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Abstract 
 

I den här uppsatsen undersöks hur mycket och på vilket sätt Sverigedemokraterna nämns och 

uttalar sig i TV4Nyheterna före och efter att de valdes in i riksdagen 2010. En kvantitativ och 

en kvalitativ ansats har kombinerats för att undersöka två tremåndersperioder, en under 2008 

och en under 2012. Vidare studeras framingen av nyheter, vem står för framingen och vem 

som sätter agendan, journalister eller politiker. Även inramningen av Sverigedemokraterna 

studeras. 

 

Teoretiskt ligger modellen för agenda-setting till grund för stora delar av resonemanget. Även 

teorier kring nyhetsvärdering, journalistikens beskrivningsmakt, framing och TV:s 

genomslagskraft bygger upp den teoretiska ramen. 

 

I den kvantitativa delen tillämpas en kvantitativ innehållsanalys av samtliga inslag som berör 

immigration och integration i Rapport, Aktuellt och TV4Nyheterna under de tidigare nämnda 

tidsperioderna. Den kvantitativa undersökningen svarar på frågorna om hur mycket som 

rapporterats, hur stort utrymme Sverigedemokraterna får samt inom vilka ämnen de nämns 

eller uttalar sig. Den kvalitativa delen består av en framinganalys som till stor del lutar sig 

mot Robert Entman och Stephen Reese arbete. Robert Entmans kaskadmodell används för att 

beskriva hur framing rör sig mellan olika aktörer och analysen utgår från hans uppdelning i 

materiella och processuella frames. Reese skiljer på framinganalysens studie av hur inramning 

är uppbyggd och hur den verkar. Denna studie fokuserar på det förstnämnda, men verkan och 

konsekvenser diskuteras också i den mån det är relevant. 

 

2012 rapporterades nämnvärt mindre om immigration och integration än under motsvarande 

period 2008. En orsak kan vara det stora mediala utrymme som Socialdemokraternas 

dåvarande partiledare Håkan Juholt och hans avgång fick under delar av den studerade 

perioden. Vidare konstateras att politiker och journalister i mångt och mycket ramar in 

Sverigedemokraterna på samma sätt, de problematiseras och marginaliseras. Nyheterna som 

berör invandring och integration berör till stor del politiska beslut och processer. Dock står 

ofta journalisterna för inramningen och styr vem som får uttala sig och om vad.  
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1.0 Inledning:  
2010 väljs Sverigedemokraterna in i Sveriges riksdag och får en ny maktposition i Sverige. 

Tidigare hade de haft visst inflytande på lokal nivå, framför allt i södra Sverige. Inför valet 

diskuterades hur medier ska förhålla sig till partiet, som många anser vara främlingsfientligt. 

Sverigedemokraterna har kallats för ett enfrågeparti, då det mesta av deras politik kretsar 

kring en striktare invandringspolitik (Häger 2012). 

 

Min upplevelse är att efter att Sverigedemokraterna blev en del av den offentliga debatten, 

och framför allt efter att de röstades in i riksdagen, har deras huvudfrågor (invandring och 

integration) fått större utrymme i både människors medvetande och i medier. Tesen vill jag 

pröva i uppsatsen och utöver det kunna diskutera vem som överlag har den agendasättande 

och beskrivande makten, journalister eller politiker. 

 

2.0 Syfte och frågeställningar: 
2.1 Syfte 

Min hypotes består i att immigration och integration har fått större utrymme i media och 

därmed upplevs som viktigare efter 2010. Huruvida frågan faktiskt upplevs som viktigare 

eller andra skillnader i publikens inställning kommer inte att undersökas. Syftet är att ta reda 

på om rapporteringen av immigration – och invandringsfrågor ökat i TV- nyheterna mellan 

2008 och 2012 samt vad en eventuell skillnad kan bero på. Uppsatsen behandlar hur ofta 

Sverigedemokraterna uttalar sig i frågan och under vilka former samt inom vilka områden 

detta sker. Avslutningsvis behandlas huruvida det finns övergripande strukturer i hur 

journalister och politiker utövar sin agendasättande och inramande makt samt hur detta tar sig 

uttryck i nyhetsrapporteringen om immigration och integration. 

 

2.2 Frågeställningar 

• Hur mycket rapporterar Aktuellt, Rapport och TV4Nyheterna om integration och 

immigration 2008 respektive 2012?  

• Hur ofta nämns eller uttalar sig Sverigedemokraterna? 

• Under vilka villkor och i vilka ämnen uttalar sig eller nämns Sverigedemokraterna? 

• Hur tar sig aktörernas (framför allt journalisternas och politikernas) framing uttryck? 
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3.0 Material och avgränsning:  
Materialet som studeras kommer från de tre rikstäckande nyhetsprogrammen, Aktuellt, 

Rapport och TV4-nyheterna. Endast hela inslag studeras, inte telegram eller andra kortare 

nyheter. Som inslag räknas de element som består av en påannons av programledaren med 

påföljande reportage av en reporter. I de fall inslaget följs av en studiodebatt inkluderas även 

debatten. Under 2008 kommer samtliga inslag som gjorts om migration och integration i 

Sverige mellan 1 januari och 31 mars att studeras. På motsvarande sätt undersöks inslag från 

samma tidsperiod under 2012. Undersökningen inkluderar alla inslag som på något sätt 

behandlar invandring till Sverige från andra länder. Inslag om invandring i andra delar av 

världen eller inslag som handlar om Sverigedemokraterna ur andra aspekter behandlas inte, 

utan endast när de uttalar sig i immigrationsfrågor. Studien omfattar även inslag om 

integration och om människor med utländsk bakgrund som bor i Sverige, i de fall när deras 

bakgrund står i fokus och är en viktig eller väsentlig del av varför de medverkar och vad som 

rapporteras.  Totalt studeras 31 inslag från 2008 och 13 inslag från 2012. 

 

4.0 Bakgrund: 
4.1 Sverigedemokraterna 

2010 väljs ett nytt parti in i Sveriges riksdag, Sverigedemokraterna. Partiet hade redan 

tidigare haft inflytande i flera kommuner i landet och i vissa fall haft en vågmästarroll. Inför 

valet handlade diskussionerna inte bara om partiets främlingsfientliga politik och rötter inom 

nazismen, utan också om hur medierna skulle hantera dem (Häger 2012). Innan valet 2006 

befann sig Sverigedemokraterna utanför mediernas fokus, men efter att ha varit nära 

fyraprocentspärren till riksdagen och nått stora framgångar i framför allt södra Sverige, 

tvingas både andra partier och medierna att hantera partiet. Efter 2006 får 

Sverigedemokraterna mer medial uppmärksamhet även i rikstäckande medier, men inför valet 

2010 står de återigen i stor utsträckning utanför den mediala debatten (Häger 2012). Medierna 

fokuserar i stor utsträckning på kampen mellan det rödgröna blocket och alliansen. I de fall 

Sverigedemokraterna nämns handlar det om en eventuell vågmästarroll i riksdagen (Häger 

2012).  

 

4.2 Tidigare forskning:  

Ylva Brune är en av dem som studerat hur invandring och flyktingar framställs i medierna. 

Eftersom mitt syfte inte är hur dessa grupper framställs, utan snarare hur ofta frågan tas upp, 
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faller mycket av hennes forskning utanför vad som är relevant fo ̈r mitt ämne. Men delar av 

det är av intresse. Till exempel diskuterar Brune hur nyhetsproduktionen bidrar till fixeringen 

kring invandraren i nyhetsmedier. Vidare diskuterar Brune även invandring och 

nyhetsvärdering. Hon konstaterar också att nyhetsmedier tenderar att upprätta en 

tolkningsgemenskap i vissa frågor, ett ämne tematiseras och gör den framtida bevakningen 

förutsägbar. Framför allt visar Brunes forskning på mediers svårighet att behandla 

immigration, immigranter och integration på ett balanserat sätt. Hon påvisar att 

rapporteringen ofta faller in i beskrivning av stereotyper och att deras roll ofta 

problematiseras. Vid rapportering om rasism eller rasistiska trakasserier saknas en rutiniserad 

utgångspunkt och diskurs. Detta till skillnad mot flyktinginvandring eller brottslighet, där det 

finns tydliga ramar för hur rapporteringen brukar se ut. När det gäller rasism används ofta 

olika källor och journalisterna själva ges stort tolkningsutrymme (Brune 2004).  
 

Boomgaarden och Vliegentharts studie ”How news content influences anti-immigration 

attitudes” visar att det finns ett samband mellan hur nyhetsmedier framställer invandring och 

huruvida människor uppfattar det som ett problem eller inte (Bloomgarden & Vliegenthart 

2009) . De visar också att mediers påverkan på människor beror av vilken kontext de 

levereras i. I vissa sammanhang och situationer är medier och informationen de förmedlar 

viktigare än i andra. I ”Explaining the rise of anti-immigrant parties: The role of news media 

content” visar Boomgaarden och Vliegentharts att ju mer nyhetsmedier rapporterar om 

migrationsfrågor, desto fler är beredda att rösta på främlingsfientliga partier (Bloomgarden & 

Vliegenthart 2007)  

 

Det finns en del undersökningar om rapporteringen kring Sverigedemokraterna som framför 

allt belyser mediers villrådighet och problematiken kring att försöka tiga ihjäl ett parti, vilket 

många medier försökte göra i början. Andra studier visar att partiet inte alls var så osynligt i 

medierna som många trodde, eller som de själva ville påstå (Häger 2012). Björn Häger har i 

sin bok ”Problempartiet – mediernas villrådighet kring SD valet 2010” intervjuat ett flertal 

mediechefer om hur de resonerar kring att ta med Sverigedemokraterna i bevakningen eller 

inte (Häger 2012). En del av dem menar att de strikt håller sig till att bevaka riksdagspartier, 

om inte något mindre partis fråga seglar upp och blir extra intressant, till exempel genom att 

andra partier plockar upp den. Andra chefer menar att nyhetsvärderingen alltid görs från fall 

till fall och att en bra nyhet inte nödvändigtvis beror på om partiet sitter i riksdagen eller inte 

(Häger 2012) 
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5.0 Teori 
5.1 Inledning och journalistiska ideal 

Många människor hämtar idag en stor del av sin information från medier. Stuart Allan menar 

att journalister fungerar som samhällets historieberättare (Allen 2004:77). För de flesta är 

massmedier, och framför allt TV, den viktigaste källan till politisk information (Nord 1997). 

Det som rapporteras i nyheterna påverkar människors uppfattning av världen. Eftersom 

människor dagligen skapar sig uppfattning och åsikter i frågor som inte direkt berör dem eller 

som de har någon egen erfarenhet av har medier stort inflytande över att forma opinionen 

(Iyengar & Kinder 2010). På så sätt är människor också beroende av att medier ger ett rättvis 

och sanningsenlig bild av verkligheten. När informationen inte kan kontrolleras av dem själva 

måste de lita på att mediers rapportering är objektiv och sanningsenlig (Allan 2004). 

 

Journalistikens ideal brukar beskrivas i termer av att informera medborgare och granska 

makthavare. Journalister har därmed ett stort ansvar, de är ansvariga för att rapportera om ett 

stort antal ämnen och kontrollerar vilka källor som används samt vem som får komma till tals 

och när. Med detta följer en demokratisk roll eftersom medier är med och formar opinionen 

och i mångt och mycket utgör informationskanalen mellan politiken och medborgaren (Allan 

2004:47). Allan skriver att all inblandning av propaganda i nyheter är ohållbar. Propagandans 

syfte är, till skillnad från journalistiken, att vilseleda publiken och dölja sanningen för att styra 

opinionen åt ett visst håll. Journalistikens uppgift är motsatt, att hålla sig till sanningen och 

inte medvetet försöka påverka opinionen åt något håll (Allan 2004:56). Nyhetskällorna utgör i 

mångt och mycket förespråkare för en fråga eller sak, och vill marknadsföra sin vision eller 

organisation. Det finns alltså många fördelar med att få mediernas uppmärksamhet (Dearing 

& Rogers 1996). 

 

5.2 Vad blir nyheter? 

5.2.1 Agenda-setting 

Agenda setting bygger på antagandet om att det som massmedier framställer som viktigt ser 

också publiken som viktigt. Om ett ämne får större utrymme i medierna leder det enligt teorin 

till att publiken upplever frågan som viktigare. På så vis har medierna makt övar att sätta 

agendan och påverka hur människor prioriterar (Balnaves, Donald & Shoesmith 2009). 

Agenda-setting kan beskrivas som konkurrensen mellan olika ämnen, och dess förespråkare, 

för att få uppmärksamhet av medier, publiken och politikerna. Teorin står för en förklaring till 
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varför vissa frågor syns mer än andra i den allmänna debatten och därmed hur den allmänna 

opinionen formas. Agenda-setting pågår simultant på tre olika agendor; mediernas, publikens 

och politikens. Dearing och Rogers ser agenda-setting som en politisk process där mediernas 

agenda påverkar publikens agenda som i sin tur kan påverka den politiska agendan. Medierna 

spelar på så vis en avgörande roll i vilka frågor som blir allmänna frågor, och som därmed kan 

vara med och påverka den politiska debatten och den politiska agendan (Dearing & Rogers 

1996).  

 

Det finns samband mellan den mediala agendan och publikens agenda. Mediernas agenda kan 

i vissa fall ha direkt inverkan på den politiska dagordningen, men i regel går påverkan via 

publiken. I regel plockar medierna upp ett ämne och för in det i publikens medvetande och på 

deras agenda. När frågan fått genomslag bland publiken reagerar politiker och det blir därmed 

en del även av den politiska dagordningen. Ofta är det en avgörande händelse eller ett 

avslöjande som sätter ämnet i fokus och gör att det blir en del av den offentliga 

debatten(Dearing & Rogers 1996). 

 

Ett historiskt exempel är Asps studie under folkomröstningen i kärnkraftsfrågan. Han visar att 

medier spelade en betydelsefull roll i röstningens process och utgång. Medier var särskilt 

inflytelserika när publiken i ett inledande skede skaffade sig en uppfattning i frågan och i 

beslutet att rösta eller inte (Asp 1986:336). Asp menar vidare att en person bildar sig en 

uppfattning genom att inhämta information från fyra olika kanaler; egna iakttagelser, 

information från andra personer, genom medier och det han kallar kognitiva resurser. Det är 

den kunskap personen besitter sedan tidigare och den egna tankeverksamheten. Asps (1986) 

studie visar att medier är viktigast när det gäller att förmedla faktakunskaper. I frågor som 

handlar om värderingar och där sanningen inte är lika svart eller vit är 

personkommunikationen viktigare. Asp (1986) konstaterar att när det gäller politiska 

kunskaper är mediekommunikation generellt sätt den viktigaste kommunikationskanalen. 

Vilka effekter massmedier har beror också på hur mottaglig en individ är för informationen, 

här spelar till exempel politiskt engagemang en viktig roll. Asps forskning visar att 

massmedier spelar en central roll i den politiska opinionsbildningen (Asp1986). 
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”Den verklighetsbild som presenteras och den värdering som görs av den politiska världen i 

det medieinnehåll individen exponerar sig för påverkar starkt det sätt på vilket individen själv 

uppfattar och värderar den politiska världen. Och det är genom denna påverkan som 

massmedierna också indirekt påverkar den slutgiltiga valhandlingen.” 

(Asp 1986:351) 

 

5.1.2 Nyhetskriterier och nyhetsvärdering 

För att beskriva och förklara verkligheten använder journalister sig av att ett antal kriterier för 

vad som är en nyhet. Kriterierna är i stor utsträckning standardiserade och bygger på tidigare 

erfarenhet om hur en nyhet bör ser ut. Det standardiserade sättet att hitta och välja ut nyheter 

berättigar journalister att välja ut en viss typ av händelser och ämnen på bekostnad av andra 

ämnen (Allan 2005). Det finns tydliga mönster i hur olika nyhetsmedier värderar ämnen och 

händelser. Medier tenderar att vid en given tidpunkt ge en fråga ungefär lika stort utrymme 

(Dearing & Rogers 1996).  

 

Allan sammanfattar tio kriterier för vad som blir en nyhet: 

• Konflikt – finns två sidor med olika åsikter känns ämnet angeläget och kan dramatiseras. 

• Närhet – ju mer direkt effekt händelsen har på publiken, desto större anledning att 

rapportera. 

• Tidsnära – nya händelser får företräde. 

• Förenkling – det ska inte gå att tolka på för många olika sätt och konsekvenserna ska vara 

tydliga. 

• Personfokus – med ett ansikte eller en representant blir det mindre abstrakt. 

• Oväntat – det som bryter mot normen och är oväntat hamnar ofta i nyheterna. 

• Kontinuitet – kan något planeras in i förväg och ändå kännas som nytt underlättar det för 

redaktionens arbetsgång. 

• Komposition – de flesta vill ha en mix av olika ämnen i sina sändningar eller utgåvor.  

• Referat till mäktiga nationer eller personer – det får händelsen att stå ut från mängden. 

• Vem det berör – det som berör de som jobbar med nyheter kommer oftare med i nyheterna. 

• Negativitet – dåliga nyheter är bra nyheter. 

(Allan 2004:57-58) 

 

För TV-nyheter styr även bilder till stor utsträckning vad som blir nyheter. Bilder är en stor 

del av TV:s berättande, och det som inte kan bildsättas på ett attraktivt sätt har mindre chans 
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att slå sig in i sändningen. I TV görs ofta nyheter efter konventionella mallar. Redaktioner har 

en bild av hur nyheter ”ska” se ut och även publiken känner ofta igen en nyhet till formen. 

(Waldahl, Andersen & Rønning 2009).  

 

Ett resultat av journalistikens professionalisering är att det ibland görs nyhetsvärdering efter 

en mall, en bedömning av en händelse som en produkt där man avgör huruvida den passar in i 

nyhetsmallen eller inte. När de flesta journalister utbildas, rekryteras och jobbar efter samma 

kriterier sker en likriktning i hur yrkeskåren bedömer nyheter. Hand i hand med detta går 

teorin om att en del saker blir nyheter på ren rutin. Journalister lär sig känna igen nyheter och 

var man hittar dem. Det är information som går att förpacka så som nyheter vanligtvis ser ut, 

och som därför även publiken känner igen som nyheter. En tredje aspekt av nyhetsvärdering 

är nyhetsmediers ideal om att spegla världen så som den är, att berätta vad som hänt och hur 

det ligger till. Avslutningsvis påverkar även faktorer utanför nyhetsredaktionerna vad som blir 

nyheter, exempelvis kultur, ekonomi, vad publiken efterfrågar och påverkan från 

organisationer och makthavare (Gitlin 2003). 

 

Synen på den standardiserade nyhetsmallen torde innebära att liknande händelser och ämnen 

blir nyheter gång på gång och att det finns ämnen som inte passar in i mallen och som det 

därför inte heller berättas om. Kanske krävs det då en mycket stor händelse eller väldigt 

engagerad journalist för att de ämnena ska få utrymme. Som vi redan konstaterat har 

medierna en beskrivningsmakt och en agenda-sättande makt. Genom att en del ämnen aldrig 

tas upp blir det som att de inte existerar, om man sätter stor tilltro till hur medierna 

konstruerar människors verklighetsuppfattning. Samtidigt får andra ämnen stort utrymme och 

upplevs därmed som väldigt viktiga, ibland kanske oproportionerligt viktiga. Nyhetsmallen är 

alltså starkt förknippad med beskrivningsmakten. Det leder även till att de med makt och höga 

positioner i samhället blir överrepresenterade i medierna (Allan 2004). 

 

5.3 Framing 

Framing är ett begrepp som innefattar det som väljs ut och betonas i en fråga. Journalister kan 

alltid välja att belysa olika aspekter av en fråga och väljer på samma sätt alltid bort någonting. 

Nyheten ramas alltså in på ett bestämt sätt. Det kan handla om vem som får uttala sig, vilken 

aspekt av frågan man väljer och även detaljer som ordval kan få stor betydelse i hur publiken 

uppfattar nyheten (Balnaves, Donald & Shoesmith 2009:68).  
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Framing är en framträdande faktor som anses ge journalister stor makt över hur någonting 

beskrivs och därmed uppfattas (Nord & Strömbäck 2006). Framing diskuteras mer ingående i 

metodavsnittet, men jag vill här lyfta fram Nord och Strömbäcks arbete kring vem som styr, 

och upplever sig styra, bland politiker och journalister.  

 

5.2.1 Politiker eller journalister – vem styr? 

Strömbäck och Nord har studerat huruvida det var källorna eller journalisterna som styrde den 

politiska bevakningen inför riksdagsvalet 2002. De menar att även om källorna styr 

nyhetsprocessen behöver de inte nödvändigtvis styra formen. Vem som styr delas därför in i 

två delar, vad som rapporteras och hur det rapporteras. Nord och Strömbäck visar att 

journalister framförallt har inflytande över utformningen av nyheter. Politiker kan styra 

reportrars uppmärksamhet och de agerar ofta källor, men det är journalisterna som bestämmer 

vad som kommer med och inte. Merparten av de tillfrågade politikerna i Nord och 

Strömbäcks undersökning upplevde att journalister till hög grand påverka politik och 

samhälle. De upplevde att journalisterna har mer makt än de själva. Samtidigt upplevde 

journalisterna att politikerna har mest makt. De var dock båda överens om att journalister har 

mer makt vad gäller att rama in nyheten. En viktig skillnad här är den mellan mediernas logik 

och den politiska logiken. Om allting måste passa in i medielogiken har politiker inte längre 

möjlighet att nå ut till medborgarna med sina budskap, om det inte passar medierna. Eftersom 

medier är en viktig kommunikationskanal mellan politik och medborgare betyder det i 

förlängningen att människor går miste om information som kanske hade påverkat deras 

attityder och beslut (Nord & Strömbäck 2006). 

 

5.4 TV:s genomslagskraft 

Iyengar & Kinder har undersökt hur amerikaner påverkas av tv-nyheter. Utifrån teorin om 

agenda setting konstaterar de att tv-nyheter formar amerikanernas politiska prioriteringar. 

Genom att fokusera på vissa frågor, och ignorera andra, ändras människors prioriteringar och 

vad de tycker är viktigt. När medierna sedan går vidare till nästa fråga följer publiken och 

deras åsikter med. Iyengar & Kinders studie av tv-nyheters påverkan visar att människors 

egna intressen, erfarenheter och förkunskap påverkar hur de tar emot en nyhet och värderar 

den. När ett nytt problem tas upp når agenda setting-effekterna först de som själva berörs av 

problemet i vardagslivet. Om bevakningen sedan fortsätter sprids effekterna även till de som 

till en början inte kände sig berörda (Iyengar & Kinder 2010). 
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Asp delar in publikens mottaglighet i fem faktorer; bedömning, inställning, engagemang, 

resurser och omgivning. Främst visar sig individens engagemang och kognitiva faktorer 

påverka hur man tar till sig innehållet. Ett ökat informationsintag påverkar framför allt 

resurssvaga och engagerade väljare. Generellt sett påverkas de som är engagerade och/eller 

kognitivt rika mer än de som är oengagerade och kognitivt fattigare. När det gäller TV-

nyheter är det dock de oengagerade väljarna som påverkas mest, de som är engagerade väljer 

andra medier framför TV-nyheterna och påverkas mer av till exempel dagspress. De med 

sämre mottagningsförhållanden påverkas alltså i högre grad av etermedier. Asp spekulerar i 

att orsaken kan vara att ju större ansträngning som krävs från individen för att ta del av 

innehållet, desto större betydelse får mottagligheten. Det är alltså enklare att ta till sig 

budskapet och kunskapen som förmedlas via TV än i tryckt press. Överlag kan sägas att TV-

nyheter spelar en något mindre roll än pressen när det gäller att påverka väljarnas politiska 

kunskaper (Asp 1986).  

 

Asps studie är visserligen över 20 år gammal, men stora delar av det gäller rimligen även 

idag, så som hur människor tar till sig budskap och att medierna påverkar människors 

politiska beslut. Det finns en del modern forskning som indikerar att många av Asps slutsatser 

är aktuella även idag (se till exempel Cushion 2012). Andra delar finns anledning att 

diskutera, framför allt med tanke på den tekniska utveckling som skett sedan 1980-talet. Idag 

finns betydligt fler plattformar och mediekanaler för människor att välja mellan. Exempelvis 

kan man tänka sig att den grupp som enligt Asp hellre söker sig till TV-mediet för att den 

informationen är lättare att ta till sig, idag även söker sig till webben, webb-TV och nyheter i 

mobilen. Trots att internet blir en allt viktigare mediekanal, är TV fortsatt en central källa till 

nyheter för många (Waldahl, Andersen & Rønning 2009). Globalt sett är TV-nyheter fortsatt 

den viktigaste informationskanalen i de flesta länder, och den informationskälla flest har 

förtroende för (Cushion 2012). Cushion (2012) argumenterar för att det är viktigt att inte 

glömma bort TV:s nuvarande och fortsatta genomslagskraft och inflytande, trots nya mediers 

framfart. Han menar vidare att de nya plattformarna i stor utsträckning kompletterar de gamla, 

istället för att ersätta dem. Även vad gäller politiska nyheter och politisk information används 

internet som ett komplement till TV (Cushion 2012).  
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6.0 Metod 

 
 

Studiens tyngdpunkt ligger på en kvalitativ framinganalys, som kompletteras med en 

stödjande kvantitativ innehållsanalys. 

 
6.1 Kvantitativ innehållsanalys 

För att studera en större mängd material är kvantitativ innehållsanalys en effektiv och 

förtjänstfull metod. Metoden siktar alltid på att utifrån det enskilda kunna säga någonting om 

det generella. Genom att systematisera tillvägagångssättet och grunda sina resultat på statistik 

är förhoppningen att kunna uttala sig om generella mönster och exempelvis jämföra skillnader 

mellan tidsperioder eller medier. Det ger också möjlighet att bearbeta ett stort material och är 

därmed en mycket effektiv metod. Första steget i en kvantitativ undersökning är att bestämma 

sitt forskningsområde och formulera syfte och frågeställningar som kan undersökas 

kvantitativt. Genom operationalisering översätts sedan syfte och frågeställningar till mätbara 

variabler. Resultaten blir därmed i regel i termer av frekvens eller omfång. Från materialet 

väljs enskilda aspekter ut, som går att mäta enskilt. Med tydliga urvalsdefinitioner och 

kodschema ämnar den kvantitativa innehållsanalysen att objektivt undersöka texten så att 

tolkningen inte ska bero av vem som gör den. I stort kan den här typen av undersökningar 

delas in i två grupper, de som förklarar innehållet och varför det ser ut som det gör, samt de 

som försöker påvisa hur detta kan påverka såväl samhället som enskilda individer (Nilsson 

2010). 

 

Det som kanske främst skiljer den kvantitativa innehållsanalysen från andra metoder är 

inslagen av traditionella naturvetenskapliga ideal så som objektivitet och systematik 

(Neuendorf 2002). Nilsson definierar fyra särskilt viktiga begrepp inom den kvantitativa 

innehållsanalysen: 

• Objektivitet – Analysen ska vara oberoende av forskaren som utför den och kunna 

replikeras av någon annan med samma utfall. 

• Systematik – Tillvägagångssättet ska vara klart definierat och mäta det som avser 

mätas. 

• Kvantitet – Analysenheterna ska beskrivas kvantitativt och så att det går att fastställa 

statistiska samband. 
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• Manifest – Analysen görs av det som klart går att utläsa i texten och som är 

tillgängligt för alla. Mätinstrumenten och anvisningar ska vara så entydiga att den 

subjektiva tolkningen minimeras så långt det är möjligt (Nilsson 2010:122) 

 

6.1.1 Kodschema och variabler  

För att möta kraven på objektivitet har normen inom vetenskapen varit att alla beslut gällande 

variabler och kodregler ska tas innan observationerna är gjorda (Neuendorf 2002). En del 

forskare har dock påpekat poängen med att ha en uppfattning om materialet, det ger möjlighet 

till mer innovativa studier. Hela processen kan då ses som en kombination av induktion och 

deduktion (Neuendorf 2002). Jag har i min undersökning utformat stommen i kodschemat och 

frågeställningarna innan jag bekantade mig med mitt material. Efter att ha fått en snabb 

överblick av hur materialet ser ut har sedan framför allt kodschemat anpassats för att fånga in 

materialet på bästa sätt. En mindre pilotstudie för att testa kodschemat genomfördes, då 

studerades endast inslag från TV4Nyheterna under perioden 1 januari 2013 till 31 mars 2013. 

Därefter tillkom ett antal variabler bland källorna och även kodning av huvudfokus i inslaget.  

 

6.1.1.2. Val av variabler 

I studien är en av ambitionerna att undersöka hur mycket utrymme immigrationsfrågan fått i 

nyheterna under en bestämd tidsperiod. Den totala tiden ger en indikation på hur stort 

utrymme frågan får och ger en fingervisning om hur det nyhetsvärderats vid det givna 

tillfället. 

 

För att undersöka om någon typ av nyhet eller något område är vanligare än andra har 

inslagen delats upp efter vad huvudfokus i rapporteringen är och vad nyheten baseras på. 

Detta ger också möjligheten att undersöka om politiker eller andra aktörer medverkar mer i en 

viss typ av inslag än andra och jämföra inom vilka områden någon får (eller tar) utrymme. I 

några fall har inslag kunnat kodas efter flera fokusområden, det finns exempelvis de som tar 

upp både integration och immigration. Jag har då sett till var man lägger störst vikt, vad som 

kommer först i inslaget och vad tittaren rimligen upplever som viktigast för att avgöra vilken 

kategori inslaget ska kodas i. Jag är inte intresserad av att kartlägga hur invandring i sig 

framställs eller vilka aspekter av den som lyfts fram, utan snarare anledningen till att det 

rapporteras om det just där och då. Det här vill jag kunna koppla till vilka politiker och andra 

aktörer som uttalar sig och när. Dessutom kretsar mycket av min undersökning och mina 

hypoteser kring ett politiskt parti och det är därför den här typen av samband jag är intresserad 
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av. Genom att mäta när politiker och andra aktörer nämns i inslagen och när de uttalar sig, 

kan det sättas i relation till hur ofta Sverigedemokraterna medverkar. Det ger en indikator på 

hur mycket och vilken typ av utrymme de får. Även detta kan ställas mot ämnesområde och 

typ av nyhet, för att undersöka om finns ett mönster i när de nämns eller inte.  

 

6.1.2 Kritik mot kvantitativ innehållsanalys 

Kritiken mot kvantitativ innehållsanalys har bland annat bestått i att man genom att studera 

delar av ett material förlorar helhetsperspektivet och att metoden saknar förutsättningar för att 

gå på djupet och tolka innehållets betydelse. Kritiker menar att genom att plocka ut och mäta 

vissa aspekter, och inte andra, missar man kontexten och sammanhanget. Även urval har 

diskuterats från utgångspunkten att det kan vara svårt att definiera ett innehåll, som dessutom 

ofta är föränderligt. Förespråkare för metoden hävdar däremot att förenkling är en del av den 

kvantitativa innehållsanalysen och att det inte finns någon metod som kan undersöka allt ur 

alla perspektiv, utan att förenkling och inriktning är nödvändig (Nilsson 2010). 

Vad gäller denna undersökning skulle kritiker kunna hävda att det bara skrapas på ytan genom 

att undersöka när och hur ofta Sverigedemokraterna nämns eller kommer till tals, och inte vad 

som sägs eller hur de framställs. Det samma gäller rapporteringen av migration och 

invandring. Undersökningen visar till exempel inte hur invandrare framställs eller om det 

läggs någon värdering i det som rapporteras. Här är mitt, liksom många andras, argument att 

olika metoder fyller olika funktioner. De hårda fakta och statistiska underlag som en 

kvantitativ analys ger är en bra överblick och underlag för fördjupande studier. I det här fallet 

gör jag inte heller något anspråk på att beskriva mer än just hur ofta och mycket ett parti 

medverkar, och därför fyller den kvantitativa analysen sin funktion. I många fall kan 

kvantitativa och kvalitativa analyser komplettera varandra genom att berätta olika saker om 

samma fenomen. Därför kompletteras den kvantitativa analysen med en kvalitativ ansats. Här 

fokuseras istället på på vilket sätt Sverigedemokraterna framställs och kommer till tals, 

snarare än hur mycket. Den kvantitativa analysen kan berätta hur ofta partiet medverkar, och 

hur mycket som rapporteras medan den kvalitativa delen kan svara för på vilket sätt detta 

sker.  

 

6.1.3 Reliabilitet och validitet 

Min kvantitativa undersökning innefattar relativt få analysenheter och speciellt under 

perioden 2012 är det få enheter som analyserats. Det gör att det finns anledning att ifrågasätta 

undersökningens validitet och framför allt reliabilitet. Reliabilitet är ett mått på kvaliteten 
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insamlingen och bearbetningen av materialet och i vilken utsträckning mätmetoden ger 

samma resultat vid ett upprepat antal tillfällen. Validitet behandlar huruvida man mäter det 

man vill mäta och hur väl resultaten korrelerar med verkligheten (Neuendorf 2002). De få 

enheterna till trots så har samtliga inslag i landets tre största TV-sända nyhetsprogram under 

tre månader analyserats. Sett till antal minuters nyhetssändningar som gåtts igenom och den 

relativt långa tidsperioden får ändå undersökningen ses som relativt tillförlitlig. Statistiskt går 

det inte att dra några generella slutsatser utifrån den kvantitativa undersökningen, men för den 

studerade tidsperioden är materialet omfattande och slutsatserna därför tillförlitliga i den mån 

de görs. Eftersom det är i antalet analysenheter studien brister kan validiteten, att det som 

ämnas studeras faktiskt studeras, fortfarande anses vara hög. Det finns därmed snarare 

anledning att diskutera urvalet. Studien omfattar samtliga inslag om immigration och 

integration under de studerade perioderna. De kortare nyheterna, så som telegram, har inte 

studerats och det är en brist i det här avseendet. Inte heller nyheter som berör in- och 

utvandring i andra länder eller utvandring från Sverige har inkluderats. Detta kan vara en brist 

vad gäller de bitar som behandlar Sverigedemokraterna eftersom även detta ligger nära deras 

politik. Vad gäller övriga delar av studien är de inriktade på just immigration och integration i 

Sverige och berörs därför inte av denna exkludering. 

 

6.1.4 Urval 

Kodschemat syftar till att vara så tydligt och specifikt som möjligt för att alla inslag ska kodas 

likadant. Detta gäller även i det urval som gjorts när inslagen valts ut, alla inslag ska uppfylla 

samma kriterier för att falla inom ramen för undersökningen. Eftersom jag använt mig av ett 

bedömningsurval är det essentiellt att bedömningen görs på samma sätt varje gång. Ett 

slumpmässigt urval brukar ses som det mest fruktbara inom vetenskapliga studier (Neuendorf 

2002). Då undersökningen behandlar inslag som berör ett specifikt ämnesområde vore det inte 

särskilt effektivt att slumpmässigt välja ut inslag under en tidsperiod eftersom merparten av 

dessa sannolikt inte skulle behandla det område som studeras. Därför har jag valt att rikta 

undersökningen till de inslag som faktiskt är relevanta och istället kunna undersöka en större 

mängd av just dem. 

 

I den kvalitativa delen studeras de fyra inslag som behandlar Sverigedemokraterna, eftersom 

det är dem undersökningen tar avstamp i. Syftet är att studera hur Sverigedemokraterna ramas 

in av journalister och andra politiker samt vilket utrymme de får i debatten. Utöver detta 

analyseras även fem andra inslag som på något sätt belyser intressanta mönster och teman i 
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det undersökta materialet. Även här görs ett bedömningsurval för att kvalitativt studera de 

mest intressanta inslagen utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

6.2 Kvalitativ analys 

Den kvalitativa analysen består av framinganalys där målet är att ta reda på vem som 

huvudsakligen står för inramningen av de studerade inslagen, journalister eller politiker. 

Analysen behandlar även hur Sverigedemokraterna ramas in och om det finns skillnader i hur 

de behandlas jämfört med andra partier. Avsnittet diskuterar framing-begreppet utifrån 

framing av politiska nyheter. 

 

I det här kapitlet redogörs först för framingens grunder och funktioner. Vidare delas framing 

och framinganalys in efter vad de består av och hur de fungerar enligt Entmans och Reeses 

arbete. Entmans kaskadmodell ligger till stor del till grund för analysen av hur framing sprids 

mellan olika aktörer. Avslutningsvis beskrivs operationaliseringen och hur framinganalysen 

tillämpas på materialet. 

 

I avsnittet används begreppen framing och inramning samt frame och ram för att beskriva 

framing av nyheter. Eftersom engelskans uttryck saknar en fullgod svensk motsvarighet 

används i huvudsak det engelska begreppet, men svenskans inramning avser här framing och 

används för läsvänligheten.  

 

6.2.1 Framing 

Diskussionen kring definitionen av framing handlar till stor del om hur mycket som kan sägas 

ingå i begreppet framing. Robert Entman hävdar att det som skiljer framingen från resten av 

nyheten är att inramningen uppmanar tittaren att stödja eller ta avstånd i den politiska 

konflikten (Entman 2004). Uppmaningen om att ta ställning innefattar dels framingens 

användning ord och bilder som känsloladdade och som styr tittaren åt en specifik tolkning. 

Det handlar också om att repetera ord och bilder så att med tittaren tolkar dem så som man 

vill (Entman 2004). Entman definierar framing enligt följande: 

 

”…selecting and highlighting some facets of event or issues, and making connentions among 

them so as to promote a particular interpretation, evaluation and/or solution.”  

(Entman 2004:5) 
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Stephen Reese betonar i sin definition av framing att det verkar symboliskt för att strukturera 

världen och att det finns inom såväl politik, journalistik som hos allmänheten. Hans definition 

innefattar även rörelsen från en textuell nivå till en mental nivå, framingen gör skillnad hos 

mottagaren och orsakar en slags påverkan (Reese 2010:21-22). 

 

Eftersom Reese poängterar att framing agerar på flera olika arenor och genom flera aktörer 

behöver framingens påverkan inte nödvändigtvis röra sig mellan medierna och publiken. 

Enligt hans definition kan det också röra sig om politikers inramning som påverkar 

exempelvis journalister, eller allmänhetens tolkning av en händelse som påverkar politikerna 

(Reese 2010). Även Entman diskuterar framingeffekter och menar att politiker och anhängare 

i både regering och opposition försöker få ut sina budskap i pressen, i hopp om att det ska 

fungera som en politisk hävstång. Mediernas politiska inflytande beror därmed av hur de 

reagerar och deras förmåga att rama in nyheten så att den gynnar den ena eller andra sidan 

(Entman 2004). 

 

6.2.1.2 Materiell och processuell framing 

Entman delar in framing i två kategorier: materiella och processuella. En materiell frame 

uppfyller minst två av följande krav: de beskriver effekter eller omständigheter som 

problematiska, identifierar en orsak, beskriver en moralisk aspekt och föreslår förbättringar 

eller lösningar (Entman 2004). Det är till synes ganska grundläggande byggstenar i en nyhet, 

så som de i regel produceras. Den materiella framingen handlar alltså till stor del om hur en 

nyhet är uppbyggd och presenteras. Entman betonar problemformuleringen och lösningen 

som de viktigaste delarna i materiell framings funktion. Delvis för att de styr mycket av den 

övriga framingen, men också för att de främjar bilden av nyheter som upprätthållande av 

allmän ordning (Entman 2004). Processuella frames har en smalare funktion, de ramar in 

politiska aktörers legitimitet och konkurrens baserat på deras teknik, framgång och 

representation. Ett exempel är den mycket vanliga kapplöpnings-inramningen, när politiska 

processer beskrivs som tävlingar och politiker som motspelare (Entman 2004).  

 

På liknande sätt delar Reese in framing-analysen i ”the what and the how of news frames 

analysis” (Reese 2010). Här bör dock betonas att Reese främst behandlar analysen av 

framing, medan Entman delar upp själva framingen. Reese skiljer alltså på att studera vad 

framingen består av och hur den verkar. Det förstnämnda innefattar vad som bygger upp 

inramningen, vad den består av och hur den fungerar. Det inkluderar bland annat metaforer, 
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ikoner, fraser och andra verktyg (Reese 2010). Att identifiera vad framingen består av är 

enligt Reese ett första steg i att belysa teman som leder till den sociala och politiska 

förståelsen av texten. Genom att ”klä av” inramningen nås också analysen om hur den 

uppkommit och hur den verkar. Studien har då flyttat sig från hur framingen ser ut till hur den 

uppför sig. Det innefattar alltså hur framing skapas och tas emot på en mer processuell nivå 

(Reese 2010). Den här delen av analysen studerar även de kognitiva processer hos mottagaren 

som interagerar med framingen, och alltså därmed vilka effekter framingen får (Reese 2010). 

 

Reese menar vidare att många tidigare studier tagit framingens struktur för givet och 

koncentrerat sig på hur den verkar. Reese argumenterar för att en kombination av de två 

ansatserna ger en djupare analys, och att man genom att studera framingens struktur på ett 

bättre sätt kan förstå hur den verkar. Genom att identifiera nyckelprinciper inom framingen 

kan effektstudien dessutom inriktas på hur de verkar och därmed ge en mer effektiv analys 

(Reese 2010). 

 

6.2.2 Kaskadmodellen 

Entman beskriver framingens rörelse i vad han kallar kaskadmodellen. Han delar in källorna i 

grupper och beskriver hur de tankar och föreställningar som stödjer en tolkning sprids där 

emellan (se bild 1). Spridningen går i regel från makthavare till andra elitgrupper och därifrån 

till medier och deras inramningar för att slutligen nå publiken (Entman 2004:10). 

Spridningsmodellen är en del i kaskadmodellen och den beskriver hur individer kopplar ihop 

bilder, ord och känslor till varandra i scheman. Det kan ses som små kluster där enheter kan 

tillkomma och kopplas till varandra efter hand. Spridningen verkar på varje nivå i 

kaskadmodellen. Såväl inom nivåerna som mellan dem lär individerna varandra att koppla 

ihop och bilda kluster kring en viss fråga (Entman 2004).  
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Bild 1. Rörelse i kaskadmodellen efter terrorattacken 11 september 2001 (Entman 2004:10). 

 

Den viktigaste aspekten här är hur makthavares föreställningar och tolkningar sprids till 

journalister. Dessa föreställningar och tolkningar syns sedan i journalisters inramning och 

sprids därmed till publiken. En viktig aspekt av Entmans modell är att framingen ibland kan 

röra sig omvänt, från de med mindre makt till de med mer. Här menar Entman att journalister 

själva kan vara katalysatorn i att framingen ändrar den allmänna opinionen (Entman 2004).  

 

Innehållet i nyheten styr till stor del vem som får eller kan sätta framingen, eller om det 

kommer att uppstå en konflikt kring vem som ramar in. Det här menar Entman själv att 

kaskadmodellens viktigaste skillnad mot andra modeller. Kaskadmodellen tar nämligen 

rådande konsensus i beaktning i hur en nyhetsframe kan röra sig mellan nivåerna i 

framingprocessen, och vad den får för konsekvenser på varje steg. Ju bättre en frame stämmer 

med den dominerande kulturen, desto mer framgångsrik kommer den att bli. I de fall när 

framingen inte stämmer med det dominerande schemat kommer spridningen i stor 

utsträckning att stoppas. Entman konstaterar att politiker i regel inte har något problem med 

att fånga journalisters uppmärksamhet. Men om de vill kontrollera nyhetsbudskapet måste de 
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paketera frames som passar mediernas institutionella och individuella krav, så att de använder 

samma inramning som politikerna (Entman 2004). 

 

6.2.3 Tillämpning 

Analysen koncentreras till hur framingen sker samt vem som gör den. Framinganalysen utgår 

från vilka aktörer som står för inramningen. Aktörerna studeras utifrån vem som står för 

huvudframingen och om det finns någon stödinraming eller konkurrerande framing. Fokus 

läggs här på journalister och politiker samt samspelet mellan dem, men andra aktörer berörs 

också i den mån det är relevant. När huvudframing och andra eventuella frames identifierats 

appliceras Entmans uppdelning i materiella och processuella frames. Analysen börjar med att 

identifiera materiell framing och rör sig sedan mot det processuella. Enligt Reese uppdelning i 

vad en frame består av och hur den verkar fokuserar analysen huvudsakligen på vad 

framingen består av och hur den är uppbyggd, men vid valda delar berörs även effekter och 

hur den verkar hos mottagaren. Enligt Kaskadmodellen studeras framingens spridning och 

vad den får för effekter när den rör sig mellan de olika aktörerna. 

 

I en del fall är det mycket tydligt vad som utgör framing och inte. Många inslag bygger 

exempelvis på ett politiskt förslag eller beslut och det är då tydligt vad som är politikernas 

förslag och vilka kopplingar eller breddningar journalisten gör. I andra fall är gränserna mer 

oklara och jag har då försökt särskilja det som exempelvis intervjupersoner säger och var 

informationen kommer ifrån för att kunna urskilja framingen. 

 

7.0 Resultat och analys 
7.1 Kvantitativa resultat 

7.1.1 Utrymme 

Den totala tiden i de tre nyhetsprogrammen som berör invandring och integration under 

perioden 2008 är 113 minuter. Under 2012 är motsvarande siffra 46 minuter. Min hypotes om 

att frågan skulle ha fått större utrymme stämmer alltså inte alls. Tvärtom har antalet minuter 

mer än halverats från 2008 till 2012. Det kan finnas flera förklaringar till resultatet. Dels kan 

det naturligtvis vara så att nyheter kring invandring och integration nyhetsvärderats 

annorlunda vid de två givna tillfällena, andra ämnen kan ha konkurrerat ut frågan och att det 

inte funnit lika mycket att berätta om.  
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Vad jag kunnat se i materialet är det ingenting speciellt som inträffat i början av 2008 som 

skulle göra att rapporteringen var mer frekvent då än i normalfallet. Under början av 2012 

handlar däremot en stor del av inrikesrapporteringen om Håkan Juholt, Socialdemokraternas 

dåvarande partiledare som avgick i mitten av januari 2012. Det får stort utrymme i debatten 

och i den politiska rapporteringen. Det ges med största sannolikhet stort utrymme på 

bekostnad av andra ämnen, som potentiellt hade kunnat bli nyheter. Eftersom det är en 

händelserik period i svensk politik kan man också tänkta sig att partierna inte kommer med 

några politiska utspel, eftersom de vill ha medial uppmärksamhet, något det vid tidpunkten 

finns ont om. Det kan vara en av förklaringarna till att rapporteringen är väsentligt mycket 

mindre 2012 än 2008. 

 

Enligt agenda-settingteorin uppfattar människor ett ämne som viktigare ju mer utrymme det 

får i medierna (Balnaves, Donald & Shoesmith 2009. Att det rapporterats väsentligt mycket 

mindre om invandring och integration 2012 jämfört med 2008 skulle därmed betyda att 

människor inte upplever frågorna som lika viktiga. Teorin bygger också på att ett stort antal 

ämnen ständigt konkurrerar om utrymmet på så väl den politiska och mediala agendan som på 

publikens agenda (Balnaves, Donald & Shoesmith 2009). 2012 har andra ämnen av olika 

anledningar konkurrerat ut immigration som därmed fått mindre uppmärksamhet. Det behöver 

alltså inte nödvändigtvis vara så att varken medierna eller publiken upplever invandringen 

som en mindre viktig än 2008, men att det finns annat som uppfattas som viktigare och därför 

prioriteras i debatten. 

 

Då mycket av nyheterna 2008 byggde på politiska utspel och beslut ligger det nära till hands 

att dra slutsatsen att det inte gjorts lika många utspel under 2012, och därför har utrymmet 

också minskat. Det kan vara så att det kommit färre beslut och utspel just under den här 

perioden, och att skillnaderna över hela året, till exempel, inte är lika stora. Även här kan 

agenda-settingens konkurrensteori appliceras. Andra ämnen och händelser, till exempel 

Julholt, kan ha konkurrerat ut invandring även från politikernas agenda under den här 

perioden. Än en gång, det betyder inte att frågan nödvändigtvis upplevs som mindre viktig, 

men att det finns annat som prioriteras istället, även av politikerna. 

 

7.1.2 Politiker som källa 

Tabell 1. Frekvenstabell källa 2008 
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Källa: Antal inslag: 

Politik från regeringen 11 

Politik från oppositionen (förutom SD) 7 

Politik från SD 0 

Case 4 

Statistik 5 

Övrigt: 4 

 

Tabell 2. Frekvenstabell källa 2012 

Källa: Antal inslag: 

Politik från regeringen 2 

Politik från oppositionen (förutom SD) 1 

Politik från SD 0 

Case 1 

Statistik 4 

Övrigt: 5 

 

Under 2008 är det tydligt att merparten av de inslag som gjorts bygger på någon form av 

politiskt utspel eller beslut. Under 2012 är det mer spritt och inte lika stor andel politiska 

nyheter. De politiska nyheterna dominerar inte på samma sätt och regeringen tycks inte 

komma med lika många förslag och beslut, i alla fall inte som får uppmärksamhet i TV-

nyheterna. Den politiska aspekten och beslutsfattandet kring invandring och integration 

verkar alltså vara en viktig faktor för att medier ska uppmärksamma frågan. Det stämmer 

dessutom ofta väl in på de klassiska nyhetskriterierna (Allan 2004). Kommer det ett utspel 

eller ett beslut finns det i de flesta fall en motpart som är kritisk och därmed en konflikt att 

bygga nyheten kring. Politiska beslut och förändringar är en del av det som medierna ofta ser 

som sin uppgift att informera publiken om (Allan 2004). 

 

7.1.3 Politiska partier 

Tabell 3. Hur ofta partier uttalar sig 2008 

Parti: M C FP KD MP S V SD 

Antal: 13 0 5 1 1 7 7 1 
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Tabell 4. Hur ofta partier uttalar sig 2012 

Parti: M C FP KD MP S V SD 

Antal: 6 0 2 0 0 0 1 0 

 

Under den studerade perioden 2008 får Sverigedemokraterna komma till tals en gång, under 

motsvarande period 2012 kommer de inte till tals alls. Trots att empirin är begränsad, framför 

allt från 2012, ges Sverigedemokraterna mycket lite plats även i de fall när det rapporteras. 

Under 2008 nämns de i 4 inslag, och får alltså uttala sig i ett av dem. Under 2012 nämns de 

endast en gång och får inte uttala sig alls. Mängden material gör det något svårt att jämföra 

perioderna, men Sverigedemokraterna verkar ha fått mindre utrymme att uttala sig om sina 

huvudfrågor under 2012 jämfört med 2008. Att inte nämna Sverigedemokraterna är ett 

exempel på processuell framing eftersom de då inte ges legitimitet och anses vara en del av 

det politiska spelet i frågan. 

 

Det ska också nämnas att Centerpartiet inte uttalat sig en enda gång under någon av de två 

perioderna och att Kristdemokraterna endast uttalat sig en gång. De är trots allt två 

regeringspartier, som i och för sig inte är så stora, men som ändå inte uttalat sig oftare än 

Sverigedemokraterna. Under 2008 har Vänsterparitet fått lika stort utrymme som 

Socialdemokraterna, vilket är anmärkningsvärt sett till partiernas storlek. Det kan också ses 

som en indikator på att frågan är viktig för Vänsterpartiet och att de har starka åsikter som de 

gärna uttalar. De utgör därmed en tacksam part för journalister att vända sig till för att bygga 

en nyhet kring en konflikt och få en aktiv motpart, något som är ett viktigt nyhetskriterium 

(Allan 2004). Under 2012 är det tvärtom anmärkningsvärt att Socialdemokraterna, som är det 

ledande oppositionspartiet, inte uttalat sig en enda gång.  

 

7.1.4 Sverigedemokraterna 

Tabell 5. När Sverigedemokraterna nämns 2008 

Område: Ekonomi Sociala 

problem 

Papperlösa

/flyktingar 

Integration Regler och 

lagstiftning 

Totalt 

Nämns SD:       

Ja 3 0 0 1 0 4 

Nej 0 2 5 9 11 2 
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De gånger som Sverigedemokraterna nämns under 2008 är det tydligt att de oftast gör det när 

det handlar om ekonomiska aspekter av invandring och integration. Detta beror sannolikt på 

att de byggt en stor del av sin politik kring att försöka påvisa hur mycket invandringen kostar 

Sverige och vad de pengarna skulle kunna användas till istället (Häger 2010). Det är i dessa 

frågor som de hörs, eller i alla fall nämns, i nyhetsrapporteringen. Frågan är då om det är ett 

resultat av politisk eller journalistisk makt. Nämns SD som ett resultat av sin politik och för 

att de har en viss makt i frågan, eller för att journalister väljer att nämna dem då, och endast 

då? Som Nord och Strömbäck visar är det oftast journalisterna som styr hur någonting ramas 

in, medan politiken snarare kan ha inflytande över vad som tas upp (Nord & Strömbäck 

2006). I det här fallet skulle det betyda att Sverigedemokraternas makt ligger i att de 

ekonomiska aspekterna tas upp över huvud taget, men journalisternas makt ligger i hur de 

beskrivs och av vem. Eftersom Sverigedemokraterna politiker så sällan får uttala sig (i 

materialet studerat i den här uppsatsen) ges tolkningsföreträde och beskrivningsmakt till 

andra. Andra politiker, journalister eller till allmänheten. De kontrollerar inte själva hur deras 

politik beskrivs, eftersom andra gör det åt dem. De står alltså inte själva för framingen av 

”sina” frågor, i alla fall inte i den mediala debatten.  

 

7.1.5 Regler och lagstiftning 

Tabell 6. Frekvens område 2008 

Område: Antal inslag 

Ekonomi 3 

Sociala problem 2 

Papperslösa/flyktingar 5 

Integration 10 

Regler och lagstiftning 11 

Övrigt: 0 

 
Tabell 7. Frekvens område 2012 

Område: Antal inslag 

Ekonomi 0 

Sociala problem 4 

Papperslösa/flyktingar 4 

Integration 0 

Regler och lagstiftning 4 

Övrigt 1 
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Dominansen av politiska nyheter 2008 syns även bland vilka områden som tas upp. Regler 

och lagstiftning är i regel politiska beslut i den här frågan, och det bör därför finnas ett 

samband mellan de två. 2012 gör de få analysenheterna det är svårt att säga något mer om 

ämnesområdena då det är en väldigt jämn spridning. 
 

7.1.6 Sammanfattning 

Rapporteringen om immigration och integration har i det studerade materialet minskat 

drastiskt från 2008 till 2012. Under den senare perioden domineras nyhetsflödet under en tid 

av Håkan Juholts avgång, något som sannolikt påverkar utrymmet andra ämnen får under 

perioden. Det påverkar troligtvis också hur benägna politiska partier är att komma med 

förslag och utspel, eftersom de vill få medial uppmärksamhet för sin politik. Under den givna 

perioden finns inte samma utrymme för den typen av uppmärksamhet eftersom flödet 

domineras av Juholt. Det är därför inte orimligt att anta det är en bidragande orsak till den 

reducerade rapporteringen. Detta antagande stärks av det faktum att mycket av den studerade 

rapporteringen bygger på politiska förslag och processer. Sverigedemokraterna nämns framför 

allt när man talar om ekonomiska aspekter av immigration, men de får mycket sällan själva 

uttala sig. 

7.2 Kvalitativa resultat 

I det här avsnittet analyseras och diskuteras de fyra inslag då Sverigedemokraterna nämnts 

eller uttalar sig. Först beskrivs de delar och segment av inslagen som är relevanta och som 

ligger till grund för diskussionen kring hur Sverigedemokraterna framställs. Därefter 

diskuteras och analyseras varje inslag utifrån den framinganalys som tidigare redogjorts för. 

Kapitlet avslutas med en kort jämförelse och sammanfattning av samtliga fyra inslag. 

 

7.2.1 ”Bromölla ångrar flyktingbokslut” (Rapport 080110) 

I januari 2008 sände Rapport ett inslag om att Bromölla ångrar beslutet om att redovisa vad 

flyktingmottagningen varje år kostar kommunen. Redan i påannonsen nämns 

Sverigedemokraterna, eftersom det var de som ursprungligen la fram förslaget. Reportern 

berättar att enligt Sverigedemokraterna förlorar kommunen på flyktingmottagandet, och 

därför har man motionerat om ett separat bokslut för just detta. En av Sverigedemokraternas 

politiker i kommunfullmäktige säger att de är vana vid att deras förslag blir nedröstade direkt, 

men den här gången var alla partier eniga med dem. Kommunstyrelsens socialdemokratiska 
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ordförande säger att deras tanke med det här har varit tvärt om, att visa att det inte kostar så 

mycket och att de har råd med det. Senare i inslaget kommenterar ordföranden kovändningen 

med att de inte vill bidra till att ge Sverigedemokraterna luft under vingarna eller bidra till 

deras integrationspolitik. "För då är vi helt snett på det, det är egentligen det som är skälet", 

säger han. Sedan nämns Sverigedemokraterna inte mer i inslaget, utan det fokuseras istället på 

det faktum att kommunen fått kritik uppifrån inom Socialdemokraterna för att de röstat 

igenom förslaget (Rapport 080110). 

7.2.1.1 Utesluts från den politiska diskussionen 

Vid det enda tillfälle då Sverigedemokraterna uttalar sig i det undersökta materialet får de inte 

säga någonting om sin egen politik, utan kommenterar istället förvånat att de faktiskt fått 

igenom ett förslag. De får inte heller kommentera det faktum att beslutet sedan tas tillbaka 

eller bemöta kritiken som framförs mot förslaget. De pratar alltså endast om sin egen roll och 

reaktion, men stängs ute från den egentliga politiska diskussionen. 

Reportern är i början tydlig med att det är enligt Sverigedemokraterna som kommunen 

förlorar på flyktingmottagandet. Huruvida dessa uppgifter stämmer eller inte framgår inte. 

Det fokuseras betydligt mycket mer på den interna kritiken inom Socialdemokraterna för att 

de röstat igenom ett förslag från SD, än på det faktiska förslaget. Detta är ett exempel på den 

makt journalisten har i form av vem som får uttala sig och om vad. Det har här tagits flera 

aktiva beslut i val av vinkel, intervjupersoner och säg som gör att Sverigedemokraterna blir 

näst intill satta i periferin i inslaget. Politikerna, så väl de socialdemokratiska som de från 

Sverigedemokraterna, står utelämnade till journalisten. Det är säkerligen i båda partiernas 

intresse att nyheten tas upp och att de får medverka, men socialdemokraterna tvingas göra en 

pudel och Sverigedemokraterna hade nog hellre sett att deras förslag uppmärksammades än 

socialdemokraternas reaktion på detsamma. De kan inte styra hur journalisten vinklar inslaget 

eller vilka delar av intervjun som kommer med. 

7.2.1.2 Materiell och processuell framing 

Inslagets uppbyggnad följer Entmans modell för materiell framing. Journalisten och politikern 

ramar gemensamt in problemet och orsaken, Sverigedemokraterna. Kommunstyrelsens 

ordförande gör det tydligt att ett viktigt skäl till att beslutet tagits tillbaka är för att det 

kommer från just Sverigedemokraterna. Det här befäster den omdiskuterade mediebild av 

partiet som martyrer som ständigt slås ner (Häger 2012). Det är alltså inte bara sakfrågan och 
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den moraliska och demokratiska aspekten i förslaget som gör att det dras tillbaka, utan också 

för att markera mot Sverigedemokraterna. Politikerna vill tydligt ta avstånd från dem och inte 

blandas ihop med deras migrationspolitik, eller på något sätt hjälpa dem framåt. Även av 

andra politiker stängs alltså Sverigedemokraterna ute från den politiska diskussionen. 

Politiker och journalister tillämpar samma framing, de identifierar båda tydligt 

Sverigedemokraterna som en del av problembeskrivningen. Den moraliska aspekten består till 

viss del i att det är fel att separera bokslutet för flyktingar från andra kostnader inom 

kommunen. Framingen är här dubbel. Dels är uppdelningen moraliskt fel, och denna tolkning 

drivs främst av reportern. Men det är också fel att stödja ett förslag från Sverigedemokraterna. 

Denna tolkning driver journalisten till viss del på, men det kommer framför allt från 

politikerna.  

Den processuella inramningen målar upp politikerna som konkurrenter, eller snarare fiender. 

Socialdemokraterna vill hålla sig långt från Sverigedemokraterna och deras politik är enligt 

dem både främmande och fel. Sverigedemokraterna separeras från övriga partier och det är 

tydligt att de inte är en del av den politiska gemenskapen. 

7.2.2 ”Socialdemokratiska Åstorp berättar vad flyktingarna kostar” (Rapport 080116) 

Efter nyheten om boksluten av flyktingmottagandet i Bromölla sänder Rapport 16 januari en 

nyhet om att Åstorp gjort just det här i flera år. I inslaget nämns förslaget från 

Sverigedemokraterna i Bromölla som sedan drogs tillbaka. Det poängteras även denna gång 

att förslaget delvis drogs tillbaka för att det kom från just Sverigedemokraterna, men att 

Socialdemokraterna också generellt tog avstånd från att redovisa vad olika 

befolkningsgrupper kostar. En tjänsteman räknar på det senaste årets bokslut och i slutet av 

inslaget framgår det att resultatet är positivt. I inslaget får människor i Åstorp uttala sig om 

vad de tycker om att redovisa det ekonomiska bokslutet för flyktingmottagandet och 

merparten av de som svarar är positiva (Rapport 080116). 

7.2.2.1 I marginalen 

Sverigedemokraterna nämns förbigående eftersom det var deras förslag och man är tydlig 

med att de socialdemokratiska politikerna tar avstånd från partiets politik. Vad gäller 

redovisningen i Åstorp kommun nämns inte Sverigedemokraterna, och var initiativet om 

boksluten kommer från framgår inte. Även i det här inslaget nämns alltså 

Sverigedemokraterna bara i förbifarten, den här gången spelar de dock inte en lika stor roll i 
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själva nyheten. 

7.2.2.2 Framing från politiker 

I linje med Entmans kaskadmodell ärvs så att säga framingen från politiker och nedåt i 

modellen. Åstorps kommunalråd menar att redovisningen är bra, det är transparant och då vet 

alla vad det är de tar beslut om. I inslaget räknar en av tjänstemännen på vad 

flyktingmottagandet faktiskt kostat de senaste åren, och kommunen har tjänat på att ta emot 

flyktingar. Människorna på stan som intervjuas verkar dela kommunalrådets bild av att det är 

bra att ha allting svart på vitt och ser inget riktigt problem i uppdelningen. Både politiker och 

invånare verkar alltså redan dela samma schema i frågan, de ser bokslutet som något 

oproblematiskt och positivt. 

En konkurrerande frame är här journalistens försök att problematisera uppdelningen. Detta 

byggs upp och stöds av vad som hänt Bromölla och Socialdemokraternas uttalande om att det 

är fel att separat redovisa ekonomisk bokslut för olika befolkningsgrupper. Men eftersom 

både politiker och befolkningen i Åstorp inte delar denna bild, drivs inte tesen särskilt långt. 

Det blir tydligt i slutet av inslaget när reportern frågar tjänstemannen var de här pengarna som 

kommunen gått plus hade tagit vägen om man inte fört separata bokslut. Enligt tjänstemannen 

hade de då försvunnit i ”svarta hål” i kommunens budget, men nu kan de användas för att 

underlätta och förbättra för de flyktingar som kommer. Det blir då svårt för reportern att 

fortsätta driva tesen om att det är fel med separata bokslut. 

7.2.3 ”Öka tvångsåtgärderna” (Aktuellt 080217) 

Aktuellt har den 17 februari 2008 ett inslag om skärpta krav på anhöriginvandring. 

Regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att flyktingar måste ha ett fast jobb och en 

bostad innan de får ta sina anhöriga till Sverige. Regeringen motiverar förslaget och sedan 

kommenterar en socialdemokrat som är kritisk till de skärpta reglerna. Reportern konstaterar 

att förslaget inte bara presenterades på en presskonferens i Stockholm, utan även i 

Landskrona, som är ett starkt fäste för Sverigedemokraterna (Aktuellt 080217). 

Per Eriksson (MP): "Rent politiskt verkar det vara ett sätt att möta Sverigedemokraterna och 

att nu se till att regeringen får initiativ på det här området. Men det är synd om det i praktiken 

innebär att Sverigedemokraterna får ett betydande inflytande redan innan de sitter i Sveriges 

Riksdag" (Aktuellt 080217). 
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Det klipps direkt till Fredrik Reinfeldt (M): "Deras besked är ju att vi etniskt ska dela upp 

Sverige och kanske till och med etniskt rensa Sverige. Mitt besked är att det mångkulturella 

samhället är ett mer spännande, bättre sätt att bygga ett modernt samhälle. Det fungerar bättre 

och i de delar det inte fungerar där ska vi se till att det fungerar bättre, att fler får arbeta, att 

färre blir bidragsförsörjda" (Aktuellt 080217). 

7.2.3.1 Vi och dem 

Reinfeldt försöker skapa en tydlig skillnad mellan Sverigedemokraternas politik och sin egen. 

Han använder frågan för att istället få prata om sin egen politik och för att klargöra hur den 

skiljer sig från Sverigedemokraterna. När han pratar om Sverigedemokraterna använder han 

negativt laddade ord som rensa och dela upp Sverige. När det handlar om moderaternas 

politik använder han istället mer positivt laddade ord som spännande och modernt. 

Programledaren i studion presenterar statistik på hur många flyktingar respektive 

anhöriginvandrare som kommit till Sverige under senaste året. Till anhöriginvandringen hör 

även de som är anknutna till svenskar, till exempel via giftemål, säger hon. Det görs alltså en 

tydlig skillnad på flyktingar och svenskar. Man kan också säga att det görs en skillnad på 

invandrare, om man anhöriginvandrat som anhörig till en svensk eller en flykting. Det här 

gäller även generellt i materialet, det talas om "flyktingarna" och "invandrarna" i bestämd 

form. Det är tydligt att det inte är till dem som nyheten vänder sig, utan till "svenskarna". Det 

sker en uppdelning mellan vi och dem. Detta går i linje med resultat från tidigare forskning 

som gjorts kring hur medier rapporterar om immigration (se till exempel Brune 2004). 

Sedan följer ett inslag om en irakisk flykting som menar att det nu kommer bli svårare för 

honom att ta hit sin fru och sina barn. 

7.2.3.2 Antagande om scheman 

Inslaget följs av en debatt i studion mellan migrationsminister Tobias Billström (M) och Lars 

Olsson, jurist på Rädda Barnen. Programledaren börjar med att fråga Billström varför de hade 

en presskonferens i Landskrona och en i Stockholm. Billström svarar att det var naturligt 

eftersom Landskrona är en stad som tagit emot många asylsökande och anhöriginvandrare och 

som upplevt stora problem. Programledaren poängterar att Landskrona också är ett starkt fäste 

för Sverigedemokraterna och att Peter Eriksson (MP), i inslaget menade att det var ett sätt för 

Moderaterna att möta Sverigedemokraterna och kanske flörta med deras väljare. Billström 
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hävdar att det inte stämmer och att förslaget skulle lagts fram oavsett vilken mängd 

asylsökande Sverige tar emot, eftersom arbetslinjen bör föras in i migrationspolitiken. 

Debatten fortsätter sedan mellan Lars Olsson och Tobias Billström med fokus på vad det kan 

innebära för de barn som eventuellt inte kan komma till Sverige som en följd av det nya 

förslaget. 

Här är ett tydligt exempel på hur både journalisten och politikerna pratar om 

Sverigedemokraterna, men ändå inte. De tas upp, men problematiken förklaras inte. Billström 

gör precis som Reinfeldt och börjar snabbt prata om sin egen politik istället. Varken 

journalisterna eller Billström klargör på vilket sätt Sverigedemokraterna är relevanta i 

sammanhanget, tittaren antas ha kunskap om deras politik och varför de tas upp. När 

Billström svarar att förslaget skulle lagts fram oavsett vilken mängd asylsökande Sverige tar 

emot förutsätts att tittaren veta att Sverigedemokraterna förespråkar en minskad invandring. 

Journalisterna använder Sverigedemokraterna som en kritisk ansats och Billström slår snabbt 

ifrån sig. Dock förklaras aldrig Sverigedemokraternas hållning i frågan eller vad en eventuell 

koppling skulle innebära. Både journalister och politiker förlitar sig på mottagarens kunskap 

och scheman. Det antas att den mediala framingen ska aktivera negativa värden och bilder när 

moderaternas politik kopplas till Sverigedemokraterna. Det förutsätts för det första kunskap 

om Sverigedemokraterna och deras politik och för det andra att mottagarens schema redan 

innehåller bilden (framen) av Sverigedemokraterna som andra politikers ”fiende”, eller i alla 

kunskap om varför de inte vill bli beblandade med dem. 

7.2.3.3 Framing 

Det är ett tydligt val av redaktionen att blanda in Sverigedemokraterna i frågan över huvud 

taget, det är inte på något sätt nödvändigt för att kunna berätta om nyheten. Man har alltså valt 

att koppla presskonferensen i Landskrona till att Sverigedemokraterna har starkt fäste där och 

att det skulle kunna vara ett strategiskt val av Moderaterna. I andra fall har många journalister 

dragit sig för att ta upp Sverigedemokraterna, ens när det är relevant, men här ser vi alltså det 

motsatta, man har medvetet tagit med dem i debatten helt på eget bevåg. Här har alltså 

redaktionen tagit tag i framingen själva och tagit in andra källor och aspekter som de tycker är 

relevanta i frågan. De frångår alltså politikens primära tolkning och gör, i alla fall till viss del, 

en egen tolkning. 

7.2.4  ”Vård för papperslösa” (Rapport 080106) 
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I januari 2008 sänds ett inslag i Rapport om huruvida papperslösa har rätt till vård i Sverige 

eller inte. I slutet av inslaget intervjuas Thomas Flodin på Läkarförbundet som säger: 

"Moderaterna och Sverigedemokraterna är de enda partierna i riksdagen som har visat sig ha 

en avvikande hållning. De övriga riksdagspartierna sympatiserar med den här linjen, att ge 

alla vård på lika villkor" (Rapport 080106). 

Här är det indirekt journalisten som väljer att ta med Sverigedemokraterna i inslaget genom 

att välja ut just det här från Thomas Flodin. Flodin, som är kritisk till det rådande regelverket 

som innebär att alla papperslösa inte har rätt till vård, försöker dra en linje mellan 

Moderaterna och Sverigedemokraterna. Genom att påvisa att regeringspartiet i den här frågan 

står på samma sida som Sverigedemokraterna, och därmed klumpa ihop dem, försöker han 

påvisa det felaktiga i dagens regelverk. Han använder sig alltså av Sverigedemokraterna som 

en ram för att rikta kritik mot Moderaterna. Precis som i föregående inslag förlitar han, och 

journalisterna, sig på människors schema och kunskap om partiet istället för att tydligt 

förklara kopplingen eller kritiken.  

7.2.5 Sammanfattning 

I samtliga inslag är politiker mycket tydliga med att ta avstånd från Sverigedemokraterna och 

deras politik. Man vill inte på något sett ge sken av att dela deras politik. Två återkommande 

ramar har identifierats. Den ena består i att på olika sätt marginalisera Sverigedemokraterna 

och hålla dem utanför debatten. De omnämns, men får inte själva svara på frågor. Den andra 

ramen innebär att Sverigedemokraterna tas upp för att rikta kritik mot någon annan, eller för 

att göra en poäng av kopplingen till Sverigedemokraterna. Detta gäller både journalister, 

politiker och andra aktörer. Sammanfattningsvis kan sägas att mediers och politikens framing 

är väldigt lika när det gäller partiet, de marginaliseras och problematiseras.  

7.3 Politiker och journalister 

I det här avsnittet diskuteras och analyseras fem inslag som antingen påvisar återkommande 

mönster i det studerade materialet eller som utmärker sig på något sätt. Precis som i 

föregående avsnitt redogörs först för de relevanta delarna av inslaget, därefter följer en 

beskrivning av de ramar som identifieras och hur de sprids. 

7.3.1 ”S vill tvinga alla kommuner att ta emot flyktingar” (Rapport 080311) 

11 mars 2008 kommer Socialdemokraterna med ett förslag om att alla kommuner ska tvingas 
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ta emot flyktingar och att de som kommer till Sverige inte själva ska kunna bestämma var de 

ska bo under den första tiden. Rapports inslag fokuserar på det nya förslaget och att flyktingar 

inte själva ska kunna välja var de ska bo under de första åren. Mona Sahlin säger att städer 

som Södertälje, Malmö och Botkyrka inte orkar längre och att villkor för de flyktingar som 

bor där idag närmast är omänskliga. Billström får bemöta förslaget och menar att det inte går 

att fördela ut människor med räknesticka, det har man provat förut och det fungerade inte. Till 

sist får både Mona Sahlin och Tobias Billström kommentera regeringens förslag på striktare 

regler för anhöriginvandring som kommit ett par veckor tidigare. 

7.3.2 ”Striktare flyktingpolitik” (TV4Nyheterna 080311) 

Även TV4Nyheterna sänder 11 mars 2008 ett inslag baserat på Socialdemokraternas utspel 

om att alla kommuner ska tvingas att ta emot flyktingar. TV4Nyheterna kopplar inte samman 

det nya förslaget med regeringens förslag kring anhöriginvandring, utan tar istället upp ett 

förslag som Folkpartiet kommit med samma dag. Det går ut på att alla flyktingar ska gå en 

medborgarskapskurs innan man kan bli svensk medborgare. När det gäller 

Socialdemokraternas förslag fokuseras det mycket på det faktum att Mona Sahlin är 

självkritisk, då hon tidigare varit integrationsminister men inte lagstiftat om detta redan då. I 

slutet av inslaget säger reportern att varken Nyamko Sabuni, dåvarande integrationsminister, 

eller Mona Sahlin vill koppla förslagen till den mer restriktiva flyktingpolitik som finns i 

Danmark. Till sist intervjuas Miljöpartiets Peter Eriksson som menar att han tycker att 

regeringen tar hårdare tag i invandringspolitiken och att en del av socialdemokraternas förslag 

går åt samma håll. 

7.3.2.1 Olika nyheter med samma ursprung 

Nyheten om Socialdemokraternas förslag tas upp både i SVT:s Rapport och i TV4Nyheterna, 

men vinklas på två helt olika sätt. De två nyheterna har alltså samma ursprung och till viss del 

samma innehåll, Socialdemokraternas nya förslag. Däremot är inramningen, framingen, 

väldigt annorlunda. Rapport berättar ganska rakt upp och ner om förslaget och låter 

regeringen bemöta det med sina argument. Det korsklipps på klassiskt sätt mellan Mona 

Sahlin (S) och Tobias Billström (M). Den breddning som görs är att ta in ett förslag angående 

anhöriginvandring som regeringen tidigare kommit med. TV4 å andra sidan, berättar också 

om förslaget och vad det innebär, men går ganska snabbt över till att fokusera på Mona 

Sahlins självkritik, som nämns redan i påannonsen. Regeringen får inte på något sätt 
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kommentera Socialdemokraternas förslag. Istället försöker man ta ett grepp på att det över lag 

förs en mer restriktiv flyktingpolitik och tar upp Folkpartiets nya förslag. Anmärkningsvärt 

här är att reportern väljer att jämföra med Danmarks mer restriktiva politik, och att inte nämna 

Sverigedemokraterna som vid det här tillfället faktiskt har en inflytelserik ställning i flera av 

landets kommuner. Även här ser vi exempel på att Sverigedemokraterna stängs ute från 

debatten. 

Det här är alltså ett exempel på journalistikens inramande makt. Två troligen identiska 

pressmeddelanden och två intervjuer med Mona Sahlin om förslaget mynnar ut i ganska olika 

nyheter. Politiken har fört upp ämnet på agendan, men redaktionerna styr vad och hur de 

berättar. Journalistiken är å sin sida utelämnad till politiken och vad de gör för att kunna sätta 

sin agenda och nyhetsvärdering. 

7.3.3. ”HVB-boende kritiseras för brister” (Rapport 120328) 

Under ett par dagar i slutet av mars 2012 får situationen på landets HVB-hem stor 

uppmärksamhet i SVT:s nyhetsrapportering. Det hela inleds den 28 mars med ett inslag i 

Rapport som berättar om HVB-hemmens brist och att det i mångt och mycket rör sig om 

förvaring mer än någon vård eller stöd. Bristerna består i stort i att man har för lite personal, 

personal med bristande utbildning och kompetens och att det saknas planering som ska göras 

för varje boende på hemmet. Problemet tas aldrig till politikernivå utan istället intervjuas en 

pojke på ett HVB-hem, en före detta anställd som dessutom skrivit en masteruppsats i ämnet 

samt tillsynschefen på Socialstyrelsen. Rapports reportrar har gått igenom 174 

tillsynsrapporter från Socialstyrelsen och sammanställt dem (Rapport 120328).  

 

7.3.3.1 Utrymme för eget 
Det här är ett exempel på ett mönster i det studerade materialet, att medier gärna ger egna 

granskningar och nyheter stort utrymme. I de här fallen kan nyhetsvärderingen omprioriteras 

och göras efter andra kriterier, eftersom man vill få stort genomslag på egna satsningar. Under 

de svåra ekonomiska förutsättningar många medier idag står inför, har man helt enkelt inte 

råd att lägga resurser och personal på större jobb om de sedan inte får mycket utrymme och 

genomslag (Allan 2004). 

 

Inslaget uppfyller alla Entmans kriterier på materiell framing. Omständigheterna på många av 

landets HVB-hem beskrivs som problematiska, en orsak identifieras i att det inte finns 
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tillräckligt med kompetent personal, det finns en tydlig moralisk aspekt i att de barn som 

kommer till hemmen inte får den vård de behöver och har rätt till. Slutligen föreslås lösningen 

att ha mer personal och göra upp planer för varje barn.  

Att satsa på egna granskningar och ge dem mycket utrymme är också ett sätt för medier att ta 

och bibehålla makt över agendan och att ge sig själv tolkningsföreträde. I de egna nyheterna 

styr journalisterna i princip fullt ut vilka stenar man lyfter på och vilka ämnen man sätter på 

dagordningen. Genom att dessutom ge dessa satsningar stort utrymme tränger man bort andra 

frågor från agendan och styr vilken information publiken får. I de egna nyheterna har 

journalister också lättare att själva stå för framingen. Eftersom nyheten inte kommer någon 

annanstans ifrån och inte kommer med ett färdigt paket ramar, som en del politiska nyheter, 

måste och kan journalisten själv välja vinkel och inramning. Dessa möjligheter har reportrar 

även i andra fall, men halkar då lätt in på till exempel politikers tolkningar eller i allmän 

konsensus kring frågan. 

7.3.4 ”Avvisad familj fick komma tillbaka” (TV4Nyheterna 120303) 

I inslaget berättas om en familj som först blivit avvisad från Sverige, men som nu får 

återvända och får uppehållstillstånd. Inslaget är positivt och det berättas om byn där familjen 

bott som kämpat för att de ska få stanna, och som nu firar att familjen får återvända hem. 

Framför allt får familjens tre söner berätta om hur det känns att få återvända och stanna i 

Sverige. Även mamman i familjen intervjuas samt den lokala matbutiksägaren, där mamman 

nu ska jobba (TV4 Nyheterna 120303). 

 

Nyheten är ovanlig på så sätt att den endast berättar om ett enskilt fall utan att sätta händelsen 

i ett större perspektiv eller för att berätta om ett fenomen eller mönster. Inslaget är också 

ovanligt på så sätt att media applicerat allmänhetens och publikens framing snarare än 

politikens. Det kan ses som vad Entman (2004) kallar omvänd rörelse i kaskadmodellen. I 

regel går tolkningen från de med mycket makt nedåt mot de med mindre makt. I det här fallet 

har allmänhetens tolkning rört sig uppåt i maktstegen till journalisten som anammat samma 

perspektiv.  

 

7.3.5 ”Regeringen oense om flyktingpolitiken” (Rapport 120226) 

Inslaget berättar om 91-åringa Ganna som inte får stanna i Sverige, trots att hon har stora 

delar av sin släkt här och knappt några band kvar till sitt gamla hemland. Ganna är dessutom 

gammal och behöver hjälp och vård som hon idag får av sin dotter, som bor i Sverige. Fallet 
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Ganna används för att illustrera och berätta om nya förslag kring reglerna om 

anhöriginvandring till Sverige. Efter att fallet Ganna tidigare uppmärksammats i media har 

Folkpartiet lagt ett förslag som skulle innebära att hon får stanna i Sverige, något hon inte får 

med dagens lagstiftning (Rapport 120226). 

 

Att ta hjälp av ett konkret fall, i branschen kallat ett case, för att beskriva en situation eller 

utveckling är mycket vanligt i det studerade materialet. Genom att kunna berätta om de som 

faktiskt påverkas av de politiska strömningarna eller situationerna ges nyheten kött och blod, 

och blir förmodligen lättare för tittaren att ta till sig. Även det här inslaget innehåller ett 

exempel på omvänd rörelse i Entmans kaskadmodell. Genom att uppmärksamma ett fall och 

ge det stor spridning har medierna påverkat den allmänna opinionen: Ganna borde få stanna i 

Sverige. Denna vändning har i sin tur påverkat politikerna, dels av mediernas tolkning men 

kanske framför allt av allmänhetens. Framingen har alltså rört sig från medierna till publiken 

och till slut nått politikerna. Den här är ytterligare ett exempel på den beskrivningsmakt och 

agendasättande makt medierna har. 

 

Genom att använda sig av ett fall, ett exempel, uppfyller rapporteringen flera av de kriterier 

Entman ställer på materiell framing (Entman 2004). Problemformuleringen blir tydlig 

eftersom journalisten kan berätta om hur just den här individen drabbats eller påverkats av det 

som annars kan upplevas som ganska abstrakt. Det skapas också mycket enkelt en moralisk 

aspekt eftersom tittaren gärna känner med den som drabbats. Även lösningen på problemet 

kan tydliggöras i att den drabbade själv kan få förklara hur de upplever situationen och det 

blir enklare för tittaren att förstå hur situationen skulle kunna lösas.  

 

7.3.6 Sammanfattning 

I materialet finns flera exempel på att nyheterna i mångt och mycket kommer från politikerna, 

men att journalisterna styr inramningen. Det tydligaste exemplet är då SVT och TV4 ramar in 

samma förslag från Socialdemokraterna på två ganska olika sätt (Rapport 080311, 

TV4Nyheterna 080322). I några fall konkurrerar journalistikens framing med politikens och i 

andra är det tydligt att de båda grupperna ramar in på liknande sätt. Det Entman kallar 

materiell inramning är mycket vanligt och går att hitta i princip alla inslag, många av 

nyheterna är uppbyggda på liknande sätt. Egna satsningar och nyheter tenderar att få stort 

utrymme, och då ges också möjligheten att styra mer själv över inramning och ämne. Att 

använda sig av specifika fall för att berätta en historia är vanligt, det ger en tydligare moralisk 
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aspekt och det blir lättare för tittaren att förstå konsekvenser och händelseförlopp. Vad som 

dock är ovanligt är att endast berätta om någons historia eller upplevelse, utan att bredda 

perspektivet eller sätta det i relation till politiska händelser. 

 

Det är tydligt att rörelsen i Entmans kaskadmodell kan gå åt två håll, både från politiker till 

allmänheten och tvärt om. Oavsett vilken riktning rörelsen har är medier en del av den och 

fungerar alltså som en kanal mellan politiken och allmänheten. I en del fall delas scheman och 

framing på flera eller alla nivåer i kaskadmodellen, och i andra fall är de distinkt olika.  

 

8.0 Slutdiskussion 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att hypotesen inte stämde. Immigration och 

integration fick mindre uppmärksamhet i TV-nyheterna 2012 än 2008. Enligt teorin om 

agenda setting skulle det betyda att människor upplever området som mindre viktigt 

(Balnaves, Donald & Shoesmith 2009). En förklaring, eller åtminstone bidragande orsak, till 

resultatet kan vara att det under delar av tidsperioden 2012 rapporterades mycket om Håkan 

Juholts avgång som partiledare, och att det därför inte fanns utrymme för medierna att 

uppmärksamma så mycket annat. I de fall de nämns handlar det oftast om ekonomiska 

aspekter av immigration. Orsakerna till nedgången i rapporteringen är endast spekulativa, 

men man kan också tänka sig en omvänd effekt än den min hypotes byggde på. Tankegången 

bestod i att eftersom Sverigedemokraterna efter 2010 sitter i riksdagen borde ”deras” frågor 

upplevas som mer angelägna. Men kanske var både Sverigedemokraterna och deras frågor 

mer angelägna, eller åtminstone på ett annat sätt, innan de kom in i riksdagen. I och med valet 

2010 tog Sverigedemokraterna ett stort kliv på den politiska arenan. Innan dess stod de 

utanför. Att de klarade riksdagsspärren 2010 var inte helt oväntat och kanske gjorde 

förväntningarna och ovissheten innan 2010 att det då kändes mer aktuellt att rapportera om 

immigration än efter valet. 

 

Resultatet skulle också kunna tolkas som ett nederlag för Sverigedemokraterna i att nå ut med 

sin politik. Trots ett inträde i riksdagen får de mycket sällan uttala sig i sina frågor och ges 

över huvud taget lite utrymme i debatten. Trots de begränsningar den kvantitativa 

undersökningen har, som tidigare diskuterats, kan det ses som en indikator på att partiet inte 

fått mer utrymme efter 2010. Även den kvalitativa undersökningen visar på status quo för 

Sverigedemokraterna. De behandlas i princip på samma sätt av både medier och andra 
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politiker före och efter valet. Med tanke på vilken viktig kanal medier är mellan politiker och 

allmänheten (se till exempel Allan 2004) får det ses som en nackdel för partiet att de inte syns 

och hörs lika mycket som andra riksdagspartier.  

 

Mediers inställning till Sverigedemokraterna har såväl före som efter valet varit problematisk. 

Efter att paritet valdes in till riksdagen borde det rimligtvis vara svårare att motivera en 

särbehandling av paritet eller att inte släppa in dem i debatten. Denna studie indikerar dock 

det motsatta, att de fortsatt marginaliseras i de faktiska politiska frågorna. Här bör dock 

nämnas att en del journalister hävdar att det inte går att behandla och bevaka dem som vilket 

parti som helst, eftersom de inte är som vilket parti som helst, utan ett parti med högerextrema 

åsikter (Häger 2012:59). Inte bara Sverigedemokraternas utrymme skulle kunna förklaras av 

mediernas villrådighet, utan även minskningen i rapporteringen av invandringsfrågor. 

Uppdrag granskning sände i maj 2013 ett minst sagt omdiskuterat reportage kring 

journalistikens svårigheter i att rapportera objektivt om invandring och rasism i rädsla av att 

själva framstå som främlingsfientliga (svt.se). De driver tesen om att journalister inte granskar 

migrationspolitiken lika hårt och är försiktiga i rapporteringen om migrationsfrågor i rädsla att 

spä på den rasism som finns i samhället. Tesen har fått kritik från flera håll (se exempelvis 

Aftonbladet.se), framför allt för att de drar på för stora växlar utifrån ett fåtal exempel. Men 

om det stämmer, att många reportrar upplever det problematisk inte bara att behandla 

Sverigedemokraterna, utan invandringsfrågorna i stort, har det naturligtvis effekt på hur 

frekvent frågan tas upp i medier. 

 

Politiker och journalister använder generellt sett samma ramar när de pratar om 

Sverigedemokraterna. Två huvudframes har identifierats. För det första stängs ute från den 

politiska debatten och ges oftast så lite utrymme som möjligt. För det andra används de för att 

rikta kritik mot andra, av både journalister och politiker, eftersom det ses som något negativt 

att bli sammankopplad med dem. Tittaren antas ha kunskap om partiet och deras politik och 

man litar på att tittaren i stor utsträckning drar egna slutsatser. 

 

Huvudsakligen styr journalister inramningen av nyheter. Nyheterna om immigration och 

integration bygger ofta på politiska processer och beslut och på så sätt har politikerna en stor 

agendasättande makt. Men hur rapporteringen ser ut är i mångt och mycket journalisters val, 

detta ser vi inte minst exempel på i de två inslag om samma förslag om SVT och TV4 gjorde 

2008 (Rapport 080311, TV4Nyheterna 080322). I vilket utsträckning journalisterna använder 
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samma framing som politikerna, eller låter denna framing påverka dem täcker inte denna 

studie. Däremot ser vi flera fall då journalister och politiker använder samma eller liknande 

inramning. Resultaten från den här undersökningen stödjer konstaterandet som bland andra 

Robert Entman gjort om att framingen i många fall börjar hos de med mycket makt, 

politikerna (Entman 2004). Med tanke på detta finns det anledning att fråga sig när framing är 

just framing, och när det övergår i propaganda eller att journalister går politikers ärende. När 

övergår adopterandet av framing till opartiskhet? Som Nord och Strömbäck (2006) visat blir 

politiken mer och mer anpassad efter mediernas logik och duktiga på att förpacka sin 

information för att få den spridning de vill ha i medier. Under ideala förhållande skulle 

journalistiken aldrig okritiskt köpa politikernas förpackning och framing, utan alltid fatta 

medvetna, egna beslut kring vinkel och inramning. Det finns rimligen ett gränsland mellan 

där journalister använder politikers framing och, å andra sidan, låter sin yrkesutövning 

påverkas av dem till den grad att det blir partiskt. Journalistiken har då förlorat sin granskande 

roll, som annars är en viktig del av det journalistiska idealet (Allan 2004). Denna 

gränsdragning är givetvis inte svartvit och ligger utanför ramen för den här uppsatsen, men 

visar på vikten av framing och hur den sprids mellan olika aktörer. 
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Bilaga 1 

Förteckning studerade inslag 

 
1. Ska gömda flyktingar få akut sjukvård i Sverige? Rapport 080106 

2. Bromölla ångrar flyktingbokslut Rapport 080110 

3. Lönsamma flyktingar i Ljungby Rapport 080109 

4. Socialdemokratiska Åstorp berättar vad flyktingarna kostar Rapport 080116 

5. Jobb och bostad krävs för att få ta hit anhöriga – regeringspartierna överrens Rapport 

080117 

6. Papperslösa utan stöd från LO Rapport 080120 

7. Fler invandrare startar företag Rapport 080128 

8. Stark kritik mot regeringens förslag om anhöriginvandring Rapport 080207 

9. Öka tvångsåtgärderna Rapport 080217 

10. Skärpta krav på SFI-undervisning Rapport 080218 

11. Trångboddhet bland asylsökande Rapport 080222 

12. S vill tvinga alla kommuner att ta emot flyktingar Rapport 080311 

13. Regeringen öppnar dörren för arbetskraftsinvandring Rapport 080327 

14. Avvisas trots ifrågasatt asylprocess Rapport 080330 

15. Skärpta krav på anhöriginvandring Aktuellt 080101 

16. Krav på bostad och försörjning för anhöriginvandring Aktuellt 080207 

17. Fler flyktingar kommer tvångsavvisas Aktuellt 080217 

18. Migrationsverket får bakläxa Aktuellt 080305 

19. Nya regler för arbetskraftsinvandring Aktuellt 080327 

20. Asylsökande från Guantanamo TV4 Nyheterna 080108 

21. Irakiska flyktingar till Grekland TV4 Nyheterna 080115 

22. Fler jobb till invandrare TV4 Nyheterna 080121 

23. Invandrare till polisen TV4 Nyheterna 080205 

24. Anhöriginvandring TV4 Nyheterna 080207 

25. Avvisning till Grekland TV4 Nyheterna  080212 

26. Jamil avvisas TV4 Nyheterna 080214 

27. Slutprov på SFI TV4 Nyheterna  080218 

28. Utvisning splittrar familj TV4 Nyheterna 080223 

29. Avvisning till Grekland stoppas TV4 Nyheterna  080310 
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30. Striktare flyktingpolitik TV4 Nyheterna 080311 

31. Irakier frångbodda i Sverige TV4 Nyheterna  080319 

32. Papperslösa – krav på rätt till vård Rapport 120217 

33. Regeringen oense om flyktingpolitiken Rapport 120226 

34. Brister på HVB-hem Rapport 120327 

35. HVB-boende kritiseras för brister Rapport 120328 

36. HVB-granskning – goda män saknas Rapport 120329 

37. Asylsökande syrier skickas tillbaka Aktuellt 120116 

38. Ganna borde få stanna i Sverige Aktuellt 120226 

39. Stora brister på HVB-hem Aktuellt 120327 

40. Syrier utvisas TV4 Nyheterna 120111 

41. Migrationsverket måste bli bättre TV4 Nyheterna 120229 

42. Avvisad familj fick komma tillbaka TV4 Nyheterna 120303 

43. Ensamkommande flyktingbarn TV4 Nyheterna 120326 

44. Ny högerextrem rörelse TV4 Nyheterna 120331 
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Bilaga 2 

Kodschema 

 
Nummer: 

Tid: min/sek 

Datum: år/mån/dag 

 

A. Område 

1. Ekonomi 

2. Sociala problem 

3. Flyktingar/papperslösa 

4. Integration 

5. Regler och lagstiftning 

6. Övrigt 

 

B. Typ av nyhet 

1. Politiska utspel, beslut eller förslag från regeringen 

2. Politiska utspel, beslut eller förslag från oppositionen (inte SD) 

3. Politiska utspel, beslut eller förslag från SD 

4. En enskilt fall 

5. Forskning 

6. Statistik 

7 Övrigt 

 

C1. Nämns politiskt part 

1. Ja 

2. Nej 

 

Om ja, vilket/vilka? 

C2. M 

1. Ja 

2.	  Nej	  
	  
C3. C 
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1. Ja 

2.	  Nej	  
 

C4. FP 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

C5. KD 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

C6. MP 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

C7. S 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

C8. V 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

C9. SD 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

C10. Övrigt 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

D1. Kommer något parti till tals 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

Om ja, vilka? 
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D2. M 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

D3. C 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

D4. FP 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

D5. KD 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

D6. MP 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

D7. S 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

D8. V 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

D9. SD 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

D10. Övrigt 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

E1. Nämns andra aktörer 
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1. Ja 

2.	  Nej	  
 

Om ja, vilka? 

E2. Migrationsverket 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

E3. Annan statlig myndighet/verk 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

E4. Intresseorganisation eller annan organisation 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

E5. ”Vanliga” människor 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

E6. Exempel/specifikt fall 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

E7. Forskare/expert 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

E8. Övrigt 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

F1. Uttalar sig någon annan aktör? 

1. Ja 

2.	  Nej	  
	  
Om ja, vilka? 
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F2. Migrationsverket 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

F3. Annan statlig myndighet/verk 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

F4. Intresseorganisation eller annan organisation 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

F5. ”Vanliga” människor 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

F6. Exempel/specifikt fall 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

F7. Forskare/expert 

1. Ja 

2.	  Nej	  
 

F8. Övrigt 

1. Ja 

2.	  Nej	  
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Bilaga 3. Övriga tabeller 
Tabell 7. Källa när SD nämns, 2008 

Källa/nämns SD Ja Nej 

Politik regering 1 10 

Politik opposition 2 5 

Enskilt fall 0 4 

Statistik 1 4 

Övrigt 0 4 

 

Tabell 8. Källa när SD nämns, 2012 

Källa/nämns SD Ja Nej 

Politik regering 0 2 

Politik opposition 0 1 

Enskilt fall 0 1 

Statistik 0 4 

Övrigt 1 4 

 

Tabell 9. Samband källa-område, 2008 

Källa: Område: Ekonomi Sociala 

problem 

Papperslösa/fl

yktngar 

Inegra

tion: 

Regler/lagst

iftning 

Politik 

regering 

 0 0 0 4 7 

Politik 

opposition 

 2 1 0 3 1 

Enskilt fall:  0 0 2 0 2 

Statistk:  1 1 0 3 0 

Övrigt:  0 0 3 0 1 
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Tabell 10. Samband källa-område, 2012 

Källa: Område: Sociala 

problem 

Papperslösa/fl

yktngar 

Regler/lagstift

ning: 

Övrigt: 

Politik 

regering 

 0 0 2 0 

Politik 

opposition 

 0 0 1 0 

Enskilt fall:  0 1 0 0 

Statistik:  3 1 0 0 

Övrigt:  1 2 1 1 

 


