, säger 
hon. 

Sorsele kommun har gjort sig 
känd i Sverige för sitt generösa 
flyktingmottagande. Abrahams-
son har inte märkt av någon 
fientlighet mot denna integra-
tion ute i samhället.

– Jag tycker att vi har en la-
gom nivå på vårt mottagande 
som faktiskt har skapat mellan 
30 och 40 arbetstillfällen. Många 
av ungdomarna arbetar dessut-
om inom vård och omsorg på 
somrarna så att ordinarie per-
sonal kan ta semester. Vi måste 
bli bättre på att lyfta fram alla 
positiva saker, säger hon.   

Även Vilhelminas resultat stick-
er ut. Där valde 11,1 procent av 
dem som röstade att stödja Sve-
rigedemokraterna, en ordentlig 
ökning från 2009 då 2 procent av 
väljarna lade sin röst på dem. 

Statsvetaren Jessika Wide 

tror att Sverigedemokraterna 
fått många röster i inlandet tack 
vare sin starkt kritiska inställ-
ning till EU. 

– Även Vänstern är EU-kritiskt 
och det gick också framåt i Sor-
sele och Vilhelmina. Junilistan  
tog många EU-kritiska röster 
2009 och jag tror att flera av 
de väljarna finns hos Sverige- 
demokraterna nu. Det tror jag 
kan vara en del av förklaringen, 
säger hon. 

JESSICA TJÄLLMAN
jessica.tjallman@vk.se 090-17 60 99

Caisa Abra-
hamsson,  
Sorsele.

Siffrorna visar resultatet för 
Sverigedemokraterna i EU-
valet 2014. Siffran inom pa-
rentes är 2009 års resultat:
Lycksele: 8,7 % (1,34)

Sorsele: 14,2 % (1,24)
Vilhelmina: 11,1 % (2,0)
Dorotea: 9,9 % (2,28) 
Storuman: 9,6 % (1,87)
Åsele: 9,4 % (2,15)

 ■ SD:s framgång i inlandet

Arrangemanget Palt mot rasism i samband med Sverigedemokraternas besök i Vilhelmina uppskattades av många, men ändå fick 
partiet fler röster i år än vid förra valet, en förändring som även märktes i övriga inlandskommuner.  FOTO: JAN JOHANSSON
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! Sidan 28: Bättre ekonomi – men större skillnader
Svenska barnfamiljers ekonomi har förbättrats under 2000-talet. 
Samtidigt har skillnaderna mellan olika barnfamiljer ökat kraftigt.

SÖLVESBORG
Nu ska Sölvesborg bli 
bättre på att ta emot 
nyanlända flyktingar.

För att lyckas lovar 
Sölvesborgshem att 
ställa upp med en 
lägenhet i månaden 
under 2014.

Sedan några år tillbaka 
har kommunen ett avtal 
och överenskommelse med 
Migrationsverket som slår 
fast att Sölvesborg ska  
ta emot 30 flyktingar med 
uppehållstillstånd om året.

”Lite skämmigt”
Men det är en siffra som 

Sölvesborg inte varit i när-
heten av de senaste åren. 
2011 kom det fem flyktingar, 
året efter 14 och i fjol, 2013, 
stannade siffran på 13 per-
soner.

– Det är lite skämmigt 
att siffrorna är så låga, säger 
vice kommunalrådet Per-
Olof  Larsen (S).

– Jag anser att ett avtal 
är ett avtal och då ska man 
försöka hålla det.

Förklaringen till de låga 
siffrorna är, framhåller 

Larsen, först och främst 
att det har saknats lediga 
bostäder. En hårt an-
strängd arbetsmarknad 
med ytterst få lediga jobb 
bidrog också till att situa-
tionen ser ut som den gör.

Enligt staten har trycket 
på kommunplatser nu ökat. 
Så genom länsstyrelsen vill 
man se en tillfällig ut-

ökning av mottagandet 
och bosättning av vissa ny-
anlända flyktingar under 
2014 och 2015.

Ses som orealistiskt
Kommunantalet som läns-

styrelsen räknat fram för 
Sölvesborg för 2014 är 209 
platser.

I ett yttrande beskriver 
Maria Nyberg, chef  för  
Sölvesborgs individ- och 
familjeomsorg, det som ett 
orealistiskt förslag med 
tanke på den lokala bostads-
situationen.

Men Per-Olof  Larsen (S) 
lovar att Sölvesborg ändå 
ska skärpa sig i förhållande 
till hur verkligheten sett 
ut de senaste åren.

– Visst, bostäderna är ett 
stort problem.

Ska bättra på siffran
Larsen framhåller dock 

att kommunen och Sölves-
borgshem nu är överens 
om att allmännyttan ska 
frigöra en lägenhet i måna-
den för nyanlända perso-
ner.

– På så sätt hoppas jag 
att vi i varje fall kommer 
upp till de 30 personer som 
vi har avtal om, säger han.

– Dessutom ska vi för-
söka engagera de privata 
fastighetsägarna i projek-
tet. Då kan ju siffran bätt-
ras på ytterligare.

När frågan var uppe i 
barn- och utbildnings-
nämnden reserverade sig 
Sverigedemokraternas leda-
mot Benny Karlsson.

– Mitt parti är motstån-
dare till det svenska flyk-
tingmottagandet i stort. Så 
min reservation har inte så 
mycket med den specifika 
frågan att göra, säger 
Karlsson till BLT.

– Vi anser att Sverige 
bäst kan hjälpa världens 
många flyktingar på plats  
i sina respektive hemlän-
der.

Redigering: Tobias Hedström
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Alltid gratis  

synundersökning*
*gäller glasögon

 

Bas-paketet
Vårt eget budgetglas. Håller 
bra kvalitet men ger ett något 
begränsat sidoseende. 
Fungerar bra om man inte 
väljer för liten båge.

Ord pris 1.990:-

Allround-paketet
Modern progressiv design 
med bättre sidoseende och 
en bredare läsdel. 

Ord pris 3.890:-

Bifokal-paketet
Läs- och avståndsglas i ett.

Ord pris 2.790:-

Ord pris 

Elit-paketet
Ett modernt progressivt glas 
som anpassas efter dina behov 
för att nå maximal läsbredd 
och komfort.

4.590:-

Supreme-paketet
Den senaste teknologin för 
progressiva glas ger ett fan-
tastiskt sidoseende och en 
naturligare bild. 

Ord pris 5.290:-

DETTA INGÅR!
Komplett synundersökning. 
Inkl. tryckmätning.

val av tyska 
   kvalitetsglas. Index 1.5.

ur grön prisgrupp.

 Antireflex.
Fodral och putsduk.

r. Kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.

kort 
- ingen ränta,
inga avgifter. 

F

r, tyska Optovision
tillverkar kanske världens

bästa glasögonglas

Öppettider: mån-fre 9.00-18.00
OLOFSTRÖM: Nedre Brogatan 1 , tel 0454-480 50
SÖLVESBORG: Stortorget 10, tel 0456-104 91
RONNEBY: Karlskronagatan 15, tel 0457-63 10 80HOS OSS ÄR DINA ÖGON VETENSKAP

19:e tomten på Ljungaviken såld
■  Nu har kommunen sålt den 19:e villatomten av sam-
manlagt 29 på Ljungavikens första bostadsområde. Det  
är Tobias Berg och Charlotte Pettersson, ett par i 30-års-
åldern från Helsingborg, som köpt fastigheten Mandel-
blomman 1 med adressen Mandelblomsvägen 9. Pris-
lappen stannade på 442 800 kronor. 

Nytt företag tar hand om transporter
■  Den 1 februari övertar den nystartade bolaget Bromölla 
Transport AB Hans Andersson Recyclings transporter. 
Båda parter ser, framgår det av ett pressmeddelande, 
stora möjligheter till transportoptimering och effektivare 
miljöpåverkan. Henrik Lindekrantz och Roger Andersson, 
ägare av Bromölla Transport, har arbetar med återvin-
ningstransporter hos Hans Andersson Recycling i över  
30 år. 

KALENDERN
Torsdagsträffen. Bo Knuts-
son, Per–Erik Larsson och 
Gunnar Larsson spelar och 
sjunger. Mjällby församlings-
hem kl 14–16.

Bromölla teaterförening. 
Upptaktsmöte. Presentation 
av vårprogrammet. Bromölla 
bibliotek, Hörsalen kl 19. 
SPF Boken. Månadsmöte. 

Rolf Linden intervjuar 
”Bagarn” Rosengren. Kalle 
och Sture underhåller. Sal 
Eken, Drottninggården, 
Valjeviken kl 14–16.

Foto: BROMÖLLAHEM 
Strandnära. Snart räknar Bromöllahem med att börja bygga parhus och tvåplanshus på 
den öde tomten vid Valjes badplats. Förutsatt att intresset för det nya bostadsområdet  
är tillräckligt stort blir det totalt 16 lägenheter, med antingen tre eller fyra rum, som ska stå 
inflyttningsklara vid årets slut.

16 LYOR PLANERAS

Foto: LARS OHLSSON
Vice kommunalrådet Per-
Olof Larsen (S) betraktar det 
som skämmigt att Sölves-
borg inte lyckas ta emot det 
antal flyktingar som avtalet 
med Migrationsverket om-
fattar. Men nu utlovar han 
bättring.  

Kommunen ska 
hjälpa fler i nöd
Sölvesborg vill leva upp till avtalet med Migrationsverket

Lars 
Ohlsson [text] 
0456-788 42
lars.ohlsson
@blt.se              


