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1. Inledning 

I riksdagsvalet 2010 kom, för första gången på 19 år, ett nytt parti in i riksdagen; 

Sverigedemokraterna. Dagen efter valet var det många upprörda röster som hördes med 

anledning av att ett så pass kontroversiellt parti tagit plats i riksdagen. Jag har valt att studera 

närmare hur mediebevakningen kring Sverigedemokraterna sett ut och ifall denna 

mediebevakning skiljer sig avsevärt gentemot hur mediebevakningen sett ut för de andra 

partierna. Sverigedemokraterna själva anser att den mediebevakning som partiet haft på sig har 

varit bristfällig och även till viss del begränsad.(www.twitter.com/sverigedemokraterna) Detta 

då flertalet tidningar valt att inte sälja annonser till partiet, tv kanalen TV4 valde att censurera 

deras reklamfilm med argumentet att den ansågs främlingsfientlig och att det fanns en risk att 

kanalen skulle bryta mot lagen om de beslutade sig för att visa den. Det har även förefallit att  

vissa tidningar, till exempel Aftonbladet, tydligt tagit avstånd från att publicera annonser 

tillhörande Sverigedemokraterna och har även deklarerat att de kommer att ha en viss 

publicistisk hållning till Sverigedemokraterna av den anledningen att de anser att en 

populistisk, främlingsfientlig rörelse inte skall få grepp om det offentliga samtalet och i 

förlängningen politiken. (http://www.aftonbladet.se) Stig-Björn Ljunggren har uttryckt sig på 

så sätt att det är medierna som i själva verket är makthavare och inte de som granskar makten 

och att det inte är medierna som speglar politiken utan snarare politiken som speglar medierna. 

(Ljunggren, 2003:14-15) 

 

2. Syfte 

Mitt syfte är att titta på de traditionella medier, så som Sveriges två större morgontidningar, 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, samt två större kvällstidningar, Aftonbladet och 

Expressen, för att undersöka hur mediebevakningen kring Sverigedemokraterna sett ut inför 

valet 2010.  

 

3. Frågeställning 

Den frågeställning jag kommer att använda mig av är följande; 

 

Har Sverigedemokraterna fått mer, eller mindre, utrymme i media än Kristdemokraterna och 

Vänsterpartiet? 
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Vad är det som har skrivits om Sverigedemokraterna i jämförelse med de övriga två partierna? 

 

Har den mediebevakning Sverigedemokraterna fått gynnat eller missgynnat partiet? 

 

4. Material och avgränsning 

Jag har valt att, med utgångspunkt från den första januari 2009 fram till valet den nittonde 

september 2010, titta på hur Sverigedemokraterna porträtterats i media. Det material jag 

kommer att använda mig av är nätupplagor av Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, 

Aftonbladet och Expressen. Anledningen till att jag kommer att använda mig endast av 

nätupplagor är för att begränsa urvalet. Jag kommer att avgränsa mig till artiklar där de nämner 

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Jag kommer bara att titta på 

skrivna texter och inte bilder, detta med anledning av att de texter jag valt att titta på är så pass 

målande att en analys av bilderna vore onödig. Över lag vill jag undersöka hur pass objektiv 

mediebevakningen är när det gäller den svenska politiken. Om man kan se medierna som 

beroende av politiken eller politiken beroende av medierna. Vad som är av intresse för mig att 

undersöka är vad som skrivits om de olika partierna, vilka som har skrivit om dem och hur 

mycket som har skrivits.  

Jag har valt att använda mig av de olika nätupplagornas egna sökfunktioner och där sökt på 

ordet ’Sverigedemokraterna’, ’Vänsterpartiet’ och ’Kristdemokraterna’. Jag har valt att inte ta 

med de artiklar som i dessa sökfunktioner tituleras som blogginlägg eller webb-TV, då jag valt 

att undvika bloggar helt och hållet i detta arbete samt att webb-TV inte är just skriven text. 

 

5. Teori och tidigare forskning 

Den teori jag valt att utgå ifrån är politikens medialisering. (Nord & Strömbäck, 2009: 130) det 

kan vara viktigt att redan inledningsvis göra en särskiljning på begreppen medierad politik och 

medialiserad politik. Vad som definierar medierad politik är att den utspelar sig i medierna och 

att vår kunskap och information om den är förmedlad av medier snarare än via interpersonell 

kommunikation eller egna erfarenheter. Politiken är medierad när människor i huvudsak får sin 

information om politik via medier och när medierna utgör den viktigaste 

kommunikationskanalen mellan medborgare och politiker. (Nord & Strömbäck, 2009:129) I 
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och med detta är den medierade politiken ett, i huvudsak, statiskt och beskrivande begrepp. Det 

grundläggande antagandet i teorier om politikens medialisering är att medier och politik utgör 

två skilda system med olika logiker och att den politiska kommunikationen styrs antingen av 

medielogiken eller av den politiska logiken. (Nord & Strömbäck, 2009:130) I och med detta 

hämtar teorin om politisk medialisering inspiration från en särskild typ av medielogik. Enligt 

teorin om politisk medialisering präglas innehållet i en allt högre grad av en form av 

medielogik än av någon form av politisk logik. Enligt Frank Esser är en central aspekt av detta 

att medierna intervenerar mer i bevakningen av politik och samhälle än vad de gjort tidigare 

även om det finns skillnader mellan länder. (Nord & Strömbäck, 2009:128) Det finns ett 

närbesläktat begrepp, den medierade politiken. Det är viktigt att särskilja den medierade och 

den medialiserade politiken som begrepp. Den medierade politiken definieras av att den 

utspelar sig i medierna och att vår kunskap och information om den är förmedlad av medier 

snarare än via interpersonell kommunikation eller egna erfarenheter. (Nord & Strömbäck, 

2009:129) 

 

Winifred Schulz uttrycker sig på sådant sätt att ”medialisering handlar om förändringar som 

hänger samman med kommunikationsmedier och deras utveckling”, medan Stig Hajvard 

formulerar det på så sätt att ” medialisering handlar om en process som genom vilken 

grundläggande element av sociala och kulturella aktiviteter antar mediepräglade former”. 

(Nord & Strömbäck, 2009:129) Som Kent Asp uttrycker sig i Strömbäcks bok  'Väljarna, 

Partierna och Medierna”  handlar medialisering även om ”ett politiskt system som i hög grad 

påverkas av och är anpassats till de krav som massmedierna ställer i sin bevakning av den 

politiska världen.” (Nord & Strömbäck, 2009:129) Medialisering är en dynamisk process där 

medierna och deras format, krav och innehåll påverkar andra sfärer i samhället. Mediering, 

vars innebörd jag förklarat ovan, är en förutsättning för, men inte detsamma som medialisering 

och ju mer medialiserad politiken är, desto större inflytande över politiken har medierna.(Nord 

& Strömbäck, 2009:129) Således handlar det inte så mycket om huruvida politiken är 

medialiserad utan snarare till vilken grad den är det.  
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5.1 Medielogik 

En riktning inom medieforskningen påtalar mediers inneboende logik, en sorts grundregler för 

hur man ska arbeta med allt innehåll i ett visst medium. (Hvitfelt & Nygren, 2005:34) Enligt 

medielogiken formas mediernas innehåll i första hand av format, organisation, interna 

arbetsvillkor, normer samt behov av uppmärksamhet. Medierna själva, och deras behov snarare 

än verkligheten i sig är vad som styr vad nyhetsjournalistiken rapporterar om. Behoven är 

formade av ett samspel mellan teknologiska, ekonomiska, och politiska villkor och 

förutsättningar, organisatoriska och institutionella faktorer samt konkurrensen om publik och 

annonsintäkter. (Nord & Strömbäck, 2009:130) 

Således handlar medias nyhetsvärderingar och nyhetsurval mer om att möta mediernas egna 

behov av nyheter som passar de egna formaten och produktionsvillkoren som kan leda till 

framgång i konkurrensen om människor och mindre om verkligheten som sådan.(Nord & 

Strömbäck, 2009:130) På liknande sätt ligger mediers egna behov av att reducera det 

informationsöverskott som finns i samhället och att samtidigt vara framgångsrika i kampen om 

människors uppmärksamhet bakom utvecklandet av ett antal berättartekniker som förväntas 

prägla mediernas innehåll. (Nord & Strömbäck, 2009:130) 

 Kvällstidningarnas upplagor har sedan 1970-talet haft en nedgång på omkring en tredjedel och 

en stor bidragande anledning till detta är troligtvis det ökade och förändrade tv-utbudet. 

Kvällstidningarna möter konkurrensen från tv, och de sjunkande upplagorna, på i huvudsak tre 

sätt. Det första sättet är att de skär ner på redaktionerna, det andra att de tillhandahåller 

specialbilagor i stort sett varje dag och det tredje att de ändrar innehållet.(Hvitfelt & Nygren, 

2005:37) Detta ger en inriktning där man fokuserar mer på skandaler, sex och brott och det 

hela blir mer av en typ av kändisjournalistik. Det som ska ha hänt beskrivs inte som det har 

hänt utan snarare så dramatiskt och konfliktfyllt som möjligt. Det blir ett halvfaktiskt innehåll, 

oavsett vad kvällstidningarna väljer att rapportera om. (Hvitfelt & Nygren, 2005:37) 

Skillnaden mellan morgontidningarna och kvällstidningarna är att morgontidningarna tillför 

något som tv inte har, detta genom utförlighet, bakgrunder, fördjupning och en tid till 

reflektion. Kvällstidningarna, å andra sidan, måste hitta en väl avvägd blandning som är av 

intresse för många men samtidigt inte konkurrerar med tv. (Hvitfelt & Nygren, 2005:38)  
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5.2 Politisk logik 

Politisk logik, som begrepp, är mindre utvecklat än medielogiken. Kärnan i varje form av 

definition av den politiska logiken ligger i att politik handlar om kollektivt och auktorativt 

beslutsfattande, fördelning av värden i samhället samt om implementeringen av politiska 

beslut. Mer specifikt formas den politiska logiken av åtminstone fem olika dimensioner. Den 

första är maktfördelningsdimensionen, som handlar om en strävan efter och processer för att 

vinna och fördela politisk makt, exempelvis genom allmänna val. Den andra dimension är 

sakpolitiska dimensionen och handlar om strävan efter samt processer för att definiera problem 

som kräver politiska lösningar och för att finna politiska lösningar på olika problem. En tredje 

dimension är förhandlingsdimensionen, som handlar om strävan efter och processer för att hitta 

lösningar eller kompromisser som vinner tillräckligt stöd för att politiska beslut ska kunna 

fattas. En fjärde dimension är implementeringsdimensionen, som handlar om strävan efter och 

processer för att genomföra politiskt fattade beslut. Ansvarsdimensionen, den sista av de fem 

dimensionerna, handlar om strävan efter och processer för att övervaka och granska politiska 

beslut och beslutsprocesser och för att utkräva ansvar av dem som haft makten över politiska 

beslut. (Nord & Strömbäck, 2009:130-131) 

Då medierna utgör den allra viktigaste källan till information om politik och samhälle är 

medierna och journalistiken något vi behöver för att dels få information om allt som händer 

bortom vår egen vardag och dels för att få den information som gör det möjligt för oss att 

forma generellt giltiga bilder av verkligheten. (Nord & Strömbäck, 2009:127).  

Journalistiken är även väldigt viktig för medborgarna för att få information om de politiska 

partierna och deras åsikter samt om den politiska debatten. Även då det finns en teoretisk 

möjlighet att själv söka upp denna typ av information, tror Strömbäck att vare sig tiden eller 

engagemanget räcker till. Genom detta kan vi dra slutsatsen att politiken är medierad. Det vill 

säga att den utspelar sig och förmedlas via medierna. Detta leder, enligt Strömbäck, till en 

andra slutsats: att människors verklighetsuppfattning inte kan anses vara isolerade från 

medierna och journalistikens bevakning av politik och samhälle.(Nord & Strömbäck, 

2009:127-128) 

 

Forskning visar att medierna kan utöva avsevärd makt över vilka frågor människor tycker är 

viktigast, hur människor uppfattar frågor, personer och händelser som media rapporterar om 
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och vilka måttstockar människor använder sig av när de bedömer politiska partier och ledare. 

Alltså påverkar medierna, både direkt och indirekt, hur människor uppfattar verkligheten och i 

och med det även deras åsikter. (Strömberg, 2009:128) 

 

Man kan uppfatta medielogiken och den politiska logiken som ändpunkter på en skala och 

utifrån dessa kan medialiseringen av politiken ses som ett flerdimensionellt begrepp, där varje 

dimension utgör en skala. (Strömberg, 2009:131)  

- Den första dimensionen handlar om i vilken utsträckning medierna utgör den     

viktigaste källan till information om politik och samhälle. 

- Den andra dimensionen handlar om i vilken utsträckning medierna är självständiga i 

förhållande till politiska institutioner och aktörer. 

- Den tredje dimensionen handlar om i vilken utsträckning mediernas innehåll är styrt av 

medielogiken eller den politiska logiken.  

- Den fjärde dimensionen handlar om i vilken utsträckning politiska aktörer och deras 

handlingar är styrda av medielogiken eller den politiska logiken.  

Ytterst handlar frågan om politikens medialisering alltså om mediernas makt och inflytande i 

samhället och politiken. Dessa fyra dimensioner avgör tillsammans i vilken utsträckning som 

politiken i ett visst land eller vid en viss tidpunkt är medialiserad. (Strömberg, 2009:131) 

 

Så som tidigare forskning visar vet vi att medierna utgör den främsta källan till information om 

politik och samhälle. (Oscarsson & Holmberg i Strömbäck, 2009:132), och vi vet även att de 

svenska medierna i huvudsak är oberoende av politiska institutioner. (Peterson m.fl. i 

Strömbäck, 2009:132)  

 

Alltså finns det, enligt denna teori inget tvivel av att medielogik och politisk logik har ett 

samband, det är endast en fråga om till vilken grad dessa två samspelar.  

 

5.3 Vad händer när dessa möts? 

Nord har, i Hvitfeldt och Nygrens bok Mot Medievärlden 2020 spekulerat om hur det skulle 

kunnat se ut med anledning av att man inför valet 2010 tillät politisk tv-reklam. Han målar upp 

en vision av att varje politisk reklamsnutt på tv efterföljdes av obligatoriska recensioner av 
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såväl statsvetare och politiska kommentatorer där dessa fick analysera budskapet. Nu i 

efterhand har vi kunnat se att så inte riktigt förefallit sig, men Nord påpekar att en tillbakablick 

15 år i tiden på den politiska journalistiken kan påvisa att det finns skillnader, om än inte så 

drastiska. .(Nord, 2005:247-248) Mediernas makt i samhället ökar på olika sätt och medierna 

styr människors beteende och tankar och påverkar det demokratiska systemet. Politiken 

medialiseras och anpassas till mediernas sätt att arbeta med den logik som råder i det aktuella 

mediet. Hvitfelt argumenterar för att det blivit allt svårare att skilja på politik och media och 

anser att de inte är i två skilda sfärer där den ena agerar och att den andra speglar. Mediernas 

nyhetsutbud betraktas alltmer som berättelser om verklighet och allt mindre som spegelbilder 

av verkligheten och politiken utövas för att passa in i dessa berättelser. (Hvitfelt & Nygren, 

2005:41) Flertalet politiska processer har även sitt ursprung i medierna, och stora delar av de 

politiska processer utspelas i medierna, påverkas av medierna och avslutas av medierna. Med 

anledning av att allt färre medborgare själva engagerar sig i politiken har politik även blivit 

detsamma som de politiska bilderna medierna tillhandahåller oss med. (Hvitfelt & Nygren, 

2005:42) Den ökade medialiseringen av samhället har gett medierna en betydligt större makt 

än de tidigare hade och, i förlängningen, en ökad makt åt de som kontrollerar 

medierna.Gränserna mellan fakta och kommentar blir alltmer diffusa och flytande och det finns 

en stor makt hos toppjournalister och redaktionella chefer att påverka den allmänna 

opinionen.(Hvitfelt & Nygren, 2005:42) Journalisters maktutövning granskas dock sällan, till 

skillnad från politikers,  således blir det med största sannolikhet så att medielogiken oftast är 

starkare än den politiska logiken. Ett av resultaten av medialiserad politik kan vara att 

demokratin fördjupas. Detta då mer information, från flera källor kan nå flera människor. 

(Hvitfelt & Nygren, 2005:51)  

 

6. Bakgrund 

I detta stycke skall jag titta lite närmre på Sverigedemokraternas bakgrund. Hur de uppkommit 

och vad de står för. Både enligt dem själva och enligt andra.  

 

6.1 Sverigedemokraternas uppkomst 

Sverigedemokraterna är ett mycket kontroversiellt parti och för att kunna tydliggöra varför jag 

valt att titta på just mediebevakningen kring partiet i denna uppsats kan det vara intressant att 
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titta på just varför partiet är så pass kontroversiellt som det är. Sverigedemokraterna grundades 

1988 och bestod huvudsakligen av veteraner från olika nazistiska och fascistiska grupper. 

(Blomquist, Ekman, Lagerlöf, Larsson, Olsson & Poohl, 2004:20) Sverigedemokraterna är en 

del av det som kan kallas den ”nationella rörelsen” som är en specifik politisk och ideologisk 

strömning som i Sverige uppstod under 1920-talet i form av grupper som Seriges Fascistiska 

Kamporganisation och följdes av mer utpräglat nazistiska partier som Furugårdare och 

Lindholmsrörelsen.  

 

En bidragande orsak till de många konflikter inom Sverigedemokraterna är att delar av den 

yngre generationen vägrar erkänna släktskap med denna specifika tradition. ( Blomquist, 

Ekman, Lagerlöf, Larsson, Olsson & Poohl, 2004:20) Den ”nationella rörelsen” var ingen 

enhetlig organisation med ett enkelt urskiljbart budskap. Tvärtom, dåtidens fascister var ett 

universum av olika idéer, strömningar och grupper som skilde sig från varandra och som 

framförde sins emellan vitt skilda budskap. De grupper som fanns i Sverige framförde ett 

snarlikt budskap vad gäller attityd till demokratin, detta budskap byggde på 

konspirationsteorier om att demokratiska politiker var ”köpta” av ett utländskt yttre hot. Under 

1930-talet var det judarna som fick ikläda sig rollen av nationens Nemesis och propagandan 

handlade om hur olika judiska grupper eller intressen stod bakom demokrati, kommunism, 

liberalism, moralupplösning eller liknande. 

Samma propaganda återkommer under 1970- talet och 200-talet, med den skillnaden att ordet 

judar bytts ut mot ”invandrare” och ”muslimer”.  

 

Det fanns en liten grupp som övervintrade efter att fascismens hade sett sig besegrad i Europa 

1945. Per Engdahl, ledare för Nysvenska Rörelsen och en av svensk fascisms främsta 

anhängare, konstaterade att den gamla rasbiologin som rörelsen svärmat för i så många år var 

förlegad. Istället skulle aktivisterna fokusera på kulturella skillnader mellan ”oss” och ”dom”. 

(Blomquist, Ekman, Lagerlöf, Larsson, Olsson & Poohl, 2004:22) 

Detta var år 1979 och bara några månader senare grundades den politiska rörelsen Bevara 

Sverige Svenskt (BSS) och hävdade att invandringen höll på att förstöra Sverige, och att detta 

skulle ske inom 20 år. (Blomquist, Ekman, Lagerlöf, Larsson, Olsson & Poohl, 2004:23) 1988 

omvandlades alltså kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt till partiet 
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Sverigedemokraterna. Grundarna till Sverigedemokraterna var i mångt och mycket desamma 

som till BSS. Att detta var ett parti som ingick i den ”nationella rörelsen” rådde det inget tvivel 

om och flertalet av styrelseledamöterna hämtades direkt från de ”nationella” leden. ( 

Blomquist, Ekman, Lagerlöf, Larsson, Olsson & Poohl, 2004:24)  

 

När partiets ledare idag konfronteras med uppgifter om partiets ideologiska förflutna brukar 

man förneka faktum eller svara att det handlade om ”barnsjukdomar”. Vid några tillfällen har 

man sagt att partiet varit föremål för ”infiltration” av nazister, men vanligtvis brukar sådan 

kritik avfärdas med påståendet att det är ”anarkistisk propaganda” eller liknande. Verkligheten 

är att Sverigedemokraterna grundades av nazister och kända fascister med mångårig bakgrund i 

den ”nationella rörelsen”. (Blomquist, Ekman, Lagerlöf, Larsson, Olsson & Poohl, 2004:25) 

Det nazistiska inslaget i partistyrelsen var som störst 1991 då hela 55 procent av 

styrelseledamöterna hade kopplingar till nazistiska grupper och under 1995 hade denna siffra 

sjunkit till 42 procent. (Blomquist, Ekman, Lagerlöf, Larsson, Olsson & Poohl, 2004:25-26) 

Sverigedemokraterna hade från 1988 till 1992 en rad olika talespersoner, först 1992 fick de sin 

första partiledare, Anders Klarström. Anders Klarström var öppet nazist och hade tidigare 

dömts för olaga hot då han under ett telefonsamtal hotat TV-profilen Hagge Geigert som i sin 

tur dragit på sig de högerextremas ilska genom att offentligt demonstrerat mot nazismen. 

(Mattsson, 2009:18) Först 1995 när Mikael Jansson tog över posten som partiledare började 

bilden av partiet förändras. Han ansåg det vara sin plikt att tvätta bort stämpeln av partiet som 

ett parti för kriminella skinnskallar och ville få bort de nazikopplingar som fanns. (Mattsson, 

2009:19) 

 

När man läser på Sverigedemokraternas hemsida om partiets historia nämns ingenting om den 

bakgrund som partiets grundare skall ha haft eller har sympatier för nazism, snarare tvärtom. 

De skriver att de tar avstånd från marxism och nazism och vill skapa ett land med en anda av 

fosterlandskärlek och gemenskap och vänder sig till alla svenskar oavsett bakgrund och status i 

samhället. (www.sverigedemokraterna.se)  

 

 

 



 14 1

6.2 Vad står Sverigedemokraterna för enligt dem själva? 

Sverigedemokraterna kallar sig själva ett demokratiskt nationalistiskt parti vars program 

bygger på en rad ställningstaganden med nationell samhörighet, frihet och ekologiskt 

medvetande som grund. De anser att den nationella grunden är viktig för ett parti och att många 

av Sveriges nations problem bottnar i att allmänintresset ofta har fått stå tillbaka för starka och 

välorganiserade allmänintressen.(www.sverigedemokraterna.se) Sverigedemokraterna vill se sig 

själva som och göra sig till tolk för allmänintresset och anser att det måste vara vägledande vid 

politiska beslut. När det gäller sin plats på den politiska skalan anser sig Sverigedemokraterna 

ligga i mitten och de uttrycker att de tar avstånd från såväl marxism som nazism och uttrycker 

att det vill skapa en anda av fosterlandskärlekoch gemenskap och ett samhälle där idealism, 

ansvarstagande och samarbete uppmuntras. (www.sverigedemokraterna.se) Det finns många 

kontroversiella punkter på Sverigedemokraternas politiska riktlinjer, dessa kan anses vara ; 

 En trygg och värdig ålderdom. I Sverigedemokraternas Sverige ska pensionärerna få 

vara med och ta del av den välfärd de hjälpt till att bygga upp. De vill bland annat 

genomföra en kraftig förbättring av pensionärernas ekonomiska villkor, en kraftig 

ökning av antalet trygghetsboenden och en matreform för våra äldre.  

 Ett nära europeiskt samarbete utan överstatlighet. Sverigedemokraterna anser att 

Sverige ska få vara Sverige och anser att dagens EU är ett supermaktsbygge och inte 

det mellanstatliga samarbete som svenska folket röstade ja till. Sverigedemokraterna 

vill få igenom en rad förändringar rörande detta. Bland annat att Sverige omedelbart 

ska träda ur den Europeiska Unionen, ett återupprättande av gränsskyddet samt att 

Turkiet inte får medlemskap i EU med anledning av att ” Turkiet är inte en europeisk 

nation vare sig geografiskt, kulturellt, språkligt, politiskt eller religiöst. Turkiet präglas 

av allvarliga brister gällande respekten för mänskliga rättigheter, liksom av ojämlikhet 

mellan könen, ständigt pågående militära konflikter, politisk och religiös förföljelse 

samt ett historiskt förnekande av folkmord.” (www.sverigedemokraterna.se)  

 Jämställdhet och ökad trygghet för landets kvinnor. I Sverigedemokraternas Sverige är 

det en självklarhet att män och kvinnor har samma värde och rättigheter men man 

respekterar det faktum att de flesta män och kvinnor är olika av naturen. De vill se en 

kraftig straffskärpning av kvinnofridsbrott, ett utökat stöd till utsatta invandrarkvinnor 

samt en avveckling av det skattefinansierade stödet till genuspedagogik.  
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 En ansvarsfull invandringspolitik. Sverigedemokraterna anser att det i dagens Sverige 

förs en oansvarig invandrings- och integrationspolitik. De anser att Sverige tagit emot 

en alltför stor mängd invandrare under för kort tid. Detta ska ha orsakat ”omfattande 

ekonomiska, sociala och kulturella problem, samtidigt som det minskat vårt utrymme 

för att förbättra stödet till de verkligt nödlidande människorna runt om i 

världen.”(www.sverigedemokraterna.se) Sverigedemokraterna vill därför se en kraftig 

begränsning av asyl- och anhöriginvandringen, en återgång till den assimileringspolitik 

som gällde fram till mitten av 1970-talet samt ett kraftigt utökat stöd till FN:s 

flyktingorgan, UNHCR, och de miljontals verkligt nödlidande flyktingar. 

 Krafttag mot brottsligheten. Sverigedemokraterna anser att den idag alltmer grova och 

omfattande brottsligheten det kanske största hotet mot medborgarnas trygghet. 

Sverigedemokraterna vill därför genomföra en kraftisk straffskärpning för grova och 

upprepade brott, ett nytt system för utbetalningar av skadestånd samt ett offentligt 

register över dömda pedofiler.  

 Vårdig vård för alla. Sverigedemokraterna vill att Sveriges medborgare ska erbjudas 

bästa möjliga vård oavsett hemort eller plånbok. Sverigedemokraterna vill arbeta för en 

satsning på utbildning av nya samt befintliga yrkesgrupper inom vården, ett införande 

av kännbara påföljder för de landsting som bryter emot vårdgarantin samt ett 

avskaffande av den kostnadsfria tand- och sjukvården för illegala invandrare.  

 En trygg och kunskapsinriktad skola. Sverigedemokraterna anser att den svenska skolan 

idag underminerar den svenska kulturens ställning och ökar rotlösheten bland våra 

ungdomar. Sverigedemokraterna vill därför arbeta för ett återförstatligande av den 

svenska skolan, ett avskaffande av den skattefinansierade modersmålsundervisningen 

samt en satsning på fler vuxna i skolan.  

 En rättvis arbetsmarknad och minskad arbetslöshet. Sverigedemokraterna vill att 

svenska löntagare ska stå i främsta rummet och att den inhemska arbetskraften ska 

prioriteras i första hand och att samma regler ska gälla alla oavsett kön eller etnisk 

bakgrund. De vill arbeta för en ökning av antalet undantag från turordningsreglerna, en 

skärpning av reglerna för arbetskraftsinvandring samt ett slopande av instegsjobben och 

annan diskriminering på arbetsmarknaden.  
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 Låt Sverige förbli Sverige. Sverigedemokraterna anser att det svenska kulturarvet och 

den svenska identiteten förringas i dagens Sverige till förmån för utländska kulturer. 

Sverigedemokraterna vill arbeta för ett kraftigt utökat stöd till bevarandet av det 

svenska kulturarvet, en svensk kulturell kanon samt en satsning på positiv och folkligt 

förankrad kultur.  

 

7. Metod 

Jag kommer, till viss del, försöka jämföra Sverigedemokraterna med partier så som 

Vänsterpartiet och Kristdemokraterna som fick ungefär lika många procent vid valet 2010 för 

att se om mediebevakningen skiljer sig avsevärt. Det finns två anledningar till att jag valt att 

jämföra Sverigedemokratera med dessa två partier och detta är dels för att de fick ungefär lika 

stort antal procent av rösterna som Sverigedemokraterna i valet, Kristdemokraterna fick 5.6%, 

Sverigedemokraterna fick 5.7% och Vänsterpartiet fick 5.6%. Den andra anledningen är att  

Kristdemokraterna kommer från det blåa blocket och Vänsterpartiet kommer från det röda, 

eller vad som inför valet 2010 var det röda. Således finns dessa tre partier placerade över hela 

skalan. När jag omnämner dessa tre partier i tabeller och liknande kommer jag att placera dessa 

i bokstavsordning. Detta då jag inte vill lägga någon vikt vid politisk tillhörighet. De retoriska 

analyser jag kommer att utföra kommer endast vara texter som rör Sverigedemokraterna. Detta 

då denna uppsats handlar just om mediebevakningen kring Sverigedemokrateran.  Jag kommer 

att välja ut en text per nätupplaga och alltså utföra fyra retoriska analyser. Urvalet kommer 

vara ett slumpurval och det kommer vara artiklar som publicerats mellan den första januari 

2009 och den nittonde september 2010. Det intressanta med detta kan vara att undersöka vilket 

retoriskt syfte som funnits bakom texterna, och även se om de retoriska syftena uppfylls. Jag 

kommer även att utföra en kvalitativ analys då jag ska titta på vad som har skrivits om de tre 

olika partierna, där det kan vara intressant att undersöka om det finns en övervägande skillnad 

mellan de olika partierna när det kommer till framställning och mängd.  

 

7.1 Kvantitativ analys 

Jag kommer att titta på de artiklar som skrivits om Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna 

och Vänsterpartiet sedan januari 2009 och kategorisera dessa. Detta för att kunna bygga 

diagram över hur mediebevakningen faktiskt sett ut kring dessa tre olika partier. I den 
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kvantitativa analysen kommer jag endast att använda mig av text och inte av bilder. Jag 

kommer att dela upp alla artiklar i olika kategorier, och dessa kategorier kommer vara 

desamma för alla tre partier. Dessa kategorier kommer att delas upp i grupper såsom; 

opinionsundersökningar, artiklar som omnämner partiet ur ett politiskt perspektiv, artiklar som 

kritiserar partiets politik, artiklar som rör oroligheter kring partiet och partisammankomster, 

kritik mot specifika partimedlemmar, artiklar om reklam och PR samt granskande artiklar om 

partiet. 

 

7.2 Kvantitativ metod 

Kvantitativa metoder är metoder som går ut på att mäta egenskaper med siffror. Det är även 

viktigt att man kan förhålla sig till de kvantitativa undersökningarna på ett kritiskt, granskande 

sätt. Detta då vi varje dag matas med information från denna typ av undersökningar i 

nyhetssändningar, tidningar och andra medier och ofta kommer dessa att ligga till grund för 

beslut inom politiken, företag och andra organisationer. (Eliason, 2006:5) Kvantitativa 

undersökningar vill ofta uttala sig om hur utbredda olika förhållanden och attityder är bland de 

tillfrågade, eller som i detta fall, de som skrivit om Sverigedemokraterna. (Eliason, 2006:29) 

Kvantitativa metoder fungerar bäst när det är viktigt att kunna sätta siffror på 

undersökningsmaterialet.(Eliason, 2006:30) Just i detta fall är detta den bästa metoden då jag 

vill se procentuellt hur medierapporteringen sett ut.  

Inom den kvantitativa metoden är variabler en mycket viktig del och det finns fyra olika slags 

variabler. Dessa fyra olika är nominalvariabler, ordinalvariabler, intrevallvariabler samt 

kvotvariabler. Dessa fyra skiljer sig åt när det gäller hur svaren kan rangordnas och hur noga 

svaren kan mätas. (Eliason, 2006:37) Nominalvariabler är variabler som inte går att rangordna. 

Exempel på denna typ av variabler är kön, medborgarskap och bostadsort. (Eliason, 2006:38) 

Ordinalvariabler går att rangordna utifrån de inkodade siffrorna. Däremot säger inte siffrorna 

något om avstånden mellan de olika svarsalternativen. Variabler som mäter olika attityder är 

typiska exempel på ordinalvariabler. (Eliason, 2006:38) Intervallvariabler går alltid att mäta 

med siffror. Exempel på detta är födelseår bland annat. (Eliason, 2006:38) Kvotvariabler mäts 

också alltid med siffror som säger något om storleksförhållandena mellan svaren. Variabler 

som ålder, längd, vikt och inkomst är typiska kvotvariabler. (Eliason, 2006:38) 
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7.2.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar i grund och botten om ifall undersökningen är pålitlig, att den går att 

upprepa och då kommer att ge samma resultat. Undersökningens reliabilitet svarar egentligen 

på frågan om vi kan lita på att undersökningen ger samma resultat, om vi upprepar den under 

så likartade förhållanden som möjligt. Ju mer vi kan lita på att resultatet går att upprepa, desto 

högre reliabilitet har undersökningen. Ur vetenskaplig synvinkel är detta viktigt för att andra 

skall kunna kontrollera de data som undersökningens slutsatser bygger på. Om det inte går att 

kontrollera data kan alltså undersökningens vetenskapliga trovärdighet ifrågasättas, likväl de 

slutsatser undersökningen kommit fram till. (Eliason, 2006:14-15) 

 

Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrant de bearbetas. Detta gäller 

oavsett hur undersökningen genomförs. I en kvantitativ undersökning gäller det att så långt 

som möjligt försäkra sig om att mätningarna genomförs på exakt samma sätt oavsett när och 

var undersökningen genomförs. (Eliason, 2006:15) Ju högre reliabiliteten är desto bättre blir 

förutsättningarna för hög validitet.  

 

7.2.2 Validitet 

Validitet handlar om ifall undersökningen mäter det som den är menad att mäta. Validiteten 

svarar på frågan om vi kan räkna med att undersökningen är giltig och att den verkligen mäter 

det vi vill att den ska mäta. (Eliason, 2006:16) Validiteten är beroende av vad undersökningen 

mäter, eftersom det viktiga är just att den mäter det den är avsedd för att mäta. Detta förutsätter 

också en hög reliabilitet. Validiteten kan aldrig bli bättre än reliabiliteten. För att få en hög 

validitet i sin undersökning är det viktigt att frågeställningen är tydlig så att man vet precis vad 

det är som skall mätas. Det är även viktigt att kontrollera att den informationen som samlas in 

är giltig. (Eliason, 2006:16-17) 

 

 

7.2.3 Urval för kvantitativ analys 

Jag har valt att använda mig av nätupplagorna för Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet 

och Dagens Nyheter. Där har jag valt att använda mig av deras egna sökfunktioner och valt att 

söka på orden ’Kristdemokraterna’, ’Sverigedemokraterna’ samt ’Vänsterpartiet’. Anledningen 
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till att jag valt dessa två partier, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet, som motpoler till 

Sverigedemokraterna är av den anledningen att de fick ungefär samma antal röster i valet 2010 

men dessutom av den anledningen att de kommer från vardera block som fanns inför valet 

2010. Ett från Allianspartierna och ett från de rödgröna. Min motivering till att jag valt just två 

partier och att jag valt två från vardera block är just för att jag inte vill att det ska kunna 

föreligga på sådant sätt att de olika tidningarna tillhör någon politisk ideologi och på så sätt 

färgar resultatet. Jag har valt att utesluta blogginlägg samt webb-TV, men annars har jag valt 

att redovisa alla övriga träffar och kategorisera in dessa. Ett frågeschema finns även bifogat. Se 

bilaga 1.  Jag  har valt att redovisa mina resultat i stapeldiagram för att enkelt kunna se 

fördelningen. 

 

7.3 Retorisk Analys 

Jag kommer att göra en retorisk analys av en artikel från vardera nätupplaga som jag använt 

mig av i den kvantitativa undersökningen. Jag kommer då enbart göra analyser på texter som 

handlar om Sverigedemokraterna. Detta då det r det partiet denna uppsats huvudsakligen 

handlar om. Jag kommer att undersöka dessa artiklar utifrån den retoriska modellen som 

Karlberg och Mral tar upp i sin bok Heder och Påverkan och jag kommer enbart att fokusera på 

text och inte på bilder. Jag kommer även att utesluta stil och stilfigurer. Detta då jag vill 

koncentrera mig på den övergripande retoriska analysen och inte titta närmare på detaljer. 

däremot kommer jag nedan att redogöra för den delen av modellen så det är tydligt vad jag 

bortsett ifrån. 

 

7.3.1 Kontext 

Steg ett i retorikanalysen är att studera textens kontext, det vill säga textens genre, den 

retoriska situationen och talaren respektive författaren. Texten måste studeras som en del av en 

helhet. (Karlberg & Mral, 1998:21) I Karlberg och Mrals modell, som jag valt att utgå ifrån i 

denna uppsats, börjar man med att bestämma vilken textgenre texten tillhör och på vilken arena 

den presenteras. Man bör även vidare ta reda på vilken relation texten har till övriga texter. När 

man bestämt textens art går man vidare till att undersöka vilken retorisk genre texten tillhör. 

Den klassiska retoriken delar in tal och övriga övertygande texter i tre olika genrer; genus 

deliberativum som är de politiska talens genre, talaren eller författaren förespråkar eller avråder 
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från en handling och tanken är att det ska leda till ett gemensamt beslut. Det är inte enkom 

inom politik denna genre används utan även inom arbetsplatser, familjer och föreningar för att 

nå gemensamt beslut. Genus demonstrativum innebär de cermoniella talens genre. Talaren 

försöker här lyfta fram egenskaper hos föremålet för talet. Genus judiciale är försvarstalets 

genre. En text behöver inte tillhöra en specifik genre utan kan innehålla drag av flera. 

(Karlberg & Mral, 1998: 21-23) 

 

Steget efter är att ta reda på den retoriska situationen genom att ta reda på relevanta fakta kring 

texten och situationen den förekommer i. Varje retorisk situation och text styrs i viss mån av 

regler. Dessa regler kan vara oskrivna eller klart uttalade och vilka regler det är beror på vad 

det är för situation. Reglerna står i relation till om det är en offentlig situation, privat, formell, 

informell, rituell eller en blandning av flera. (Karlberg & Mral, 1998:23-24) 

 

Publikens sammansättning påverkar hur talaren uttrycker sig och med anledning av det bör 

man försöka göra sig en uppfattning om hur publiken ser ut eller har sett ut. Vilken är den 

möjliga publiken som kan komma att nås av texten? Vilken publik kan talaren ha avsett? 

Vilken publik kan man se som den faktiska? Sammanfaller avsedd och faktisk publik och om 

inte, varför är det så? För att få ett ytterligare grepp om publiken kan man undersöka var 

publiken befinner sig när den mottar texten? Vilken betydelse kan texten komma att få för 

publiken? (Karlberg & Mral, 1998:24-25) 

 

En annan central fråga är vilket som är talarens retoriska problem. Retoriska problem är de 

invändningar mot budskapet som talaren är medveten om och försöker att bemöta. Publikens 

fientliga inställning, om sådan finns, är även en del av det retoriska problemet. Man bör även ta 

reda på vilken inställning talaren har till situationen och ämnet. Om denne har erfarenheter av 

ämnet, är kunnig inom det och berör det på ett personligt plan. (Karlberg & Mral, 1998:25-27) 

 

7.3.2 Disposition 

Dispositionen handlar om att disponera talet på så sätt att man leder publiken till en bestämd 

övertygelse. När det gäller dispositionen i en retorikanalys finns det fem olika områden att titta 

på; exordium, narratio, propositio, argumentatio och conclusio. Exordium innebär 
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inledningem, hur fångar talaren publikens uppmärksamhet? Narratio innebär bakgrund och här 

kan man titta på i vilken mån talaren gör publiken insatta i ämnet och hur denne gör detta. 

Propositio & argumentatio innebär att talaren lägger fram sin tes eller huvudtanke. Conclusio 

är avrundning på det hela, och det som är intressant att titta på då är hur talaren sammanfattar 

texten. (Karlberg & Mral, 1998:28-30) 

 

7.3.3 Grundläggande medel för att övertyga 

Det tredje steget av analysen innebär att man tittar på och undersöker vilka medel som används 

för att övertyga. De centrala begreppen i denna del är ethos, lagos och pathos. Analysen ur ett 

ethosperspektiv handlar främst om att ifrågasätta huruvida talaren avslöjar något om sin 

bakgrund, personlighet eller förhållande till ämnet. Man kan dessutom undersöka om talaren 

använder sig av någon form av karaktär för att nå sin publik , om så är fallet, hur ser dessa ut? 

(Karlberg & Mral, 1998:33-34) 

Logosperspektivets huvudfråga är i vilken mån talaren använder sig av fakta och annan typ av 

argumentation för att övertyga publiken.(Karlberg & Mral, 1998:34)  Pathosperspektivet riktar 

in sig på att undersöka huruvida vilka känslor det är talaren vill väcka, i vilket syfte denne vill 

väcka dessa känslor, om denne lyckas med det och hur denne går tillväga för att lyckas med 

det. (Karlberg & Mral, 1998:34-35) 

 

7.3.4 Argumentationsanalys 

Argumentationsanalysen är den del där man analyserar tesen och argumenten. Är dessa tydliga 

och tydligt uttryckta?  Finns det fler teser i texten och finns det några antiteser? När det gäller 

argumenten kan man titta på om de olika klasserna huvudargument samt stödargument till 

dessa. Man bör även undersöka relevansen och hållbarheten i de argument som finns i texten. 

Författaren kan använda sig av ethos-, logos, och pathosargument. (Karlberg & Mral, 1998:36-

44) 

 

7.3.5 Stil 

Det är viktigt att titta på den språkliga utformningen av texten och vilken karaktär språket har 

och komma fram till vilken stilnivå språket har. Det finns tre stilnivåer att undersöka, hög- 

mellan- och lågstil, där högstilen är mer högtravande, mellanstilen är enkelt men korrekt och 
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lågstilen är folkligt talspråk. När det gäller stilen kan det vara intressant att titta på om 

författaren använder sig av samma stil hela texten igenom eller om denne begår något 

stilbrott.(Karlberg & Mral, 1998:45-46) Det finns även två typer av stilfigurer det kan vara av 

intresse att undersöka; troper och ornament. Troper säger något annat eller mer än de faktiska 

orden anger, de används när ordens bokstavliga mening inte räcker till för att säga det man vill. 

(Karlberg & Mral, 1998:46-47) Som ornament behåller orden sin ursprungliga mening men 

bygger på olika mönster, strukturer och scheman som ger texten variation och rytm. (Karlberg 

& Mral, 1998:47) 

 

8. Underlag för analys 

Jag har valt att använda mig av nätupplagorna för Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, 

Aftonbladet och Expressen. Först och främst har jag valt att titta på hur många artiklar där 

Sverigedemokraterna omnämnts sedan januari 2009 fram till september 2010 och sedan 

jämföra detta med antalet artiklar för Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Det totala antalet 

artiklar som är med i denna analys är 5234 stycken. Jag har då valt att bortse från dem som 

titulerats som blogginlägg och Webb-tv.  

 

8.1 Aftonbladet 

8.1.1 Fördelning över artiklar totalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie 1; Kristdemokraterna, Serie 2; Sverigedemokraterna, Serie 3; Vänsterpartiet 



 23 2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Kristdemokraterna
Aftonbladet.se 2009

Kristdemokraterna 2009

Kristdemokraterna
2009

23 119 16 0 1 1 0

1 2 3 4 5 6 7

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Kristdemokraterna
Aftonbladet.se 2010

Kristdemokraterna 2010

Kristdemokraterna 2010 23 103 16 0 1 2 0

1 2 3 4 5 6 7

Den totala fördelningen på aftonbladet.se såg ut som följande; 305 träffar på sökordet 

Kristdemokraterna, 478 träffar på sökordet Sverigedemokraterna och 441 träffar på sökordet 

Vänsterpartiet. Aftonbladets fördelning över de olika partierna var relativt jämn dock fanns det 

ett överskott av artiklar skrivna om Sverigedemokraterna.  
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8.1.5 Sammanfattning Aftonbladet.se 

När det gäller artiklar som omnämner partiet har Sverigedemokraterna det lägsta antalet år 

2009, medan Vänsterpartiet det högsta både år 2009 och 2010. Däremot hade 

Sverigedemokraterna högst antal artiklar som rör kritik mot deras politik samt även artiklar om 

oroligheter kring partiet eller medlemmar i partiet. Även när det gäller artiklar rörande reklam, 

annonsering eller liknande har Sverigedemokraterna det högsta antalet. När jag gått igenom 

dessa artiklar i just denna kategori har det rört sig mycket om just det faktum att TV-kanaler 

och tidningar valt att inte låta Sverigedemokraterna annonsera med anledning av att deras 

reklamfilmer varit, i TV-kanalerna och tidningarnas tycke, alldeles för kontroversiella och 

ansetts stötande. Man har uttryck att man inte vill vara deltagande till att stödja ett sådant parti. 

Man kan även se en förändring gällande Sverigedemokraterna från 2009 till 2010. Under 2009 

var det nästan dubbelt så många artiklar som kritiserade Sverigedemokraternas politik som 

under 2010. Kristdemokraterna hade inga artiklar något av åren som talade om oroligheter 

kring partisammankomster eller mot partimedlemmar, Vänsterpartiet hade även dem en ytterst 

liten del, bara 1 artikel per år. Sverigedemokraterna däremot hade 19 artiklar 2009 och 18 

artiklar 2010. Dessa artiklar har rört sig om oroligheter kring sammankomster, oroligheter 

kring partiet som då varit på ett mindre politiskt plan såsom misshandel mot partimedlemmar.  
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8.2 Dagensnyheter.se 

8.2.1 Fördelning över artiklar totalt 

Serie 1; Kristdemokraterna, Serie 2; Sverigedemokraterna, Serie 3; Vänsterpartiet 

Den totala fördelningen på dagensnyheter.se såg ut som följande; 583 träffar på sökordet 

Kristdemokraterna, 593 träffar på sökordet Sverigedemokraterna och 818 träffar på sökordet 

Vänsterpartiet. Fördelningen av artiklar på dagensnyheter.se var relativt jämn när det gäller 

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna medan Vänsterpartiet hade ett relativt mycket 

högre antal. 
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8.2.5 Sammanfattning Dagensnyheter.se 

Vänsterpartiet var det parti som hade flest artiklar som rörde partiet på ett politiskt plan medan 

Sverigedemokraterna var det parti som hade flest artiklar rörande kritik mot partiet samt 

oroligheter kring partiet eller partimedlemmar. Just den i kategori som omnämner oroligheter 

kring partiet låg Sverigedemokraterna betydligt högre i andel än Kristdemokraterna och 

Vänsterpartiet. Dagensnyheter.se var även den nätupplaga som hade störst antal artiklar skrivna 

om samtliga tre partier med en totalsumma på 1,994 artiklar. De hade ett övervägande antal 

artiklar om Vänsterpartiet där majoriteten av dessa bara omnämnde Vänsterpartiet. Gällande de 

två kategorier som tar upp kritik mot partiets politik samt oroligheter kring partiet var siffrorna 

under 2009 ungefär de samma för Kristdemokraterna och Vänsterpartiet, medan 

Sverigedemokraterna låg högre i antal båda åren.  

 

8.3 Expressen.se 

8.3.1 Fördelning över artiklar totalt 
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Den totala fördelningen på expressen.se såg ut som följande; 78 träffar på sökordet 

Kristdemokraterna, 220 träffar på sökordet Sverigedemokraterna och 75 träffar på sökordet 

Vänsterpartiet. Fördelningen av artiklar på expressen.se var relativt jämn när det gäller 

Kristdemokraterna och Vänsterpartiet medan Sverigedemokraterna hade ett betydligt större 

antal artiklar skrivna om sig. 
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8.3.5 Sammanfattning Expressen.se 

Expressen.se var den nätupplaga som hade lägst antal artiklar skrivna om de tre partierna. 

Sverigedemokraterna var det partiet av de tre som hade högst antal artiklar skrivna om sig och 

låg högt i andel rörande kategorierna om kritik mot partiets politik samt oroligheter kring 

partiet. Då Sverigedemokraterna hade 220 artiklar skrivna om sig medan de övriga två låg på 

78 och 75 artiklar finns det troligtvis ett samband mellan detta.  

 

8.4 Svenskadagbladet.se 

8.4.1 Fördelning över artiklar totalt 

Serie 1; Kristdemokraterna, Serie 2; Sverigedemokraterna, Serie 3; Vänsterpartiet 

Den totala fördelningen på svd.se såg ut som följande; 474 träffar på sökordet 

Kristdemokraterna, 499 träffar på sökordet Sverigedemokraterna och 671 träffar på sökordet 

Vänsterpartiet. Fördelningen av artiklar på svd.se var relativt jämn när det gäller 

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna medan Vänsterpartiet hade ett större antal artiklar 

skrivna om sig. 



 36 3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Kristdemokraterna
Svenskadagbladet.se 2009

Kristdemokraterna 2009

Kristdemokraterna 2009 51 160 19 1 0 5 0

1 2 3 4 5 6 7

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Kristdemokraterna
Svenskadagbladet.se 2010

Kristdemokraterna 2010

Kristdemokraterna 2010 39 185 7 2 0 5 0

1 2 3 4 5 6 7

8.4.2 Kristdemokraterna 

1; Opinionsmätningar,  

2; Omnämns politiskt,  

3; Kritik mot partiets politik, 

4; Oroligheter kring partiet 

och partisammankomster,  

5; Kritik mot specifika 

partimedlemmar,  

6; Reklam, PR och dylikt,  

7; Granskande artiklar om 

partiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

1; Opinionsmätningar, 

2; Omnämns politiskt, 3; 

Kritik mot partiets 

politik,  

4; Oroligheter kring 

partiet och 

partisammankomster,  

5; Kritik mot specifika 

partimedlemmar,  

6; Reklam, PR och 

dylikt,  

7;Granskande artiklar 

om partiet 

 

 

 

 

 



 37 3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Sverigedemokraterna
Svenskadagbladet.se 2010

Sverigedemokraterna 2009

Sverigedemokraterna
2009

27 200 11 1 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Sverigedemokraterna
Svenskadagbladet.se 2010

Sverigedemokraterna 2010

Sverigedemokraterna
2010

85 95 50 19 4 4 3

1 2 3 4 5 6 7

8.4.3 Sverigedemokraterna 

 

1; Opinionsmätningar,  

2; Omnämns politiskt,  

3; Kritik mot partiets 

politik,  

4; Oroligheter kring partiet 

och partisammankomster,  

5; Kritik mot specifika 

partimedlemmar,  

6; Reklam, PR och dylikt, 

7; Granskande artiklar om 

partiet 

 

 

 

 

 

1; Opinionsmätningar,  

2; Omnämns politiskt,  

3; Kritik mot partiets 

politik,  

4; Oroligheter kring partiet 

och partisammankomster,  

5; Kritik mot specifika 

partimedlemmar,  

6; Reklam, PR och dylikt,  

7; Granskande artiklar om 

partiet 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Vänsterpartiet
Svenskadagbladet.se 2010

Vänsterpartiet 2010

Vänsterpartiet 2010 51 219 40 1 0 3 0

1 2 3 4 5 6 7

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Vänsterpartiet
Svenskadagbladet.se 2009

Vänsterpartiet 2009

Vänsterpartiet 2009 42 296 17 2 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7

8.4.4 Vänsterpartiet 

 

1; Opinionsmätningar, 

2; Omnämns politiskt,  

3; Kritik mot partiets 

politik, 4; Oroligheter 

kring partiet och 

partisammankomster,  

5; Kritik mot specifika 

partimedlemmar,  

6; Reklam, PR och dylikt,  

7; Granskande artiklar om 

partiet 

 

 

 

 

 

 

 

1; Opinionsmätningar, 

2; Omnämns politiskt, 

3; Kritik mot partiets 

politik,  

4; Oroligheter kring 

partiet och 

partisammankomster,  

5; Kritik mot specifika 

partimedlemmar,  

6; Reklam, PR och 

dylikt,  

7; Granskande artiklar 

om partiet 

 

 

 

 



 39 3

8.4.5 Sammanfattning Svenskadagbladet.se 

Svenskadagbladet.se hade det högsta antalet artiklar rörande Vänsterpartiet när det gäller 

artiklar som omnämner partiet på ett politiskt sätt. Detta gällde både 2009 och 2010. Däremot 

var det även där övervägande Sverigedemokraterna som förekom i artiklar gällande oroligheter 

kring partiet, sammankomster och partimedlemmar. Där var det en stor förändring från 2009 

till 2010. Under 2009 var det bara 1 artikel som tog upp denna form av oroligheter medan 2010 

var den siffran 50.  

 

9. Retoriska Analyser 

Då denna uppsats handlar om Sverigedemokraterna och medierapporteringen kring dem inför 

valet 2010 har jag valt att fokusera mina retoriska analyser på enbart artiklar om 

Sverigedemokraterna. Jag har valt att ta en artikel om Sverigedemokraterna från vardera 

tidningens nätupplaga, då jag använde mig av dessa i min kvantitativa analys. Jag har valt att 

utgå ifrån Karlberg & Mrals modell som jag även beskrivit tidigare i stycke 7.3. Jag har valt att 

inte titta på stil och stilfigurer i mina retoriska analyser, med anledning för att jag velat 

undersöka det övergripande i retorisk analys utan att gå in på detaljer.  

 

9.1 Retorisk analys Svenskadagbladet.se 

Artikeln jag valt att utföra en retorisk analys på som kommer från svenskadagbladet.se, 

publicerades den 15 september 2010 och handlar om att Sverigedemokraterna varit tvungna att 

ställa in ett torgmöte i Norrköping på grund av säkerhetsskäl.  

 

9.1.1Kontext 

Texten är publicerad på svenskadagbladet.se och är en nyhetstext som publicerats på nätet och 

är en del i kedjan av texter rörande politik inför valet 2010. Texten är mer informativ än 

uppmanande och vad den i sådant fall uppmanar till är låta Sverigedemokraterna få hålla sina 

möten. Dels för att det finns en möjlighet att de gynnas av denna typ av agerande, enligt Daniel 

Poohl, medarbetare på tidskriften Expo men även för att det, som Lars Ohly uttrycker i 

artikeln, inte har någon plats för våld i det politiska livet i Sverige. Således skulle denna text 

tillhöra genren genus deliberativum med inslag av genus judiciale. (Karlberg & Mral, 1998:22)  
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Den retoriska situation som texten förekommer i är som sådan att det skrivits artiklar om 

Sverigedemokraterna och oroligheter kring dessa torgmöten tidigare. Det är alltså ingen ny 

företeelse och inte heller någon nyhet som inte förekommit tidigare. (Karlberg & Mral, 

1998:23) Publiken är även fen viktig att ha som aspekt i den retoriska analysen. (Karlberg & 

Mral, 1998:25)Publiken som läser Svendkadagbladet.se och just denna artikel kan antas vara 

insatta i det politiska läget som rådde i Sverige vid den tiden. Detta med anledning av att det 

politiska läget och just Sverigedemokraterna var ytterst högaktuella vid tillfället. Publiken kan 

dock, som just Daniel Poohl säger i texten, komma att känna mer sympatier för 

Sverigedemokraterna genom de oroligheter som drabbar partiet och då även artikeln.  

Det retoriska problemet (Karlberg& Mral, 1998:26) författaren står inför är att publiken redan 

bestämt sig för att ha en viss uppfattning om Sverigedemokraterna och att de kan anse att det 

är, i och med partiets kontroversiallitet, är accepterat att demonstrera mot Sverigedemokraterna 

på detta sätt. Författaren själv förespråkar dock inte någon annan typ av beteende utan detta 

överlåter han till Lars Ohlys som uttrycker detta genom ett uttalande. Författaren av texten, 

Tobias Brandel, lägger inte mycket egen värdering i texten, i alla fall inte en tydlig sådan. Det 

är otydligt vad han själv har för politisk ståndpunkt och han verkar inte ha en öppen, egen 

agenda gentemot Sverigedemokraterna.  

 

9.1.2 Disposition och Grundläggande medel för att övertyga 

Tobias Brandel använder i sitt exordium att skriva att ”Sverigedemokraterna ställer in torgmöte 

på grund av säkerhetsskäl” och införlivar inte läsaren i vad dessa säkerhetsskäl egentligen 

gäller eller av vilken anledning dessa attacker som han även nämner sker. Detta skapar ett 

intresse hos läsaren som får denne att vilja fortsätta läsa då läsaren antagligen vill veta av 

vilken anledning attackerna sker och vad dessa säkerhetsskäl gäller. (Karlberg & Mral, 

1998:28) I sitt narratio (Karlberg & Mral, 1998:29)listar Tobias Brandel upp de olika attacker 

han nämner i sin inledning. Han listar upp dessa på ett klart och tydligt sätt utan att lägga 

någon form av personlig prägel på dessa och ger läsaren en bakgrund till vad som komma 

skall. Tobias Brandels val av teser och argumentation kommer jag att ta upp vidare under 

avsnittet argumentationsanalys. Conclusio(Karlberg & Mral, 1998:29) är den sista delen i den 

övertygande texten, det är här författaren får möjligheten att knyta ihop säcken och avsluta sin 
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text. Tobias Brandel väljer att inte upprepa eller sammanfatta huvudpunkterna i sin text utan 

väljer istället att låta ett citat från Lars Ohly avsluta texten.  

 

  9.1.3 Argumentationsanalys 

Huvudtesen Tobias Brandel använder sig av i texten är att de attacker Sverigedemokraterna 

utsätts för i samband med de torgmöten och andra sammankomster partiet anordnar är med 

anledning av hur de uttrycker och formulerar sig. Som argument tar sedan författaren upp dels 

de citat han formulerar utefter vad han själv hört på dessa torgmöten samt även de specifika 

situationer där Sverigedemokraterna blivit attackerade.  Författaren använder sig nästan enbart 

av logosargument. Faktabaserad information om tidigare händelser som är högst relevanta för 

artikeln. Ethosargumenten är frånvarande och författaren avslöjar väldigt lite om sig själv i 

texten utan är saklig och håller egna värderingar utanför texten. Detta gör författaren trovärdig, 

då man som publik inte kan se en dold agenda gentemot Sverigedemokraterna. 

Pathosargumenten är närvarande men få. Det kommer in då Daniel Poohl och Lars Ohly uttalar 

sig. Det kan, som Daniel Poohl säger, väckas känslor av sympati för Sverigedemokraterna 

genom dessa handlingar och då artikeln formulerar dessa händelser i serieföljd kan även denna 

framkalla dessa sympatier för Sverigedemokraterna.  

 

9.2 Retorisk analys Aftonbladet.se 

Den artikel jag valt att utföra en retorisk analys från aftonbladet.se på är en debattartikel 

skriven av Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson som svar på en fråga Aftonbladet 

ställt honom tidigare under hösten. Aftonbladet har bett Jimmie Åkesson att ge besked om 

varför Sverigedemokraterna uppfattar islam som ett hot. Denna artikel publicerades den 19 

oktober 2009. 

 

9.2.1 Kontext 

Jimmie Åkesson försöker redan tidigt i sin debattartikel använda sig av en auktoritär ton. Han 

använder sig av en homogen stilnivå där stilen är förhållandevis hög till den arena texten 

publiceras trots att talets genre är genus deliberativum. Det är ytterst tveksamt att Jimmie 

Åkesson håller sig till de regler som finns för den formella, offentliga situation och dess publik 

som han ställs inför. Vilken relation artikeln har till övriga artiklar beskrivs kortfattat då det 
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uttrycks att Jimmie Åkesson tidigare fått en fråga om ämnet och detta är vad han nu ger svar 

på. Däremot får läsaren veta mycket lite om i vilket sammanhang denna fråga har ställts. Då 

Aftonbladet själva valt att sätta en bildtext till den ovanliggande bilden där de uttryckt att det 

kan finnas ett uttryck för hets mot folkgrupp kan det antas att läsaren är fientligt inställd till 

artikeln och därav blir Jimmie Åkessons retoriska problem troligtvis just detta. Dock kan det 

vara så att artikeln redan är skriven innan denna bildtext satts och därav kan det retoriska 

problemet gått Åkesson förbi och därav fått svårighet att bemöta det.  

 

9.2.2 Disposition och Grundläggande medel för att övertyga 

Att Jimmie Åkesson gör ett bra jobb med sin disposition i avseende till publiken kan tyckas 

tveksamt då han inleder med att använda sig av just den höga stil som jag tidigare nämnt och 

kommer ganska fort med argumentation som han, även om den kan vara riktig, inte uppvisar 

några belägg för. Huvudtesen är klar och tydlig och även titeln på debattartikeln, att 

”muslimerna är vårt största hot”. Han väljer att rikta de argument han tar upp till publikens 

ethos och pathos men han har även med en del logosargument. Han väljer att basera många av 

sina argument på känslor av förändring och känslor av differentiering där han beskriver en 

förändring av det Sverige som en gång funnits och beskriver ett annat Sverige, ett ”osvenskt” 

Sverige. Han trycker mycket på just det faktum att Sverige kan förlora den kristna tro som 

funnits och att denna kommer att ersättas med den muslimska och om den invandringen av 

muslimer fortsätter kommer att islam bli majoritet i många av Europas större städer.  

 

9.2.3 Argumentationsanalys 

Det finns flera bevisbara logosargument i artikeln, trots detta väljer Jimmie Åkesson inte att 

hänvisa till några källor rörande dessa det fakta han refererar till är en brittisk undersökning 

från 2007. Där ger han publiken informationen om att 37 procent av de unga, tillfrågade 

brittiska muslimerna har vissa åsikter men han ger ingen bakomliggande information om 

omfattningen av denna studie. Flertalet av de argument han använder sig av i texten finns det 

undersökningar och studier på, så som att Sverige har flest våldtäkter i Europa 

(http://www.dn.se) och det skulle sannolikt få en bättre förankring hos publiken om dessa hade 

någon form av bevisning med anledning av att Åkesson nu förutsätter att publiken är så pass 

insatta i ämnet att de vet att detta är så det ligger till.  
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Han möter de argument som finns att ”man utgår från att muslimer inte vill något hellre än att 

anpassa sig till ett västerländskt levnadssätt och västerländska normer, liksom att islam i grund 

och botten är samma sak som kristendomen, med den enda skillnaden att muslimer har ett 

annat namn på gud” med att poängtera de skillnader som finns mellan kristendom och islam. 

Han har således en antites med i sin debattartikel. Han tar upp de argument som de som inte 

innehar hans åsikt har använt sig av och gör jämförelse mellan kristendomens syn på det hela. 

Således använder sig han till av antiteser där han argumenterar för sin sak och mot 

motståndarnas.  

 

9.3 Retorisk Analys Expressen.se 

Den artikel jag valt från expressen.se är en artikel rörande att Sverigedemokraterna vill rensa ut 

de med ett brottsligt förflutet ur partiet. Artikeln publicerades 28 mars 2010 och är skriven av 

Nathalie Joo. 

 

9.3.1 Kontext 

Artikeln är en nyhetsartikel och handlar om att Sverigedemokraterna väljer att rensa ut de med 

ett brottsligt förflutet från partiet. Texten vill inte uppmuntra till någon typ av agerande eller 

påverka på något direkt sätt utan är mer av en informerande text. Däremot skulle den falla in 

under genus deliberativum om det är nödvändigt att kategorisera texten. Detta med anledning 

av att Sverigedemokraterna ändå vill uppmana publiken till att lita på partiet genom att gå ut 

med denna nyhet. Språket är av mellanstil och är vad publiken kan tänkas förvänta sig med 

anledning av forum och ämne.  

 

9.3.2 Disposition och Grundläggande medel för att övertyga 

Artikeln är, som tidigare nämnt, informerande och upplysande. Titeln på artikeln låter publiken 

veta att ”Nu ska SD rensa ut brottslingarna”. Genom att använda sig av förkortningen för 

partiet kan man anta att författaren förutsätter att publiken är väl insatt i ämnet och kan själva 

förstå att SD står för just Sverigedemokraterna. Dessutom får texten det att framstå som att 

Sverigedemokraterna vill rensa bort brottslingar från partiet helt och hållet men det rör sig om 

partimedlemmar som kandiderar i valet. Exordium väcker inte stort intresse hos publiken och 

just i de få meningarna lyckas författaren få med precis allt som artikeln kommer komma att 
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handla om. Författaren har inget riktigt narratio utan det är även det inbakat i exordium och det 

finns ett stycke med där författaren beskriver vad det är för typ av brottsligheter dessa 

partimedlemmar skall ha ägnat sig åt. För en mer nyfiken publik hade det kunnat vara en ide att 

använda sig av detta stycke som exordium.  

 

9.3.3 Argumentationsanalys 

Huvudtesen i artikeln är just den att Sverigedemokraterna skall rensa bort brottslingarna ur 

partiet. De argument författaren använder sig av i artikeln är logosargument. Det är fakta som 

sagts av distriktsordförande för Sverigedemokraterna i Värmland, Runar Filper. Däremot väljer 

författaren att spela på läsarens pathos genom att formulera sig så som hon gör i stycket 

angående vad partimedlemmarnas skall ha ägnat sig åt för brottsliga aktiviteter. Det finns 

sannolikt brottsliga gärningar som inte är så pass brutala som att skalla sin exhustru eller hota 

att skjuta en kvinna. Trots att det inte är några renodlade, uttalade argument i artikeln kan man 

uppleva att författaren vill argumentera för att Sverigedemokraternas medlemmar är stökigare 

än andra partiers medlemmar.  

 

9.4 Retorisk Analys Dagensnyheter.se 

Den artikel jag valt från dagensnyheter.se är en debattartikel skriven av Roland Zuiderveld 

gällande den debattartikel som publicerades den 19 oktober 2009 i Aftonbladet. Det är en 

reaktion på vad som publicerats, i nyhetsväg, om Sverigedemokraterna. 

 

9.4.1 Kontext 

Roland Zuiderveld’s artikel handlar om att Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson försöker 

kopiera det islamfientliga holländska partiet PVV (Partij Voor de Vrijheids) partiledare Geert 

Wilders och dennes sätt att hantera media. Texten är en replik på en debattartikel som 

publicerades i Aftonbladet den 19 oktober 2009. Texten tillhör genus deliberativum, detta då 

vad författaren egentligen gör är att uppmana journalister och media att inte uppmuntra till 

bilden av Sverigedemokraterna som missförstådda och ge dem mer uppmärksamhet, oavsett 

kritisk eller inte. (Karlberg & Mral, 1998:22) Den retoriska situationen är sådan att författaren 

skrivit detta under avdelning debatt på dn.se, således är det inte menat att artikeln skall vara 
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objektiv eller enbart informerande. Språket är av mellanstil och är anpassat efter forum och 

publik. Publiken kan anses vara intresserade av politik och omvärlden.  

 

9.4.2 Disposition och Grundläggande medel för att övertyga 

Författaren väljer att i sitt exordium inte avslöja alltför mycket om vad artikeln egentligen 

koncentrerar sig på. Han förklarar inte varför Jimmie Åkesson skulle vara världens lyckligaste 

politiker, han förklarar inte varför han anser att Jimmie Åkesson försöker kopiera Geert 

Wilders och han förklarar inte heller vilken fälla det är och varför medierna faller i denna fälla. 

Han förbereder publiken på vad som komma skall utan att avslöja alltför mycket. Genom detta 

fångar han läsarens intresse och nyfikenhet. I textens narratio förklarar författaren dels vad 

hans kunskap om ämnet härrör från, förklarar även vad PVV's politik rör sig om och han ger en 

bra och förståelig förklaring till hur de holländska medierna gått i den fälla han beskriver i 

exordium. Däremot skulle man kunna anse narratio vara lite för utvecklat. Detta då rubriken 

och exordium avslöjar att texten skall handla om Sverigedemokraterna, men majoriteten av 

texten handlar snarare om PVV. De argument Zuiderveld tar upp rör sig om både 

logosargument, ethosargument och pathosargument. Argument som har framkommit utifrån 

situationer som uppstått, alltså rena fakta. Han väljer dessutom att spela på pathosargument 

genom att beskriva en bild där Sverigedemokraterna skulle framstå som offer om media skulle 

fortsätta falla i deras fälla. I de ethosargument han nämner lånar han ethos från andra. 

 

9.4.3 Argumentationsanalys 

Zuidervelds tes är just den att Sverigedemokraterna kommer att gynnas av att media nappar på 

deras utspel. För att stödja denna tes använder han sig av både logos- och pathosargument. De 

olika logosargumenten är exempel på vad som skett i Holland och de undersökningar som 

genomförts där, så som opinionsundersökningar där partiet ökat. Han väljer även att ta in vissa 

ethosargument, däremot är det inte författarens egna ethos han använder sig av utan snarare 

andras. Och då specifikt filosofen och författaren Rob Wijnberg och Willem Wagenar på Anne-

Frank-stiftelsen. De har uttalat sig om hur medias utspel påverkat PVV och detta vill 

Zuiderveld applicera på Sverigedemokraterna.  De pathosargument han använder sig av är av 

typen att han vill väcka känslor för vad som händer om media väljer att nappa på 

Sverigedemokraternas utspel och uttalanden. Han uttrycker att de enda som egentligen vinner 
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på det, oavsett utgång, är Sverigedemokraterna. Han argumenterar för att ju mer 

uppmärksamhet Sverigedemokraterna får desto bättre för dem som parti. Oavsett om 

uppmärksamheten är ämnad som kritik eller inte.  

 

10. Avslutande diskussion  

De frågeställningar jag valde att använda mig av i början av denna uppsats återstår nu att se om 

jag kunnat besvara genom de analyser jag utfört. Att det skrivits mycket om 

Sverigedemokraterna går inte att förneka, inte heller den typ av artiklar som skrivits om 

Sverigedemokraterna. Däremot har jag, genom den kvantitativa analys jag genomfört kunnat 

konstatera att det inte är Sverigedemokraterna som tagit mest plats i medierna från den 1 

januari 2009 till den 19 september 2010. Vänsterpartiet var det partiet som omskrevs mest, 

sedan kom Sverigedemokraterna och sist kom Kristdemokraterna. Däremot är den typen av 

artiklar som skrivits väsentligt annorlunda. När det gäller artiklar skrivna rörande kritik mot det 

berörda partiets politik är det en klar majoritet av artiklar som kritiserar Sverigedemokraterna. 

Den totala summan av kritik mot Sverigedemokraternas politik är 300 artiklar till skillnad från 

Vänsterpartiet som kritiserades politiskt i 112 artiklar och Kristdemokraterna i 105 artiklar. 

Samma sak gäller även när det kom till artiklar rörande oroligheter kring partiet eller 

partisammankomster samt även kritik mot specifika partimedlemmar. Oroligheter kring 

Sverigedemokraterna och deras partisammankomster omnämns i 143 artiklar, denna siffra är 

28 för både Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Även där är det en tydlig skillnad. Jag har 

varit i kontakt med Sverigedemokraterna för att undersöka hur de själva känner inför den 

mediebevakning som varit kring partiet. Det finns ett missnöje från Sverigedemokraternas sida 

rörande det mediebevakning som funnits och detta då de anser att de inte fått komma till tals 

samt att mycket av den bevakning som funnits inte rört sig kring sakfrågor utan snarare kring 

partiets bakgrund samt vad enskilda företrädare någon gång skall ha sagt eller gjort. De anser 

också att det lilla utrymme som Sverigedemokraterna skall ha getts i media ska ha ägnats åt att 

försvara partiet mot anklagelser som riktats mot dem snarare än att få föra fram deras politiska 

budskap. Med den undersökning jag utfört som grund kan man säga att Sverigedemokraterna 

har rätt i mycket av vad de upplever gällande mediebevakningen kring Sverigedemokraterna 

inför valet 2010. Det är inte det partiet som fått mest skrivet om sig, men det är det partiet som 

fått mest kritik för sin politik och det är det partiet där oroligheter kring partiet, 
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partimedlemmar och partisammankomster har fått ta mycket utrymme i den press jag valt att 

basera min undersökning på. Ytterst lite har skrivits om vad Sverigedemokraternas politiska 

åsikter egentligen är, det har koncentrerats mycket på just det faktum att de anses som 

främlingsfientliga och mycket lite på de övriga åsikter partiet besitter. Som jag tagit upp 

tidigare i uppsatsen är Sverigedemokraternas åsikter om invandring och invandringspolitik lite 

mer komplex än vad som framkommit av medierapporteringen. Om detta är något som gynnat 

eller missgynnat partiet går bara att spekulera kring då det skulle krävas en väldigt omfattande 

undersökning bland alla de som röstat på Sverigedemokraterna för att utröna om de röstat på 

partiet på grund av ideologiska åsikter eller någon annan anledning. Däremot kan det, om det 

förefaller sig som Strömbäck säger att media idag är vår största källa till information, vara 

tänkvärt att fundera på ifall att det skulle ha varit så att Sverigedemokraterna skulle ha fått mer 

röster om det skrivits mer om deras politik och mindre om oroligheterna kring dem eller om 

det hade blivit precis tvärt om. Ett av scenariona skulle kunna vara att i och med den bevakning 

som skett kring Sverigedemokraterna, och som även är något som formuleras i den artikel jag 

valde som underlag för min retoriska analys från dagensnyheter.se, har partiet fått röster med 

anledning av sympati. Sympati för ett parti som blir syndabockar och får mycket kritik i media 

och med anledning av det blir ett parti för dem som känner sig bortprioriterade av samhället. 

Att dessa kan identifiera sig med partiet eftersom partiet också blir utstötta av samhället. Ett 

annat scenario är att i och med den kritiska rapportering som skett kring Sverigedemokraterna 

har väljarna valt att inte rösta på partiet oavsett om de är insatta i deras politik eller inte, just 

för den kritiska rapporteringen.  

Oavsett om Sverigedemokraterna kommer att sitta kvar i regeringen även nästa mandatperiod 

eller är det inte är det mycket intressant att studera just mediebevakningen kring något som är 

ovant, nytt och ovanligt inom svensk politik. Helt plötsligt sker något som inte riktigt 

förväntats och när man tittar på skillnaden i mediebevakning från år 2009 till år 2010 kan man 

se att det först var under hösten 2009 som det började bli relativt tydligt att det fanns en 

möjlighet för Sverigedemokraterna att komma in i riksdagen och då började även 

rapporteringen förändras. Fokus skiftade från omnämnande i politiska frågor till kritik av 

politik eller rapportering om oroligheter. I vissa fall blev rapporteringen dessutom mindre. 

Detta kan bero på just det faktum att tidningarna försökte tiga ihjäl Sverigedemokraterna med 

hopp om att dem skulle glömmas bort. 
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12.Bilagor 

Bilaga 1.  

Frågeschema för kvantitativ analys. 

Kategori 1; Opinionsundersökningar. Under denna kategori har jag valt att inkludera 

opinionsmätningar. Detta urval har skett dels genom att artikeln titulerats 

opinionsundersökning eller opinionsmätning men även då det framkommit att det varit just 

detta med hjälp av en rad olika procentuella siffror över hur det politiska läget sett ut just då.  

 

Kategori 2; Artiklar som omnämner partiet politiskt. Detta är artiklar som omnämner partiet 

men som inte är fokuserad på partiets politik eller liknande.  

 

Kategori 3; Artiklar som kritiserar partiet politik. Artiklar som just kritiserar det berörda 

partiets politiska åsikter. 

 

Kategori 4; Artiklar som tar upp oroligheter kring partiet eller partisammankomster. Detta är 

artiklar som handlat om oroligheter så som demonstrationer, störande av partimöten, 

oroligheter i form av hot eller bråk. Även artiklar som rör oroligheter inom partiet så som 

motstridigheter eller liknande. 

 

Kategori 5; Kritik mot specifika partimedlemmar. Artiklar dä specifika partimedlemmar 

namnges med anledning av saker som skall ha skett utanför den politiska arenan men där 

vederbörande inte blivit omnämn om det inte varit så att denne hade en specifik 

partitillhörighet. 

 

Kategori 6; Reklam, PR och dylikt. Artiklar rörande partireklam inför valet 2010, så som 

artiklar om tv-reklam eller annonser. 

 

Kategori 7; Granskande artiklar om partiet. Artiklar som granskar partiet utan att ha lagt någon 

uppenbar tydlig värdering i det.  
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Bilaga 2.  

 

 

”Muslimerna är vårt största utländska hot” 
 
Jimmie Åkesson, 30, Sölvesborg, partiledare, Sverigedemokraterna. 

�� 

I helgen träffades Sverigedemokraterna för landsdagar i Klippan. Då fattades bland 
annat beslut om invandringspolitiken för valrörelsen nästa år. Tidigare i höstas bad 
Aftonbladet partiledaren Jimmie Åkesson ge besked om varför SD uppfattar islam 
som ett hot mot Sverige. Här är Åkessons svar. 

  
 

Åkesson: Jag ska göra allt i min makt för att vända trenden 

DEBATT En av mångkulturens många inneboende paradoxer är att den, trots sitt 
universella anspråk, är ett monokulturellt fenomen som endast funnit grogrund i den 
postmoderna, oikofoba* västvärlden och som därför också tar sin utgångspunkt i 
västerländska fenomen och erfarenheter när man bedömer och analyserar 
omvärlden. Den västerländska erfarenheten ses som ett högre utvecklingsstadium, 
som resten av världen bara inte hunnit uppnå ännu. 

Detta är också anledningen till att dagens mångkulturella svenska maktelit är så 
totalt blind för farorna med islam och islamisering. Man utgår från att muslimer inte vill 
någonting hellre än anpassa sig till ett västerländskt levnadssätt och västerländska 
normer, liksom att islam i grund och botten är samma sak som kristendom, med den 
enda skillnaden att muslimer har ett annat namn på gud.  

Därmed antar man också att man kommer att kunna tämja islam på samma 
sätt som sekulära krafter sedan århundraden tillbaka tämjt den europeiska 
kristendomen och förpassat den till den privata sfären. 

Islam skiljer sig dock från kristendom på flera avgörande punkter, till exempel 
gällande distinktionen mellan andlig och världslig makt och synen på vålds-
användning. Islam har ingen motsvarighet till Nya testamentet och inget 
allmänmänskligt kärleksbudskap. Dessa skillnader har också gjort att islam och den 
muslimska världen aktivt har avvisat upplysningen och humanismen. 

Detta, tillsammans med nästan 1 400 år av krig och motsättningar mellan islam och 
det kristna Europa, tror sig nu dagens makthavare kunna övervinna i en 
handvändning. 

 

Såhär långt tvingas man dock konstatera att islam har påverkat det svenska 
samhället i betydligt högre utsträckning än det svenska samhället har påverkat islam. 
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Massinvandringen från muslimska länder tillsammans med de relativt höga 
födelsetalen inom den muslimska befolkningsgruppen talar för att denna utveckling 
kommer att fortsätta om inte en politisk kursändring sker. Naturligtvis är en betydande 
andel av Europas muslimer inte bokstavstroende, även om de flesta studier som 
gjorts på området visar att fundamentalisterna är en stor och växande minoritet. 

Rotlösheten, som den mångkulturella samhällsordningen underblåst hos 
många andra och tredje generationens invandrare, har fått många att söka sig 
till islam som en identitetsskapande och samlande kraft och vi upplever nu en 
radikaliseringsprocess bland muslimska ungdomar i Europa. 

I Sverige finns mig veterligen inga kända studier på området, men i en brittisk 
undersökning från 2007 uppgav 37 procent av de unga, brittiska muslimerna att de 
skulle föredra sharialagar framför brittisk lag och lika många ansåg att den som 
konverterar från islam skall avrättas. I andra studier från bland annat Frankrike och 
Tyskland kan samma mönster urskiljas. 

För 20 år sedan tror jag att de flesta svenskar skulle ha mycket svårt att tänka sig 
att islam skulle komma att bli Sveriges näst största religion, att svenska konstnärer 
som kritiserar eller skojar med islam skulle leva under ständigt dödshot, att ett tiotal 
muslimska terrororganisationer skulle komma att etablera sig i Sverige, att ledande 
muslimska företrädare skulle framföra krav på införandet av sharialagar i Sverige, att 
svenska landsting skulle använda skattebetalarnas pengar till att skära av förhuden 
på fullt friska småpojkar, att Sverige skulle ha flest våldtäkter i Europa och att 
muslimska män skulle vara mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna, att 
svenska badhus skulle införa separata badtider för män och kvinnor, att svenska 
kommuner skulle överväga införandet av könssegregerad simundervisning i skolorna, 
att frysdiskarna i våra livsmedelsbutiker skulle erbjuda ritualslaktat kött samtidigt som 
svenska förskolor slutar att servera fläskkött, att svenska skolor skulle införa nya lov 
för att fira avslutningen på Ramadan samtidigt som kyrkliga skolavslutningar förbjuds 
på fler och fler skolor och så vidare. 

 

Allt detta är i dag en del av den svenska verkligheten. Frågan är hur det ser det ut 
om ytterligare några decennier, när den muslimska befolkningen, om nuvarande takt 
håller i sig, har flerdubblats i storlek och många av Europas större städer, inklusive 
Malmö, med största sannolikhet har en muslimsk majoritet. 

Den mångkulturella samhällseliten ser kanske denna framtid som en färgglad 
intressant förändring av ett Sverige och Europa som man allt som oftast förnekar ens 
någonsin har varit ”svenskt” eller ”europeiskt”. 

Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra 
världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi 
går till val nästa år. ���*) Oikofob är enligt den brittiske filosofen Scruton en person 
som föraktar sin hembygd. (Red. anm.) 

Jimmie Åkesson, partiledare Sverigedemokraterna 
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Bilaga 3. 

 

 

 

”Svenska medier leker på Sverigedemokraternas villkor” 

 

Kulturjournalist på SVT: Jimmie Åkesson måste vara världens lyckligaste politiker i 
dag. Det är tydligt att Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson försöker 
kopiera Geert Wilders, ledare för det islamfientliga holländska partiet PVV (Partij voor 
de Vrijheids). Och det är lika uppenbart att svenska medier går precis i samma fälla som 
de holländska har gjort. Svenska Dagbladet gav Åkesson en förstasida, en ledare och ett 
heluppslag. I DN samma dag gick Jan Hjärpe, Henrik Brors och Maria Schottenius till 
attack. Uppmärksamheten är ovärderlig för SD och Jimmie Åkesson. Flodvågen av 
anklagelser befäster bilden av en hårt arbetande partiledare som ensam slåss mot hela 
det politiska och mediala Sverige, skriver Roland Zuiderveld. 

 

I juli besökte jag Haag för att göra en intervju med Partij voor de Vrijheids, PVV:s, 
partiledare Geert Wilders för SVT:s Aktuellt. Partiet hade just skrällt i valet till 
Europaparlamentet och fått 17 procent av de holländska väljarnas röster. I mätning på mätning 
har partiet sedan dess bekräftat sin ställning som Nederländernas näst största parti efter 
premiärminister Balkenendes kristdemokratiska CDA. 

PVV:s politik kan egentligen beskrivas med ett enda ord: islamfientlig. Nästan allt Geert 
Wilders gör och säger syftar till att provocera. Provokationen verkar rikta sig mot landets 
muslimer, men i själva verket riktar den sig i minst lika hög grad mot landets politiker och 
medier. Och provokationen lyckas så gott som jämt. Det senaste exemplet är den skatt som 
Geert Wilders för ungefär en månad sedan föreslog att alla som ville bära slöja måste betala. 
10 000 kronor per år skulle det kosta enligt principen ”den som förorenar ska också betala”. 
Fördömandena i den nederländska pressen kom förstås direkt. Den allmänna uppfattningen var 
att Geert Wilders hade gått för långt den här gången, till och med för sina egna väljare. Det 
skulle straffa sig. 

Det här var i mitten av september när Synovates opinionsbarometer gav partiet 16 procents 
stöd hos väljarna. Tre veckor senare publicerade Synovate sin nästa undersökning. Nu hade 
stödet för PVV stigit till nära 18 procent. Geert Wilders kan kanske snart titulera sig ledare för 
landets största politiska parti. Åtminstone i opinionsmätningarna. 

När debatten pågick som bäst, försökte sig filosofen och författaren Rob Wijnberg på att 
analysera Geert Wilders framgångar i ett populärt samhällsmagasin på tv. ”Det handlar 
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inte om att folk stöder Wilders syn på islam eller hans politiska förslag. Snarare handlar 
det om att många människor har en känsla av att Geert Wilders känner vad de också 
känner. En diffus känsla av att något är fel i landet.” 

Den här beskrivningen delas av Willem Wagenaar på Anne Frank-stiftelsen i 
Amsterdam. Han forskar om högerpopulistiska och högerextrema partier och menar att 
Wilders sätt att profilera sig som en outsider, mot etablissemanget, lockar många att 
rösta på honom. De människor som inte röstar på PVV:s invandrings- och islamfientliga 
politik, röstar alltså i stället på ett utanförskap som de kan identifiera sig med. 
Undersökningar visar att Wilders väljare numera är alldeles vanliga holländare som 
tenderar att vara något, men inte mycket, lägre utbildade än genomsnittet. 

När jag började titta närmare på PVV och den holländska debatten, kändes likheten med 
Sverigedemokraterna [1] långt borta. Jimmie Åkesson verkade inte ha mycket av Geert Wilders 
mediala begåvning. SD:s syn på invandrare liknade mer urvattnad högerextremism än Geert 
Wilders angrepp på islam som snarare för tankarna till Samuel Huntingtons idéer om en kamp 
mellan civilisationer. 

Efter Jimmie Åkessons debattartikel i Aftonbladet den 19 oktober har allt det här förändrats. 
Det är tydligt att Jimmie Åkesson försöker kopiera Geert Wilders och Pia Kjærsgaards 
islamfientliga politik. Och det är lika uppenbart att svenska medier går precis i samma fälla 
som de holländska medierna har gjort. 

Svenska Dagbladet gav på tisdagen Åkesson en förstasida, en ledare och ett heluppslag som 
skulle peka på alla faktafel som fanns i artikeln i Aftonbladet. Förutom att man i något fall i 
stället lyckades bekräfta att Åkessons siffror var korrekta, gav man honom och partiet en både 
omfattande och kraftigt negativ publicitet. I Dagens Nyheter samma dag gick Jan Hjärpe, 
Henrik Brors och Maria Schottenius till attack mot Åkessons artikel. Maria Schottenius tyckte 
att Jimmie Åkesson aldrig borde ha fått publicera den eftersom innehållet kan innebära hets 
mot folkgrupp. 

Jimmie Åkesson måste vara världens lyckligaste politiker i dag. Uppmärksamheten är 
ovärderlig, både eftersom den är omfattande och för att den är negativ. Kanske är 
tanken bakom kritiken att på något sätt begränsa partiets inflytande i svensk politik. Det 
kommer i så fall inte att fungera. Däremot kommer flodvågen av anklagelser mot SD att 
befästa bilden av hur en kanske inte alltför slipad men åtminstone hårt arbetande 
Jimmie Åkesson ensam försöker slåss mot hela det politiska och mediala Sverige. Det här 
är inte en kamp som Jimmie Åkesson behöver vinna. Han behöver bara stå kvar på 
benen för att ta partiet än högre i opinionen. Nu ska justitiekanslern granska om 
Aftonbladets chefredaktör Jan Helin har gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp genom 
att tillåta Åkesson att publicera sin artikel. 

Det här är intressant, inte minst eftersom det i Nederländerna går att spåra dagens höga stöd för 
PVV till en speciell tidpunkt. 
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I januari 2009 kom beskedet att flera organisationer hade lyckats få Geert Wilders åtalad för 
hans hätska uttalanden om muslimer. Då hade partiet mellan 6 och 7 procent i opinionen. Efter 
beskedet klättrade stödet för PVV snabbt till 20 procent – en tredubbling på bara några veckor. 
En undersökning som gjordes av opinionsinstitutet Maurice de Hond visade att hälften av alla 
holländare var emot processen mot Wilders, som ska avgöras i januari 2010. Det lär bli ett 
medialt spektakel utan like, för Wilders har lovat att kalla radikala imamer som vittnen och 
göra vad han kan för att se till att islam snarare än han själv ställs inför rätta. 

Man kan fundera över vad det betyder att det blir Jan Helin och Aftonbladet som kommer 
att prövas snarare än Jimmie Åkesson själv. En rättsprocess kommer hur som helst knappast att 
missgynna Sverigedemokraterna, som förstås får mer negativ uppmärksamhet. En fällande 
dom drabbar framför allt Aftonbladet. En friande dom kommer däremot att bli en seger för 
Åkesson över alla journalister och tyckare som armbågat sig fram för att ropa ”rasism” och 
”hets mot folkgrupp”. Det är inget annat än ren klantighet att försätta sig i ett sådant läge. Det 
är att leka helt och hållet på Sverigedemokraternas egna villkor. 

Om svenska opinionsbildare och journalister menar allvar med att bemöta och granska 
Sverigedemokraterna, bör motfrågan till Jimmie Åkesson inte vara formulerad som en 
anklagelse. Den bör kanske inte ens handla om innehållet i Åkessons artikel, utan snarare 
om varifrån han ska ta pengarna till att finansiera de kraftigt höjda pensioner som 
partiet föreslår och hur han ska betala storsatsningarna på rättsväsendet. Visst – det är 
svårt att debattera med invandringsfientliga högerpopulister, för samtalet har en tendens 
att ständigt skifta spår och börja handla om invandringspolitik. Men allvarligt talat: 
svenska medier är vuxna uppgiften. Jimmie Åkesson är ingen svensk Geert Wilders, men 
som medielogiken ser ut just nu så lär han sig nog snabbt. Det är dags att sluta kasta 
sand i Sverigedemokraternas sandlåda. Lämna grabben ensam med sina spadar och gå 
och spela fotboll i stället! 

Roland Zuiderveld �tjänstledig kulturredaktör på SVT, skriver på en bok om Geert Wilders 
och invandringspolitiken i Nederländerna, som kommer ut nästa år. 
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Bilaga 4.  

 

Nu ska SD rensa ut brottslingarna 

Sverigedemokraterna fick stark kritik efter det att det uppdagats att flera av partiets 
kandidater hade ett brottsligt förflutet.  
Nu har partiet gjort allt för att tvätta bort stämpeln - och alla som ställer upp till valet 
tvingas skriva på en "vandelsförsäkran".  
 Jag tror att vi har en noggrannare kontroll än vad andra partier har, säger Runar 

Filper, distriktsordförande för Sverigedemokraterna i Värmland. 
 

En hade rusat in till sin exhustru mitt i natten och skallat henne i ansiktet, en annan hotade att 
skjuta en kvinna.  
Men nu ska inte en enda Sverigedemokrat med brottsligt förflutet kunna kandidera till 
kommun-, landstings- eller riksdagsval. 
Alla personer som vill hamna på listorna tvingas skriva på en så kallad vandelsförsäkran.  
Utdrag ur brottsregistret 

I den intygar man att man aldrig har varit straffad, varit tvångsintagen för behandling mot 
missbruk eller psykiatrisk vård, har skulder hos kronofogden eller betalningsanmärkningar. 
Om man vill kandidera till riksdagen måste man dessutom lämna in ett utdrag ur brottsregistret. 
- Förra gången kanske det slarvades lite mer. I enstaka fall var det kandidater som kom igenom 
trots sin bakgrund. Nu är nätet mer finmaskigt, säger Runar Filper. 
Han är tveksam till om kontrollen är lika hård i andra partier. Men partiledare Jimmie Åkesson 
menar att processen är normal. 
- Vi är i en förtroendebransch. Det är viktigt att veta vilka som vi sätter upp på listan, säger 
Åkesson. 
I går klubbade partiet igenom sin riksdagslista och delar av det kommande valmanifestet i 
Frösundavik i Stockholm.  
Det finns hård intern kritik inom partiet och flera personer menar att sammansättningen av 
riksdagskandidater är bristfällig. 
- Det är inte en hemlighet att jag är missnöjd med sammansättningen. Jag tycker inte att den 
avspeglar våra viktiga väljargrupper i tillräckligt hög grad. Det saknas vanliga jordnära 
arbetare och landsbygdsfolk, säger Anders Westergren, ordförande för Sverigedemokraterna i 
Höör. 
Tidigare allianssupportrar 

Partiet splittras också av de som är kritiska till att de flesta på riksdagslistan tidigare har 
sympatiserat med något av allianspartierna. Totalt är det så med 19 av de 25 första namnen på 
listan. 
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Nathalie Joo 
Bilaga 5. 
 

 
 
 
 

SD kan inte hålla möten 
Publicerad: 15 september 2010, 23.54. Senast ändrad: 16 september 2010, 16.01 

 

I går ställde Sverigedemokraterna in ännu ett torgmöte av säkerhetsskäl. Efter 

en ovanligt lugn valrörelse har attackerna mot SD trappats upp den senaste 

veckan. Protester planeras i Stockholm i dag vid finalen av partiets valturné, 

som har ett starkt islamfientligt budskap. 

  
Årets valrörelse har enligt flera bedömare varit mycket lugn – tills för en vecka sedan. 
Sverigedemokraterna har i slutspurten utsatts för både attacker mot enskilda politiker 
och störningar av valmöten: 

• I går ställde SD in ett besök med valturnén "Det sverigedemokratiska 
vardagsrummet" i Norrköping med partisekreteraren Björn Söder och partiets 
internationella sekreterare Kent Ekeroth, enligt SD av säkerhetsskäl. 

• I tisdags ställdes valturnén in i Uddevalla med samma motivering. 

• I måndags kunde valturnén inte genomföras i Göteborg. Polisen använde 
pepparsprej mot några av de 500 motdemonstranter som samlats. 

• I måndags polisanmälde en SD-kandidat i Malmö att någon sprejat ett hakkors på 
hennes dörr. 

• I fredags överfölls enligt en polisanmälan en SD-kandidat i Malmö i sitt hem och 
misshandlades och fick ett hakkors ristat i pannan med kniv. 

• I fredags sattes kravallpoliser in vid ett SD-möte i Malmö där ägg och bengaliska 
eldar kastades av några av de 500 motdemonstranterna. 

SD planerar att avsluta sin valturné på Sergels torg i Stockholm i dag. På Facebook 
sprids ett upprop om att överrösta mötet med vuvuzelor. 
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Stockholmspolisen har sedan i april en speciell valkommendering med både uniforms- 
och civilklädda poliser som sköter bevakningen av valrörelsen i samarbete med Säpo. 
Styrkan har utökats successivt, SD behöver ofta betydligt mer bevakning än övriga 
partier. Valturnén "Det Sverigedemokratiska vardagsrummet" innehåller hårda 
attacker mot islam. 

- I vissa lägen drar de till sig uppmärksamhet. Det gäller för oss att bedöma vilka 
frågor som ska avhandlas på mötet, om det är sådant som upprör, säger Kjell 
Lindgren, presstalesman vid Stockholmspolisen. 

SD:s partiledare Jimmie Åkesson hävdar att de etablerade partierna och 
massmedierna är medskyldiga till den senaste veckans händelser. 

- Vi hade sluppit det här om det politiska etablissemanget inte smutskastat oss och 
avhumaniserat oss under en lång tid. Det sänder signaler till de här grupperna att de 
har deras medgivande, säger han. 

När SvD lyssnade på valturnén "Det sverigedemokratiska vardagsrummet" i 
Jönköping i förra veckan sade Kent Ekeroth bland annat: 

- Kvinnans ställning är extremt tydlig i islam. Det står svart på vitt att en man har rätt 
att misshandla sin fru om hon misshagar honom. Detta är vad islam föreskriver. 

Ett annat uttalande under mötet löd: 

- Jesus mördade inte folk, jämför det med Muhammed, han halshögg 600 krigsfångar 
på en enda dag och gifte sig med en 6-årig flicka som han hade sex med när hon var 
9 år. Det är långt från Jesus exempel. 

Är det konstigt om folk blir upprörda när ni talar på det sättet? 

- Man får bli hur upprörd man vill, det är poängen i en demokrati. Det normala sättet är 
att debattera och utbyta argument, inte kasta saker eller störa, säger Jimmie Åkesson. 

Daniel Poohl, chefredaktör på tidskriften Expo som följer SD noga, tror att de 
etablerade partierna hade varit snabbare att fördöma våldet om det hade drabbat 
något annat parti. 

- Det handlar om en rädsla att spela SD i händerna genom att ge dem för mycket 
uppmärksamhet. 

Men paradoxalt nog kan effekten snarast bli den motsatta, menar han. 

- Det är klart att det väcker en viss sympati för SD när de blir utsatta för våld, men jag 
tror att de flesta har möjlighet att se bortom det. Det är mer intressant att många 
tycker att SD inte får synas i medierna och blir utfrysta i politiken. Där tar SD gärna på 
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sig en martyrroll, och den positionen är viktigare för att locka väljare, säger Daniel 
Poohl. 

Lars Ohly är den partiledare som tydligast fördömt attentaten mot SD. 

- Det går inte att beskriva den avsky jag känner inför detta. Vi har ingen plats som 
helst för något våld i det politiska livet i Sverige, sade han tidigare i veckan. 


