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Sammanfattning	  
 

De radikala högerpopulistiska partierna Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti har båda 

etablerat sig i Sveriges respektive Danmarks partisystem. Då studier av populism och 

populistiska aktörer i relation till journalistik ur ett medievetenskapligt perspektiv är få, är denna 

studies syfte att studera och diskutera relationen mellan journalistik och radikala 

högerpopulistiska aktörer. Detta för att möjliggöra en diskussion kring vilken roll denna relation 

spelar för mediers journalistiska innehåll och framställning av politiska aktörer. Uppsatsens 

utgångspunkt tar sitt uttryck från tidigare forskning av radikala högerpopulistiska aktörer och 

deras framväxt tillsammans med teoretiska ansatser om mediers politiska rapportering. Genom 

en kvantitativ innehållsanalys av ledande svenska och danska dags- och kvällstidningar kommer 

slutsatser kring beroenderelationen mellan medier och radikala högerpopulistiska aktörer dras 

och problematiseras.   
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1.	  Inledning	  
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens syfte, problemformulering och frågeställningar samt 

kortare ingångar till uppsatsens metod, teori och analysavsnitt. 

 

1.1	  Utgångpunkt	  	  
 

Sedan början av 1980-talet har radikala högerpopulistiska partier etablerat sig i olika partisystem 

i Europa. Denna nya familj av partier delar en fundamental kärna av etnonationalistisk 

främlingsfientlighet och anti-politisk etablissemangspopulism. De prioriterar sociokulturella 

frågor, särskilt relaterade till nationell identitet (Rydgren 2010b:57-58). I denna familj finner vi 

Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti, två partier som under olika premisser växt fram i 

Sverige och Danmark. Dessa kontroversiella politiska aktörer har fått stor uppmärksamhet 

framförallt i medierna. Hur de har behandlats i medierna och på vilket sätt medierna utnyttjar 

eller har utnyttjats av denna nya relation är relevant för att förstå politisk medierapportering. 

 

“… little has been written on how the media work as the initiators or catalysts of public 

sentiments, how media content may voice sectional populist claims […] how the media 

can be turned into powerful, if unwitting, allies of populist leaders” (Mazzoleni 2008:50) 

 

Populism har en längre tid legat under mikroskopet i de statsvetenskapliga laboratorierna och 

dess förhållande till medierna har lyfts men utan att riktigt problematiseras. Dess framväxt i 

Europa har gett upphov till en rad studier av dess natur och problematik (Mudde 2004; Rydgren 

2010ab; Wodak, KhosraviNik & Mral 2013) men studier av populism och populistiska aktörer i 

relation till journalistik ur ett medievetenskapligt perspektiv är färre (Mazzoleni 2008:50). De 

statsvetenskapliga undersökningarna och teoretiseringarna av populism behöver kompletteras 

med medievetenskapliga angreppssätt för att öka förståelsen kring relationen mellan populistiska 

aktörer och journalistiken. För att sedan kunna diskutera och dra slutsatser kring relationens 

konsekvenser. 

 



Examensarbete 15hp  Matilda Olsén 
Medie- och kommunikationsvetenskap  Carin Stegen 
   

 
Stockholms Universitet JMK 6 

1.2	  Syfte	  och	  frågeställning	  
 

För att kunna studera och skapa en förståelse för denna relation behöver populistiska tendenser 

kunna identifieras och definieras. Därför är det relevant att se om politiska budskap förenklas av 

journalistiken, och därmed gör journalistiken i sig populistisk. 

 

Uppsatsens syfte är att studera och diskutera relationen mellan medier och radikalt 

högerpopulistiska aktörer. Detta sker genom en studie av skillnader och likheter mellan dansk 

och svensk medierapportering kring de radikala högerpopulistiska partierna 

Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti. Rapporteringen analyseras i relation till populistiska 

tendenser i framställningen av partierna, samt journalistikens egna populistiska förenklande. 

Analysen möjliggör en diskussion kring vilken roll relationen mellan medier och radikala 

högerpopulistiska aktörer spelar för mediers journalistiska innehåll och framställning av politiska 

aktörer. 

 

För att föra en aktuell diskussion kring relationen mellan medier och radikala högerpopulistiska 

aktörer granskas medierapporteringen av Dansk Folkeparti och Sverigedemokraterna i samband 

med respektive lands riksdagsval. Politisk medierapportering är mer omfattande under 

valrörelser vilket underlättar för mängden material. En månads medierapportering kring partierna 

i respektive lands ledande kvälls- och dagstidningar, Expressen och Dagens Nyheter samt 

Ekstrabladet och Jyllands-Posten, lämpar sig väl för både urvalsbredd och uppsatsens 

omfattning. 

 

Forskningsfrågor: 

● Hur framställs Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti i respektive lands ledande 

kvälls- och dagstidningar, under en månad innan riksdagsvalet 2014 och folketingsvalet 

2011? 

○ Återfinns populistiska tendenser i framställningen av partierna? 

○ Framställs partierna som populistiska? 

○ Hur beskrivs partierna i tidningarna? 
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○ Vad för likheter och skillnader kan ses i de svenska och danska tidningarnas 

framställning av partierna? 

○ Vad för likheter och skillnader kan ses mellan dags- och kvällstidningar? 

● Innehåller journalistiken populistiskt förenklande element?  

 

Diskussionsfråga: 

● Vilken roll spelar relationen mellan medier och radikala högerpopulistiska aktörer för 

mediernas populistiska framställning? 

 

1.3	  Populism	  
 

Den gemensamma nämnaren mellan olika teoretikers konceptualisering av begreppet populism  

(Albertazzi & McDonnell 2008; Panizza 2005; Mudde 2004) är en politisk ideologi som rotas i 

en antagonistisk uppdelning av samhället i två homogena grupper; folket och eliten. Denna 

innehållsliga aspekt tillsammans med radikala högerpopulistiska aktörers politiska stil utgör vad 

vi i denna uppsats kallar för populistiska tendenser. Detta kommer senare att förklaras och 

utvecklas ytterligare i kapitel 3. Teori. 

 

1.4	  Metod,	  material	  och	  avgränsning	  
 

I denna studie kommer en kvantitativ innehållsanalys på artiklar från de svenska tidningarna 

Dagens Nyheter och Expressen samt de danska tidningarna Jyllands-Posten och Ekstrabladet att 

genomföras.  

 

Studiens avgränsning i tidsperiod har baserats på när respektive lands senaste riksdagsval ägt 

rum, detta på grund av att politiken under denna tid får mer utrymme i medierna. För att få en 

hanterbar mängd material har en månads medierapportering innan valdagen valts som lämpligt 

omfång för denna studie. 
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Artiklarna kommer med hjälp av innehållsanalysen att kodas för att sedan kunna jämföras för en 

analys av medierapporteringen om Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti. Urvalet av 

material har baserats på när artikeln har publicerats. Artiklar som har publicerats mellan 2014-

08-13 och 2014-09-13 i Sverige rörande Sverigedemokraterna, eller artiklar som publicerats i de 

danska tidningarna mellan 2011-08-14 och 2011-09-14 gällande Dansk Folkeparti är de som har 

analyserats. 

 

Den kvantitativa innehållsanalysen behandlar en stor mängd data vilken i sin tur kan 

generaliseras. Denna metod är lämplig för denna studie då den ger verktyg för en jämförande 

analys mellan fyra olika tidningar i två olika länder. Genom en systematisk kodning av det 

kvantitativa materialet kan generella slutsatser och samband dras vilket i sin tur kan sättas i 

relation till studiens forskningsfrågor och teoretiska ansats. 
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2.	  	  Bakgrund	  och	  tidigare	  forskning	  
 
I detta kapitel behandlas tidigare forskning och bakgrund för att sätta studien i sin kontext. 

2.1	  Mediernas	  roll	  
 

De senaste decennierna har allt fler demokratier stått inför dramatiska utmaningar, både inom 

deras nationella politiska struktur och från omvärldens ekonomiska och politiska problematik. 

Bland dessa utmaningar sticker populism ut som ett mångfacetterat fenomen skapat i missnöje, 

vilket som ideologi påverkar den allmänna politiken inom demokratiska stater. Ett 

medievetenskapligt perspektiv i en studie av detta fenomen har som mål att nå en ökad förståelse 

och tolkning där mediernas roll sätts i relation till populistiska aktörer (Mazzoleni 2003:1-6). 

Medier som påverkande aktör och som förmedlingsplattform är alltså lämpliga att granska i 

studier av populistiska aktörers framgångar.  

 

Bland valda tidningar för studiens material sticker kvällstidningen Expressen ut. Under den 

tidsperiod som valdes för den svenska medierapporteringen hade Expressen en medveten politisk 

agenda, där skandaler och felsteg kring Sverigedemokraterna låg i rapporteringens fokus. 

Avslöjanden kring bland annat partimedlemmars tidigare kopplingar nazism eller 

högerextremism har grävts fram genom ofta anonyma inlägg och uttalanden på internet (Baas 

2014). Expressens journalister David Baas och Christian Holmén hade som mål att med 

rapporteringen få ut Sverigedemokraterna ur Riksdagen. Genom ett samarbetade med Expo, som 

är en research-grupp, föranledde Avpixlat- affären i december 2013 till att de utdelades 

Guldspaden samma år (Pavlica 2014). 

 

Pressen har en viktig roll i samhället då de ger möjlighet för folket att diskutera frågor i ett 

offentligt forum. Därigenom kan folket forma en allmän snarare än en individuell åsikt, vilket i 

sin tur ger folket möjligheten att påverka den styrande makten. Tidningarnas begränsade 

räckvidd och läsarkrets leder dock till att endast en mindre grupp av folket kan ta del av detta 

forum. Endast ett begränsat antal får möjligheten att påverka den allmänna åsiktsbildningen. Det 

är dock problematiskt för journalister att tolka den allmänna åsikten, därför använder de en rad 

metoder för att få en förståelse för vad folket tycker. Dock spelar de politiska aktörerna en större 
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roll i journalisternas nyhetsvärdering där de politiska aktörerna och andra eliter sätter agendan 

och folkets åsikter sätts i andra hand (Lewis & Wahl-Jorgensen 2005). 

 

Att medierna spelar en avgörande roll i politiken kan konstateras men på vilket sätt och om det är 

medierna som påverkar eller påverkas kan problematiseras. Hvitfelt (1996) trycker först och 

främst på de marknadsstyrda och kommersialiserade mediernas roll där journalistikens innehåll 

styrs av ekonomiska överväganden. En tendens som blir allt vanligare är att viktiga sakfrågor får 

träda tillbaka för mindre detaljer och underfrågor, som leder till en förenklande populistisk 

journalistik. Förändringen av medierna har förändrat politiken och också lett till att väljares 

rörlighet har ökat med resultatet att nya partier har fått plats i riksdagen (Hvitfelt 1996:104-105). 

  
“Marknadsstyrda medier ger populistisk journalistik som resulterar i ökad populism bland 

politiker och hos allmänheten.” (Hvitfelt 1996:116) 

  
Det lönar sig i de populistiska medierna att föreslå enkla lösningar på komplexa och 

komplicerade problem samt att avvisa faktiska förhållanden (Hvitfelt 1996:114). 

 

2.2	  Radikal	  högerpopulism	  
 

Den populistiskt radikala högern är en specifik form av nationalism. Detta betyder inte, även om 

alla radikala högerpopulister är nationalistiska, att alla nationalister är radikalt högerpopulistiska. 

Icke-främlingsfientliga och elitistiska nationalister räknas inte till kategorin. Den radikala 

högerpopulismen är inte heller en moderat form av den extrema högern. Det finns flera 

fundamentala skillnader mellan dessa två, den radikala högerpopulismen är inte anti-demokratisk 

som den traditionella extrem högern (Mudde 2007:31).  

 

Nationalism kan förstås ur olika teoretiska perspektiv. Mudde (2007:16) definierar nationalism 

som en politisk doktrin vilken strävar efter att uppnå en homogent kulturell stat. Nationalister vill 

uppnå ett homogent samhälle som endast inkluderar människor från sin “egen” nation. Detta mål 

kan nås genom flera olika metoder som exempelvis assimilering och separatism. 
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Den moderna och radikala högerpopulismens karaktär har inte en organiserad struktur som 

exempelvis en semi-militär eller stark partiorganisation, den är snarare “en-fråge” orienterad med 

lösare strukturer kring hjärtefrågan. Till skillnad från extremhögern har högerpopulismen inte 

heller “en ny stat” som mål, där ett omkullkastande av den nuvarande regimen står i fokus, utan 

de har snarare en mer defensiv och konservativ hållning. I fokus är bevarandet av nationen och 

dess position innan det att massimmigration och globalisering började hota nationalstaten. Idealet 

för den radikala populistiska högern är en homogen och demokratisk nationalstat. Radikala 

högerpopulistiska partiers agenda är ofta en protest mot höga skatter men först och främst kritik 

mot immigration och europeisk integration (Wodak, KhosraviNik & Mral 2013:10). 

 

2.3	  Framväxten	  av	  radikal	  högerpopulism	  
 

Hayward (1996) skriver att det sedan mitten på 90-talet framträtt en tydligt växande populism i 

Europa. Detta har ofta uppmärksammats i samband med diskussioner om förlorad drivkraft kring 

integration. I många fall förklaras populistiska aktörers framväxt som en följd av de ideologiska 

förändringarna sedan andra världskriget i Europa eller centraliseringen av makt i EU. 

Enligt Rydgren (2010b) kännetecknas moderna västeuropeiska demokratier av två 

klyvningsdimensioner; den ekonomiska klyftan mellan vänster- och högerpolitik, som ställer 

arbetare mot kapitalet där staten är ett betydelsefullt instrument i ekonomin, och sociokulturella 

konflikter som involverar invandring, lagar och kriminalitet mm. Dessa två 

klyvningsdimensioner genererar spänningar i samhället vilket påverkar radikala 

högerpopulistiska partiers möjligheter till framgångsrik mobilisering i val.  

 

När ett nytt politiskt parti tar plats i ett partisystem är sannolikheten för förändringar stor då de 

andra partierna måste förhålla sig till den nya aktören. Detta ger i sin tur konsekvenser för vilka 

politiska frågor som prioriteras och hur frågorna diskuteras. Detta kan leda till att traditionella 

partier byter politisk position till viss del för att vinna tillbaka väljare eller förebygga framtida 

bortfall av röster (Rydgren 2010b).  
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Rydgrens (2010b) hypotes är att politiska aktörer försöker dra nytta av att väljare ibland röstar på 

partier på grund av sakfrågor, och inte nödvändigtvis beroende på ideologisk tillhörighet. 

Partierna försöker därför skifta publik och medial uppmärksamhet på olika punkter.  

 

Hayward (1996) menar på att både lågkonjunktur och massarbetslöshet sedan 90-talet spritt 

missnöje hos folket och därigenom gynnat framväxten av populism. Runt i Europa har tilliten för 

den styrande makten, eliten, minskat hos allmänheten. Detta har gynnat populistiska aktörer som 

utnyttjat missnöjet och bristen på tillit för sin egen agenda. Ofta genom att förenkla de 

samhälleliga problemen och erbjuda folket enkla lösningar som ett alternativ till den alltmer 

kritiserade styrande makten. 

 

Sverige 

Historiskt sett har fler människor flyttat till Sverige än ifrån (Rydgren 2010b:65). Trots detta 

verkade den ekonomiska krisen i Sverige under 90-talet ha ökat intresset och betydelsen för 

frågor kring politisk ekonomi och välfärd, snarare än frågor kring invandring, lag och ordning. I 

svensk politik var den socioekonomiska klyftan som politisk fråga i fokus under slutet på 90-talet 

till tidigt 2000-tal och dominerade den politiska agendan mer än immigrationsfrågan. Radikala 

högerpopulistiska partier var då relativt marginaliserade, med undantag för valåret 1991 när Ny 

Demokrati fick 6,7 % av rösterna. Att immigration tidigare inte tagit en större plats på den 

politiska agendan har bidragit till radikala högerpopulistiska partiers röstmässiga styrka, vilka 

har satt frågan i fokus (Rydgren 2010b:58). 

 

En majoritet av de svenska väljarna svarade i en undersökning i samband med valet 1994 att de 

ville minska antalet asylsökande. De var även mer benägna än den genomsnittliga europén att 

instämma i påståendena ‘invandring orsakar brott’ och ‘invandrare bidrar inget till ekonomin’. 

Efter 1994 minskade dock väljarnas fokus på invandringsfrågan, en majoritet av de svarande 

angav inte längre frågan som en avgörande faktor för deras val av parti, med år 2002 som 

undantag (Rydgren 2010b:58-60). 

 

Inget radikalt högerpopulistiskt parti mellan valen 1994 och 2010 kom att väljas till platser i 

riksdagen, trots att Sverigedemokraternas väljarantal ökade under perioden. En mätning från 
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2010 visade att 11 % av den svenska befolkningen då var utlandsfödda. Ändå var det en stor 

andel av väljarna under år 2010 i Sverige som ville att invandrings- och asylpolitiken skulle bli 

hårdare och ansåg att frågan var viktigare än andra frågor. Det är bland dessa väljare som 

radikala högerpopulistiska partier försökt vinna väljare. Detta väljarantal skapade stora 

möjligheter för ett svenskt anti-invandringsparti att slå rot (Rydgren 2010b:58-59).  

 

Danmark 

Nya radikala högerpartier har sedan 80-talet etablerat sig i det danska partisystemet, dessa har en 

kärna av etnonationalistisk främlingsfientlighet och populism. Under denna tid var 

invandringsfrågan alltmer förekommande i danska medier och presenterades främst som ett 

problem. År 1985 instämde 23 % av danska väljare, i en undersökning, med påståendet 

”invandringen är ett allvarligt hot mot vår särskiljande nationella karaktär”. Två år senare ökade 

antalet väljare som instämde med påståendet till 47 % (Rydgren 2010b: 63).  

 

Under slutet av 90-talet och början på 2000-talet kom den socioekonomiska klyftan som politisk 

fråga att bli av mindre vikt i dansk politik och migrationsfrågan blev istället mer och mer 

framträdande. Den nyetablerade radikala högerpopulismen satte sociokulturella frågor i fokus, 

främst gällande nationell identitet (Rydgren 2010b:57-58). 

 

Danmark fick inte ett renodlat radikalt högerpopulistiskt parti förrän Dansk Folkeparti grundades 

år 1995. Det nya radikala högerpopulistiska partiet kännetecknades av deras förmåga att ta över 

arbetarklassens röster. I det första valet som Dansk Folkeparti medverkade i, valet 1998, fick 

partiet 7,4 % av rösterna. Samma år gjordes en undersökning av partiets medlemmar som pekade 

på att 75 % av dem tyckte att invandrare var ett stort hot mot den unika danska nationella 

identiteten. Dansk Folkeparti tog fram förslag på framtidslösningar som fick ta en allt större plats 

i den politiska och massmediala diskursen. Dessa lösningar innebar att sociala problem tolkades i 

etniska och moraliska termer. Dansk Folkeparti har inte bara gynnats av förekomsten av rörliga 

väljare utan även av missnöjesröstning. Känt är att partiets väljare ofta kännetecknas av ett lågt 

förtroende för sittande politiker (Rydgren 2010b:57-58). 
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Bland tillfrågade väljare under valet 2001 nämnde 20 % invandring när de talade om de 

viktigaste problemen för politikerna att ta itu med. Det året ökade rösterna på Dansk Folkeparti 

till 12 % och efter detta fick partiet en central position och erkännande som stöd till den 

nybildade liberal-konservativa koalitionsregeringen. Hela 56 % av Dansk Folkepartis väljare 

tillhörde då arbetarklassen vilket kan jämföras med de danska socialdemokratiska väljarna, där 

43 % av dessa kunde klassas som arbetare. Detta beror troligen till stor del på det minskade 

fokus på den socioekonomiska klyftan i den politiska diskursen samt politiseringen av alternativa 

samhällsfrågor, så som frågor om invandring och säkerhet. Detta har i sin tur bidragit till att det 

socialdemokratiska partiet i Danmark blivit mer strategiskt och ideologiskt desorienterade. 

Valåret 2007 hade rösterna på Dansk Folkeparti gått upp till hela 13.9 %, och som resultat av 

dessa radikala högerpopulistiska framgångar har Danmark utvecklat en strikt immigrationspolicy 

(Rydgren 2010b:58-61). 

 

En medlem i Dansk Folkeparti intervjuades frekvent i medier, mellan 2001 och 2010, och var 

även med och författade ungefär 200 artiklar i Ekstrabladet. Dansk Folkeparti fick även 

betydande bevakning i medier kring invandringsfrågor då många artiklar och TV-inslag 

angående invandringsfrågor innehöll uttalanden och kommentarer från andra medlemmar av 

Dansk Folkeparti. Partiledaren Pia Kjærsgaard kom till att bli den mest citerade personen 

gällande invandringsfrågor under år 2001. En bidragande faktor till att frågan om invandring 

kom att dominera den danska politiska och massmediala diskursen var att många av de 

etablerade politiska partierna var med och lyfte frågan. Dansk Folkeparti har påverkat 

samhällsdebatten och bidragit med främlingsfientliga och etnonationalistiska budskap genom att 

bland annat använda sig av ramverk och taktiker inspirerade av franska Front National (Rydgren 

2010b:64-65). 

 

Skillnader och likheter 

Både Sverige och Danmark har sedan 90-talet haft rörliga väljare, dessa har successivt ökat. 

Dessa rörliga väljare har försvagat strukturen för etablerade politiska partier och är strukturellt 

politiskt gynnsama för radikalt högerpopulistiska partier. I de båda länderna har antalet 

invandringskritiska väljare ökat och tilliten för de politiska institutionerna minskat, dock i olika 

grad. Förtroendet för den styrande makten började sjunka tidigare i Danmark än i Sverige och 
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invandringsfrågan har fått ett större fokus i dansk politik än i den svenska, där frågan om den 

socioekonomiska klyftan tagit mer plats (Rydgren 2010b:58-60).  

 

Till skillnad från exempelvis Danmark, har de etablerade partierna i Sverige infört en typ av 

sanktioner mot Sverigedemokraterna för att undvika framtida samarbete. Sverige delar många 

egenskaper med Danmark, exempelvis välfärdregimer, sekularism och historisk 

socialdemokratisk dominans. Därför är det intressant att radikala högerpopulistiska partier till 

stor del har misslyckats i Sverige men inte i Danmark, mellan tidigt 90-tal och 2010 (Rydgren 

2010b:60-62). 
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3.	  Teori	  
 

Detta kapitel behandlar och presenterar uppsatsens teoretiska ram och utgångspunkt, som hämtar 

kraft hos olika teoretiska angreppsätt kring populism, populistisk politisk stil och medier. 

 

3.1	  Populism	  som	  ideologi	  
 

För att studera populism och populistiska aktörer behöver begreppet populism definieras och 

förklaras. Populism är ett begrepp som, så många andra, används i lösa termer och varierar i 

betydelse. Albertazzi och McDonnell (2008) har problematiserat användandet av begreppet 

populism. De föreslår att populism definieras som: 

 

“an ideology which pits a virtous and homogeneous people against a set of elites and 

dangerous ‘others’ who are together depicted as depriving (or attempting to deprive) the 

sovereign people of their rights, values, prosperity, identity and voice.” (Albertazzi & 

McDonnell 2008:3)  

 

Denna definition och syn skalar av och simplifierar populisms betydelse till ett hanterbart 

begrepp, som en politisk ideologi med en samhällssyn där “folket” hotas av en “elit”. Albertazzi 

och McDonnell (2008) vill tydligt skilja på populism och högerextremism, som ofta ses som 

synonyma till varandra. Väljare som stödjer ett populistiskt parti är inte nödvändigtvis 

högerextrema på den ideologiska skalan. Populistisk ideologi är kompatibelt med flera ideologier 

även om den oftast återfinns hos radikala högerpartier (Albertazzi & McDonnell 2008:3). 

 

Liksom Albertazzi och McDonnell diskuterar även Mudde (2004) populism i termer av en 

ideologi. En ideologi som delar in samhället i två homogena och antagonistiska grupper; “the 

pure people” och “the corrupt elite”, populism argumenterar för att politik ska uttrycka den 

allmänna viljan hos folket (Mudde 2004:543).  Fler beskriver populism i termer av ett vi och 

dem- perspektiv men med olika benämningar och varierande definitioner av begreppen “folket” 

och “eliten”. Panizza (2005) beskriver populism som en anti-status quo diskurs vilken förenklar 
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och skapar en symbolisk uppdelning i samhället mellan “folket” (The underdogs) och “de andra” 

(The others) (Panizza 2005:3).  

 

Populister behöver inte nödvändigtvis anse att eliten är korrupt eller att den alltid är motsatt 

folket. Den primära antagonismen av folket kan vara andra grupper i samhället som exempelvis 

asylsökande, arbetskraftsinvandrare eller invandrare i övrigt, populisterna själva distanserar sig 

dock från eliten (Moffitt & Tormey 2014:391). 

 

3.2 Populistisk politisk stil 
 

Politisk stil avgörs av politikers uppträdande, vilken politisk stil som används bestäms av den 

retorik och på det sätt politiska aktörer agerar. Utmärkande för populistisk politisk stil är deras 

försök att locka, tilltala folket, som en del av dem och inte bara en förespråkare för folket, i 

enlighet med populistisk ideologi. Detta synliggörs genom att makthavare, som exempelvis 

eliten, staten, etablissemanget, systemet, vanligtvis pekas ut som ansvariga för kriser och hot. 

Exempel på dessa kriser och hot kan vara immigration, ekonomiska svårigheter, uppfattad 

orättvisa, militärt hot eller social förändring. Folket i sin tur framställs som svikna och maktlösa. 

Ofta riktas kritik mot den politiska korrektheten inom systemet, eliten, vilket används för att 

demonstrera att populisterna ‘verkligen vet’ vad folket tycker och tänker (Moffitt & Tormey 

2014:391). 

 

Populistiska aktörers retorik leder till en önskan om att agera snabbt och beslutsamt. Det 

dramaturgiska användandet av någonting akut på detta sätt förenklar termerna och terrängen för 

politisk debatt. Detta speglas i det ökade användandet av ett enkelt och direkt språk, vilket 

nödvändigtvis inte behöver betyda att populistisk politik endast är enkel och enfrågeorienterad, 

men det är vanligast och mest i fokus (Moffit & Tormey 2014:391-92). 

 

Populister använder sig också av något som Moffit och Tormey (2014) kallar för Bad Manners, 

eller opassande beteende. Mycket av det som är tilltalande hos populistiska aktörer är deras 

annorlunda sätt att agera i det politiska rummet. Deras brist på hänsyn till det ‘lämpliga’ sättet att 

agera på, exempelvis genom användandet av slang, svordomar, politisk inkorrekthet, överspel 
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och färgstarka inslag, sätts i kontrast till det ‘vanliga rena’ och ‘väluppfostrade’ sätt de övriga 

politikerna agerar på (Moffit & Tormey 2014:392). 

 

Dessa egenskaper utmärker tillsammans populistisk politisk stil. Varje egenskap är i sig inte 

populistiska men återfinns alla tre egenskaper, tilltala folket, kriser och hot samt opassande 

beteende, utgör de populistisk politisk stil (Moffit & Tormey 2014:390-391) 

 

Dessa metoder och utmaningar mot ‘den vanliga politiken’ hjälper oss att se att populister, med 

deras politiska stil, är en kraft att räkna med och inte något att sopa under mattan. Populistiska 

aktörers primära stilistiska egenskaper skapar stora konsekvenser för demokratin i en alltmer 

medialiserad politisk värld (Moffit & Tormey 2014:393-94). 

 

3.3	  Medielogik	  
 

Den kommersiella mediekulturen drivs av varuproduktion, konsumtion, ekonomisk vinning och 

en samling av kapital vilket också präglar den politiska rapporteringen. De politiska aktörerna 

anpassar sig till journalistikens självständiga arbetssätt, metoder och logik genom egna 

kommunikationsstrategier. Journalistiken har en objektiv och granskade roll, men används i 

praktiken också som ett verktyg av politiker (Ekström 2006:9-13). 

 

Ett begrepp som fötts ur det kommersialiserade medielandskapet är medielogik, vilket i stort 

trycker på att det som framställs i medier ligger till grund för publikens och samhällets 

uppfattningar och tolkningar. Om medierna konsekvent beskriver ett fenomen som dåligt, är det 

sannolikt att allmänhetens bild av fenomenet blir densamma. Medielogiken rymmer flera 

metoder för att locka publiken för att främja bland annat pressens försäljning av lösnummer 

(Andersson 2010:273-274).  

 

Dessa metoder har flera olika benämningar men här används samlingsbegreppet 

medialiseringstekniker där journalistiken, i enlighet med medielogiken, bearbetar händelser och 

gör dem mer intressanta. De olika medialiseringstekniker som används av journalistiken är 

(Hernes 1978):  
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Tillspetsning  - vinklande journalistik med ett styrt fokus. 

Förenkling  - endast ett perspektiv presenteras. 

Konkretisering - det  abstrakta blir  konkret. 

Polarisering - med binära oppositioner i fokus, där motsättningar mellan olika parter 

centraliseras. 

Intensifiering - journalistikens dramaturgi, framhävandet  av  drama  och  konflikter. 

Personifiering - framträdande personer så som politiker eller kända personligheter 

prioriteras framför händelser och innehåll i medierapportering. (Hernes 1978)  

  
Medielogiken påverkar i sin tur medierapporteringen till exempel under valrörelser. Det finns tre 

huvudsakliga journalistiska gestaltningsformer av politik som framförallt präglar 

valjournalistiken: sakfrågor, spel samt skandaler (Strömbäck 2012:271-272). Dessa präglar 

människors uppfattningar om politiken. Sakfrågegestaltningar sätter politikens innehåll i fokus 

och förmedlar innehållet till medborgarna inför kommande val på ett neutralt eller balanserat vis. 

Spelgestaltningar framställer politiken som ett spel, med strategi, vinnare, förlorare, relationer 

mellan aktörer samt politikens utförande. Tematiska drag ligger i att politiken i sig är en 

maktkamp och att politiker drivs av egna skäl och maktlystenhet, inte utav samhällsförändring 

som mål. Genom denna gestaltningsform kan ökad misstro gentemot politik och dess aktörer öka 

hos medborgare. Skandalgestaltningar har sitt fokus på skandaler och politiska aktörers felaktiga 

beteenden. Dagspress gestaltar oftast politik som sakfrågor och kvällspress gestaltar politik mer 

som spel och skandaler. Mediernas kommersialisering ligger till största del till grund för skandal- 

och spelgestaltningar av politik (Strömbäck 2012:271-274). 

 

Medielogiken och medialiseringsteknikerna går att relatera till den ökade mottagligheten för 

populism hos allmänheten. Inte bara på grund av det ökade fokus på skandaler inom politiken 

men också att medier, genom sin sensationsjournalistik, skapar en arena för populistiska aktörer 

(Mudde 2004). Mediernas dramaturgiska berättarteknik bidrar till att massmedier blir mer 

populistiska, vilket i sin tur bidrar till att den politik som anpassas till och utgår från dessa 

medier blir populistiska (Hvitfelt 1996:106). Hvitfelts (1996) huvudargument är att politiken 

både existerar i och utgår från medierna vilket med denna populistiskt politiska journalistik leder 

till en ökad populism.  
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Idag prioriteras negativa och sensationella nyheter i medier, framförallt i tabloider, vilket också 

framgår i den politiska rapporteringen. Det finns två huvudorsaker till dessa förändringar i 

mediers arbetssätt kring politiken, nämligen kommersialisering och mediernas opartiskhet, de är 

inte längre lika knutna till ett ideologiskt fält. Offentliga medier har alltmer börjat ifrågasättas av 

privata medier, vilket lett till en kamp för läsare och tittare. Följaktligen har fokus flyttat till de 

mer extrema och skandalcentrerade sidorna av politiken. Detta har stärkt anti-elit känslor och 

uppfattningar hos publiken vilket har skapat en således perfekt scen för populistiska aktörer, där 

både publiken och medierna har blivit mer mottagliga (Mudde 2004:553-554).  

Journalistiken som praktik har också bidragit till ett vi och dem-perspektiv hos allmänheten, med 

invandrare som dem och allmänheten, folket, som vi. Journalister tenderar att rama in nyheter 

vilket kan vara till fördel för politiska partier i deras sakfrågor, till exempel gällande invandring. 

Medierapporteringen konstruerar ofta mening genom att utmärka en skillnad eller något 

utstickande med dem, oavsett om det utstickande gäller kön, sexualitet, ras eller nationalitet 

(Guedes Bailey & Harindranath 2005). 

 

Mazzoleni (2008) erbjuder ett perspektiv och resonemang kring populistiska aktörer och medier, 

han menar på att populister utnyttjar medier istället för att medier föder populism. Populistiska 

ledare utvecklar strategier för att utnyttja nyhetsmediernas önskan att sälja. Generellt så använder 

sig populistiska ledare och rörelser sig av kommunikationsstrategier som inkluderar: 

En roll som ‘underdog’ - en offerroll som används för att spela på känslor av medlidande 

hos folket. 

Användandet av professionell expertis - Vissa populistiska ledare tar hjälp av 

medieexperter för att minska negativ mediepublicitet. 

‘Rallies’ - propagerande inom valkampanjande. Där en viss retorik används och riktas 

direkt mot folket, som en del av folket.  

Gratis publicitet i medier - populistiska aktörers kontroversiella agerande och 

propagerande säkerställer deras plats i mediernas rampljus. 
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Iscensättande av händelser - populistiska aktörer använder sig av en dramaturgi och 

taktik för att säkerställa publicitet i medier, så som kontroversiella uttalanden eller 

framträdanden. 

Taktiska attacker mot medierna - där de framställs som partiska och köpta. För att folket 

skall se medierna som en hotande elit. (Mazzoleni 2008:55-56) 

 

Dessa strategier och taktiker för att utnyttja medier har inte alltid varit lyckosamma för de 

populistiska aktörerna men, framförallt i början, i kampen mellan politik och medier har 

populistiska aktörer oftast ett övertag (Mazzoleni 2008:57). Medier och populistiska rörelser är 

beroende av varandra. Populistiska aktörer behöver medier som en förmedlingsplattform av 

deras politik, och de kommersiella medierna behöver de populistiska aktörerna och de 

sensationella nyheter de genererar (Mazzoleni 2008:62). 
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4.	  Metod	  	  
 

Detta kapitel presenterar uppsatsens metod kvantitativ innehållsanalys, material och urval samt 

diskuterar eventuella problem och svårigheter i analysen. 

4.1	  Kvantitativ	  innehållsanalys	  
 

Vid bearbetning och analys av ett större material är kvantitativ innehållsanalys att föredra. 

Metoden syftar till att, genom insamling av utvald data, kunna dra slutsatser om det generella. En 

av de stora fördelarna med kvantitativ innehållsanalys är dess effektivitet. Genom dess 

systematiska och formaliserade ansats kan forskningsfrågor och teori operationaliseras till 

mätbara variabler, vilka i sin tur också kan både jämföras och vidare analyseras. Den kvantitativa 

innehållsanalysen kan också, om den är utförd korrekt, replikeras. Oavsett vem som utför studien 

och när den utförs ska den nå samma resultat (Ekström & Larsson 2010:119-123). Detta 

synliggörs i kodschemat, den mall som innehållsanalysen utgår ifrån, genom operationalisering 

av populism till mätbara variabler tillsammans med ett systematiskt urval av material och 

analysenheter. 

 

Grundläggande för den klassiska kvantitativa innehållsanalysen är fyra olika grundstenar. Först 

och främst objektivitet som syftar till studiens replikerbarhet, resultaten är oberoende forskaren. 

Det andra begreppet är systematik vilket är en förutsättning för objektivitet, analysens 

systematiska bearbetning av materialet ska vara tydligt definierat och motiverat, omfattningen av 

materialet ska också bestämmas på förhand utifrån tydliga urvalskriterier. Den tredje 

grundstenen för kvantitativ innehållsanalys är kvantitet, variablerna i kodschemat ska bestämmas 

på ett sådant sätt så att det går att fastställa statistiska samband. Den fjärde grundstenen är 

manifest innehåll, med manifest innehåll menas att analysen begränsas till det som tydligt går att 

tolka från texten, genom anvisningar och en tydlig tolkning av variabler som mätinstrument ska 

en subjektiv tolkning av innehållet minimeras (Nilsson 2010:122). 

 

Innehållsanalys är en neutral teknik som gör det möjligt för forskare att analysera relativt 

ostrukturerad data i relation till dess betydelse (Krippendorff 2013:49-50). Kvantitativ 
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innehållsanalys hanterar denna ostrukturerade data genom en numerisk process besläktad med 

matematiken. Målet med kvantitativ innehållsanalys är att producera ett räkneverk av 

nyckelkategorier tillsammans med mätningar av andra variabler. Metoden har som mål att ge en 

numeriskt baserad sammanställning av ett urval av analysenheter, exempelvis tidningsartiklar, 

från detta kan generella slutsatser dras (Neuendorf 2002:14-15).  

 

För att kunna dra slutsatser om olika variablers relation till varandra mäts deras sambandsmått, 

det vill säga i vilken grad som den ena variabelns värden varierar i relation till den andra 

variabelns värden. Detta undersöks i korrelationstabeller, jämförelser mellan variabler, och 

sambandsmåtten mäts enligt Phi Cramer’s V som varierar på en skala från 0, som inte visar på 

något samband, till 1, vilket visar på ett konstaterat samband (Bryman 2011:326-330). För att 

kunna avgöra om det fastställda sambandsmåttet inte är avgjort av slumpen mäts också 

sambandets signifikans. Är sannolikheten för felmarginal mindre än 5 %, 0,05, så är resultatet 

signifikant (Bryman 2011:333-335). 

 

4.2	  Material,	  avgränsning	  och	  urval	  
 

I dagens mediesamhälle är negativa och sensationella nyheter kring politik i fokus (Mudde 

2004:553). Dagspress täcker oftast politik i form av sakfrågor och kvällspress omskriver politik 

mer i form av skandaler och politiska spel (Strömbäck 2012:274). Då denna studie reser frågor 

på en övergripande samhällsnivå är det relevant att studera de mest framträdande och lästa 

medierna med störst påverkanspotential, även kallat effektorienterad urvalsprincip (Nilsson 

2010:129). Genom detta har dagstidningarna Dagens Nyheter och Jyllands-Posten samt 

kvällstidningarna Expressen och Ekstrabladet valts som representativa enheter för den ledande 

pressen i Sverige respektive Danmark. Detta för att på bästa sätt kunna studera flera delar av 

pressens politiska rapportering. 

 

I samband med fastställandet av urvalskriterier är det viktigt att definiera de analysenheter som 

utgör det material som studeras (Nilsson 2010:133), vilka i detta fall är de artiklar från 

ovannämnda tidningar som har kodats, och analyserats, i innehållsanalysen. 
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I Dagens Nyheter har 110 artiklar kodats och i Expressen har 96 artiklar kodats. I Jyllands-

Posten har 187 artiklar kodats och i Ekstrabladet har 85 artiklar kodats. Detta urval gjordes 

genom sökning i respektive lands digitaliserade mediearkiv, det svenska Retriever och det 

danska Infomedia, på sökorden “Sverigedemokraterna” under perioden 2014-08-13 till 2014-09-

13 och “Dansk Folkeparti” under perioden 2011-08-14 till 2011-09-14.  

 

4.3	  Operationalisering	  
 

Den tidsperiod och de variabler som utgör innehållsanalysen avgörs av frågeställningen och 

forskningsproblemet, de är sin tur grundläggande för att kunna besvara frågeställningen. 

Variablerna kan vara nyckelpersoner, ord eller ämnen som genom den förekommande mängden 

kan leda till generella slutsatser och svar på forskningsfrågorna (Bryman 2011:285-290). I denna 

studie utgör variablerna och variabelvärdena de urvalskriterier och systematiska kategorisering 

av den kvantitativa data som analyserats. Variablerna kräver en tydlig operationalisering för att 

den kvantitativa studien ska bli transparent och objektiv, detta för att säkerställa ett så litet 

tolkningsutrymme för forskaren som möjligt. 

 

Innehållsanalysens variabler (se bilaga 8.1 Kodschema) har utformats från uppsatsens teoretiska 

ansats tillsammans med dess syfte och frågeställningar. Uppsatsens syfte och tyngd ligger vid 

studiet av populistiska tendenser och populistiskt förenklande journalistik. Därför har teorier 

kring populism som ideologi och politisk stil, medielogik, journalistik samt radikal 

högerpopulism operationaliserats för att sedan kunna tillämpas i det systematiska 

tillvägagångsättet, kodningen av artiklarna i innehållsanalysen. Formuleringen av 

tillvägagångssätt vid kodning, tolkningsram och motivering av variablerna och dess 

variabelvärden är viktig för studiens reliabilitet, validitet och replikerbarhet.  

 

Den antagonistiska uppdelning mellan folket och en elit eller hotande grupp är grunden i 

populistisk ideologi (Albertazzi & McDonnell 2008; Mudde 2004; Panizza 2005) därför är 

tecken på en sådan uppfattning, eller önskan om en sådan delning i samhället, hos 

Sverigedemokraterna eller Dansk Folkeparti lämpliga att koda som populistisk tendens. 
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Därefter har även teoretiska ansatser om radikal högerpopulism operationaliserats till variabler 

för populistisk tendens. Radikala högerpopulistiska aktörers främsta agenda är kritik mot 

immigration och europeisk integration (Wodak, KhosraviNik & Mral 2013), när denna agenda 

framträder i medierapporteringen i form av uttalanden av eller omskrivningar kring partierna är 

det en populistisk tendens.  

 

När radikala högerpopulistiska aktörer visar på eller tillskrivs nationalism, är tilltalande för 

folket, använder sig av kriser och hot eller bryter mot normen för det lämpliga sättet att agera i 

medier är det tecken på populistisk politisk stil (Moffit & Tormey 2014). Detta synliggörs 

exempelvis i artiklar när nationen sätts i fokus, när aktörerna kritiserar eliten med hjälp av kriser 

och hot och därmed verkar tilltalande för folket, samt deras sätt att agera som en outsider till 

etablissemanget, som en del av folket. 

 

Radikala högerpopulistiska partier distanserar sig från de andra politiska partierna, opposition 

och sittande regering, där de etablerade politiska partierna ses som en homogen grupp och de 

radikala högerpopulistiska partierna är enda motståndskraften och alternativet till de andra 

(Rydgren 2010a). Detta har synliggjorts när artikeln i sig eller partiet, alltså Sverigedemokraterna 

eller Dansk Folkeparti, själva uttrycker en sådan position. 

 

Huruvida journalistiken i sig är populistiskt förenklande påverkar mediernas framställning av 

radikala högerpopulistiska aktörer (Hvitfelt 1996). Denna populistiskt förenklande journalistik 

utgör en variabel i uppsatsen och har operationaliserats från teorier om journalistik och 

medielogik tillsammans med populism.  

 

Populistiskt förenklande journalistik är en typ av journalistiskt iscensättande av bild, rubrik eller 

ingress vilken förenklar politiska budskap och förmedlar en vinklad bild till läsaren. Till exempel 

Expressens uppmärksammade löpsedel från 1996 som löd; “Kör ut dem - så tycker svenska 

folket om invandrare och flyktingar” (se bilaga 8.2 Expressens löpsedel 1996) som egentligen 

hänvisade till artikelserien “Svart på Vitt” om undersökningar angående invandrings- och 

flyktingpolitiken i Sverige, där en viss del av de svarande varit negativa till invandrare och 

flyktingar.  
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Detta är ett tydligt exempel på hur politiska budskap, tagna ur sin kontext och förenklade, 

iscensätter en vinklad bild till läsaren. 

 

4.4	  Variabeldefinitioner	  
 

Svenska Tidningar (V3) 

För att kunna jämföra resultaten mellan dags- och kvällspress har Dagens Nyheter och Expressen 

valts för att representera dessa medietyper. 

 

Danska Tidningar (V4) 

För att kunna jämföra resultaten mellan dags- och kvällspress har Jyllands-Posten och 

Ekstrabladet valts för att representera dessa medietyper. 

 

Artikeltyp (V5)  

Kategoriserar varje artikel efter dess genre.  

 

Skribent (V6)  

Vem som har skrivit artikeln. 

 

Attityd (V7) 

Huruvida artikeln är positivt, negativt, neutralt riktad mot Sverigedemokraterna eller Dansk 

Folkeparti, eller om det finns en balanserad syn, spelar en signifikant roll i hur de framställs. När 

en artikel har riktat kritik mot partiet eller rapporterat om händelser som kan vara skadliga för 

partiet har den kodats som negativ attityd. Har artikeln tvärtemot visat positiva sidor och talat om 

partiet i positiva termer har artikeln kodats som positiv attityd. Är artikeln varken kritiskt eller 

positivt vinklad har den kodats som neutral attityd. En objektiv artikel som innehållit både 

positiv och negativ attityd mot partiet har kodats som balanserad attityd. 

 

Kritisk eller positiv mot immigration och europeisk integration (V8,V9,V10,V11) 

Huruvida medier återspeglar en denna främsta populistiska agenda hos Sverigedemokraterna och 

Dansk Folkeparti är intressant i fråga om populistiska tendenser i medierapporteringen. Det kan 
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finnas artiklar som både beskriver, refererar eller citerar partiets kritik men kan samtidigt 

innehålla motargument och tecken på att partiet är positiv mot immigration eller europeisk 

integration, därför har dessa delats in i olika variabler. Har partiet på något sätt framställts som 

kritiskt eller positivt mot immigration eller europeisk integration har variabelvärdet ja kodats. 

Återfinns det ingen kritik eller positiv inställning har artikeln kodats som nej. 

 

Vi och dem (V12) 

En populistisk tendens är tillämpningen av den ideologiska ansatsen om folket mot eliten, där 

populisten talar för folket i ett vi, mot en elit eller hotande grupp, dem. Detta är också en del av 

populistisk politisk stil som lockar, eller tilltalar folket, som en del av dem. 

När Sverigedemokraterna eller Dansk Folkeparti använder en dramaturgi med en antagonistisk 

indelning mellan vi, folket, och dem, den hotande gruppen, eller när artikeln tillskriver 

Sverigedemokraterna eller Dansk Folkeparti sådana tendenser, kodas detta som ja. I begreppet vi 

inräknas medborgare, väljare, nationen och partiet själv medan dem är synonymt med staten, 

invandrare, EU eller andra hotande grupper.  

 

Kriser och hot (V13) 

Som en del av deras politiska stil varnar populistiska aktörer ofta folket för brådskande problem 

som ofta stämplas som kriser eller hot mot samhället och folket. Det kan exempelvis återfinnas i 

partiets retorik, agenda eller representation i form av uttryckt oro (Moffitt & Tormey 2014). 

Denna variabel kommer att kodas som ja om Sverigedemokraterna eller Dansk Folkeparti själva 

uttrycker eller om artikeln uttrycker deras oro för ett fenomen. Fenomenet i sig behöver ej vara 

ett känt samhällsproblem utan faller under denna kategori om partiet anser att det är något akut 

som bör åtgärdas. Finns ingen sådan uttryckt oro i artikeln kodas den som nej. 

 

“Opassande beteende” (V14) 

En populistisk tendens som är ett tecken på populistisk politisk stil är deras brist på hänsyn till 

det ‘lämpliga’ sättet att agera inom politiken exempelvis genom användandet av slang, 

svordomar, politisk inkorrekthet, överspel och färgstarka inslag (Moffitt & Tormey 2014). Denna 

variabel kodas som ja om något av ovanstående återfinns i artikeln, alltså om en 
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partimedlem/ledare uttrycker sig på detta sätt eller om artikeln menar på att partimedlem/ledare 

uppträtt på “opassande” vis. Artikeln kodas som nej ifall inget av detta antyds på något sätt. 

 

Nationen i fokus (V15) 

Om Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti visar på nationalism genom uttryck för 

nationalstaten i fokus eller liknande säger detta något om dem som radikala högerpopulister. När 

ord som “nation”, “nationalstat”, “danskt”, “svenskt”, “danskhet”, “svenskhet” “vårt land” och 

“enad stat” eller liknande dyker upp i sammanhang som handlar om prioritet, fördelning av 

resurser och samhällshot, kodas artikeln som ja. När inget av dessa nationalistiska tecken 

återfinns i kontexten angiven ovan, kodas artikeln som nej. 

 

Enda opposition (V16) 

När partiets roll som enda alternativ och opposition tar sitt uttryck i både utspel och retorik eller i 

medierapporteringen är det en populistisk tendens. Artikeln kommer således efter denna variabel 

kodas som ja om artikeln uttrycker eller partiet själva utrycker en sådan position. Återfinns inte 

något som sätter Sverigedemokraterna eller Dansk Folkeparti i denna oppositionsroll kodas 

artikeln som nej. 

 

Omnämnande eller uttalande av partiledare (V17) 

Då en del av den teoretiska ansatsen om populism trycker på att populistiska rörelser ofta har 

starka och framträdande ledare är det relevant för denna studie att se hur ofta 

Sverigedemokraternas och Dansk Folkepartis ledare Jimmie Åkesson respektive Pia Kjærsgaard 

nämns eller kommer till tals i materialet. 

Omnämnande eller uttalande av andra partimedlemmar (V18) 

För att kunna jämföra partiledarens framträdande roll är antalet omnämnanden eller uttalanden 

av övriga partimedlemmar relevant. Om partiledaren hörs och syns mer är också denne den som 

främst representerar partiet, är partiledaren mycket framträdande kan även slutsatser om 

personen som populistisk ledare kunna dras. 
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Huvudämne (V19)  

Det är relevant att ta hänsyn till artikelns huvudämne för att se huruvida artikeln speglar 

populistiska tendenser eller ej. I vilken kontext populistiska tendenser återfinns kan också säga 

något om medias framställning av partierna i stort. Det är intressant att se hur huvudämnena i 

artiklarna speglar framställningen av Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti och deras 

politik. Här har alltså artikelns övergripande fråga eller ämne varit det som kodats. 

 

Attityd mot huvudämne (V20) 

Huruvida artikeln är positivt, negativt eller neutralt riktad mot själva huvudämnet, eller om det 

finns en balanserad syn, spelar en signifikant roll i hur media ramar in Sverigedemokraterna och 

Dansk Folkeparti. Artikelns attityd mot huvudämnet, eller exempelvis den politiska fråga som är 

i fokus, är intressant att undersöka eftersom forskningen ofta betonar att nyhetsmedierna 

“normaliserar” de politiska perspektiv som populistiska partier driver. När en artikel har riktat 

kritik mot eller beskrivit huvudämnet med en negativ utgångspunkt har den kodats som negativ 

attityd. Har artikeln tvärtemot visat positiva sidor och talat om huvudämnet i positiva termer har 

artikeln kodats som positiv attityd. Är artikeln varken kritiskt eller positivt vinklad, eller har 

ämnet betonats som “allmänt”, har den kodats som neutral attityd. En objektiv artikel som 

innehållit både positiv och negativ attityd mot huvudämnet har kodats som balanserad attityd. 

 

Partiets position i artikeln (V21)  

Om partiet i helhet, partiledare eller någon medlem omnämns, refereras, citeras eller om det är en 

kombination av dessa är relevant att studera. För att kunna dra slutsatser om hur 

Sverigedemokraterna eller Dansk Folkeparti framställs är det också lämpligt att ange hur ofta de 

själva kommer till tals i media, i jämförelse med hur ofta de omnämns utan egna kommentarer. 

 

Beskrivs i artikeln som (V22) 

Huruvida skribenten själv eller andra aktörer tillskriver partiet etiketter så som rasistiska, 

populistiska, nationalistiska, främlingsfientliga, invandringskritiska eller fascistiska är intressant 

och relevant i studie av partiernas politiska rapportering. Dessa termer kan också förekomma 

tillsammans och är inte uteslutande varandra, har artikeln tillskrivit Sverigedemokraterna eller 

Dansk Folkeparti flera av de ovanstående variabelvärdena har artikeln kodats som en 
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kombination. Har ingen av de angivna termerna använts har artikeln kodats som ej tillskrivet. 

 

Populistiskt förenklande journalistik (V23) 

Hur medierna presenterar bilder, rubriker och ingresser har betydelse för läsares uppfattningar 

om innehållet och ifrågasätter journalistikens objektivitetsprincip. Har artikeln journalistiskt 

iscensättande, det vill säga om bild, rubrik eller ingress förenklar politiska budskap och 

förmedlar en vinklad bild till läsaren har denna variabel kodats som ja.  Har artikeln inte uppvisat 

något sådant, alltså varit fullt balanserad och inte förenklat politiska budskap, har artikeln kodats 

som balanserad. Kan inte artikeln kodas som varken ja eller balanserad, exempelvis när artikeln 

inte innehåller något som kan journalistiskt populistiskt förenklas, har den kodats som ej 

tillskrivet. 

 

Osäkerhetsvariabel (V24) 

Denna variabel har använts som ett praktiskt instrument vid osäkerhet i kodningen av en särskild 

artikel. Har en artikel kodats som ja här, har svårighet i bedömningen uppstått och vi har då i 

efterhand gått tillbaka till denna artikel och tillsammans bedömt hur de olika variablerna skall 

kodas i artikeln på lämpligast vis. Därför syns ej denna variabel i resultatet av kodningen, och 

variabelvärdet ja har kodats om när osäkerheten inte längre finns.  

 

4.5	  Metoddiskussion	  
 

Reliabilitet kan sammanfattas som en studies pålitlighet, det vill säga om studien är stabil, 

replikerbar och om bearbetning av analysens data är av kvalitet. Genom utförande av 

interbedömarreliabilitetstest, när flera kodare gör stickprov och kodar samma material, stärks 

studiens interna reliabilitet, alltså testas pålitligheten hos de indikatorer, variabler, som används 

(Bryman 2011:160-62). Då denna studie utförs av två personer har sådana stickprov genomförts 

vilket har säkerställt resultaten. Detta har i sin tur stärkt studiens interna reliabilitet vilket också 

bidrar till en starkare reliabilitet för studien.  
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I kodningen har en praktisk variabel lagts till som använts vid osäkerhet kring bedömning i 

kodningen. Har svårighet i bedömningen av materialet uppstått har denna variabel använts för att 

underlätta och säkerställa en trovärdig kodning. Genom att under kodningen markera denna 

variabel vid osäkerhet har svårbedömliga artiklar kunnat kodas om av båda kodare tillsammans.  

 

Validitet, det vill säga studiens giltighet, är viktig för att avgöra om studiens operationaliserade 

variabler faktiskt speglar studiens teoretiska ansats och om kausala samband faktiskt kan dras 

från studiens resultat (Bryman 2011:163). Genom noggrann operationalisering av variabler från 

teorin stärks studiens reliabilitet. Detta är också relevant i fråga om studiens validitet. I denna 

studies systematiska tillvägagångssätt och undersökning av populistiska tendenser och 

populistisk förenkling mäts det som avses att mätas, och kausala samband kan dras.  

 

Kvantitativ innehållsanalys kan stöta på vissa problem. Metoden begränsar undersökningen av 

materialet med mål att beskriva, förklara och bevisa samband då den söker efter generella 

resultat. Med en fast forskningsplan där vissa källor planeras bort i förväg studeras det som 

faktiskt kan mätas. Som forskare har man en neutral roll och vem som helst ska kunna ta över 

arbetet mitt i processen då metoden är öppen, det går att konkret beskriva hur urvalet och 

utformningen av ett kodningsschema gått till (Bryman, 2011:296-97). 

  
Urvalet av data sker genom att se till det som representerar det generella och den insamlade 

datan används för att skapa väldefinierade variabler. Det är dock inte möjligt att göra ett 

kodningsschema som inte innehåller en viss del tolkning från kodarna och resultaten kan genom 

att variabler definieras och val av analysmodell bli förutsägbara innan arbetsprocessen är klar. En 

tolkande analys i stil med kvalitativ metod går ej att genomföra med kvantitativ analys. Med en 

välplanerad modell för analysen kan viss data med relevans för studien rensas bort i förväg och 

varför-frågor blir svåra att besvara. Å andra sidan är detta även en fördel när man vill nå 

generella resultat och avser att jämföra större mängder data (Bryman, 2011:296-297). 

 

För att nå en hanterbar mängd data i denna studie har en månads medierapportering valts som 

lämpligt omfång. Trots avgränsningen har mängden material visats sig vara större än vad en 

kvantitativ studie av denna storlek kräver.  
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Då en stor del av materialet består av artiklar på danska finns ett tolkningsutrymme. Det danska 

skriftspråket är nära besläktat med det svenska, därav har tolkningen av materialet inte varit ett 

så stort problem som tidigare befarat. Dock har en hel del översättningar av ord i lexikon behövts 

göras för förståelse av sammanhang.  

 

Då generella resultat är målet med denna studie har den kvantitativa innehållsanalysen varit ett 

fördelaktigt metodval. Trots att vissa källor rensats bort i förväg i och med det strukturerade 

kodschemat, har få svårigheter med detta uppstått och studien har hållit sig inom de ramar som 

planerat. En viss tolkning har krävts, framförallt vid operationaliseringen av variabler och vid 

kodningen, men med hjälp av osäkerhetsvariabel och interbedömarreliabilitetstest har 

tolkningsutrymmet minskats.  
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5.	  Analys	  och	  resultatredovisning	  
 

I detta kapitel presenteras, redovisas och analyseras innehållsanalysens resultat. 

5.1	  Framställning	  av	  Sverigedemokraterna	  i	  Dagens	  Nyheter	  och	  Expressen	  
 

I detta avsnitt jämförs, redovisas och analyseras de 206 artiklar som i innehållsanalysen, för 

uppsatsens syfte och frågeställningar, visat mest relevanta och utstickande resultat av de svenska 

tidningarnas framställning av Sverigedemokraterna samt hur partiet beskrivs i tidningarna. Detta 

relateras till populistiska tendenser och i vilket sammanhang de har figurerat. 

 

 

Figur	  1.	  Sammanställning	  av	  populistiska	  tendenser	  i	  svenska	  tidningar.	  
 

I ovanstående figur redovisas de antal artiklar, i procent, som i respektive tidning visat på 

populistiska tendenser, alltså kodats som ja. Vad som tydligt framgår i Figur 1 är att det totalt 

finns fler artiklar som kodats med populistisk tendens i Expressen än i Dagens Nyheter. Varje 

stapel i diagrammet representerar variabelvärdet ja i respektive tidning, och resterande procent, 

alltså nej, syns inte i diagrammet. Exempelvis kodades 60,4% av artiklarna i Expressen som 
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kritisk mot immigration och i motsvarande 39,6% artiklar återfanns ingen kritik mot 

immigration.  

 

De tre variablerna vi och dem, kriser och hot samt opassande beteende har alla återfunnits i båda 

tidningar, dock i större omfattning i Expressen. Kombinationen av dessa tre variabler visar att 

tidningarna framställer Sverigedemokraterna som användare av populistisk politisk stil. 

Variabeln vi och dem är tvådimensionell då den utöver politisk stil också innefattar ett synsätt 

hämtat från populistisk ideologi. Resultatet visar på att detta populistiska synsätt till stor del 

genomsyrar Expressens framställning av Sverigedemokraterna. I Dagens Nyheter är både 

populistisk politisk stil och populistisk ideologi mycket mindre framträdande i framställningen 

av partiet.  

 

Expressen har framställt Sverigedemokraterna som populistiska med många artiklar innehållande 

populistiska tendenser. Dock har endast ett fåtal artiklar framställt partiet som kritiska mot 

europeisk integration och som enda opposition. Bristen på dessa tendenser spelar en mindre roll 

ifråga om partiets populistiska framställning, dessa två variabler är inte beroende av de andra för 

att visa på populistisk tendens. Hade dessa återfunnits i större utsträckning i materialet hade det 

stärkt innehållsanalysens resultat om tidningarnas populistiska framställning av 

Sverigedemokraterna. Men dessa variablers låga resultat är inte avgörande för om partiet 

framställs som populistiskt, med tanke på de övriga variablernas högre resultat.  

 

Den mest framträdande variabeln i både Expressen och Dagens Nyheter är kritisk mot 

immigration. Skillnaden är dock att i Dagens Nyheter är denna variabel den enda som överstiger 

9 %, denna kan heller inte ensam avgöra om en aktör är populistisk. För att kunna dra generella 

slutsatser om tidningens framställning av partiet hade ett högre antal artiklar med populistisk 

tendens krävts. Tidningen har alltså i väldigt liten utsträckning framställt Sverigedemokraterna 

som populistiska. 
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Figur	  2.	  Variabel	  V19	  Huvudämne	  i	  svenska	  tidningar.	  
 

I vilket sammanhang Sverigedemokraterna rapporteras om syns i Figur 2 där antal artiklar 

fördelat på huvudämne redovisas. Här syns en tydlig skillnad mellan Expressen och Dagens 

Nyheter avseende huvudämnena skandal och övrigt. Diagrammet speglar typiska skillnader 

mellan dags- och kvällstidning.  

 

Att partiet figurerat i sådan hög grad i Expressen under skandaler kan också kopplas till 

variabeln opassande beteende, där 66,7% av de artiklar som kodats som opassande beteende i 

Expressen haft huvudämnet skandal, och analysen (se bilaga 8.3.1 Korstabell V14 och V19) visar 

på ett starkt samband mellan dessa två variabler. 

 

Att ett stort antal av Dagens Nyheters artiklar har haft huvudämnet övrigt försvårar en analys av i 

vilket sammanhang partiet har framställts av tidningen då de övriga huvudämnena ligger vid 

sidan av studien. Dock kan det utläsas att Sverigedemokraterna främst har figurerat i typiska 

sakfrågesammanhang i tidningen. 
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I båda tidningar är valrörelsen det vanligast förekommande huvudämnet vilket faller sig naturligt 

med tanke på att den valda tidsperioden angränsar till riksdagsvalet.  

 

 

Figur	  2.1.	  Variabel	  V8	  och	  V19.	  Kritisk	  mot	  immigration	  fördelat	  på	  huvudämne	  i	  svenska	  tidningar.	  
 

I Figur 2.1 redovisas i vilken kontext kritisk mot immigration har tillskrivits 

Sverigedemokraterna, detta är relevant med tanke på hur framträdande variabeln varit i båda 

tidningar. I flera bivariata analyser (se bilaga 8.3.2 Korstabell V8 och V19 i svenska tidningar) 

framgår det att i Expressen är det skandal, valrörelsen och om Sverigedemokraterna som utgör 

majoriteten av de huvudämnen som även kodats som kritisk mot immigration. Till skillnad från 

Dagens Nyheter där invandring är det huvudämne som står i fokus istället för skandal. 

Analyserna mellan variablerna visar på ett mycket starkt samband, enligt Tabell 1. 
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Symmetric Measures 
SvenskaTidningar Value Approx. Sig. 
Dagens Nyheter Nominal by 

Nominal 
Phi ,633 ,000 
Cramer's V ,633 ,000 

N of Valid Cases 110  
Expressen Nominal by 

Nominal 
Phi ,593 ,000 
Cramer's V ,593 ,000 

N of Valid Cases 96  
Total Nominal by 

Nominal 
Phi ,568 ,000 
Cramer's V ,568 ,000 

N of Valid Cases 206  

Tabell	  1.	  Sambandsmått	  enligt	  Phi	  Cramer’s-‐V	  
 

Kritisk mot immigration är en av flera populistiska tendenser i Expressen och den mest 

framträdande. De sammanhang där denna variabel förekommer är exempel på vilka sammanhang 

när Sverigedemokraterna framställs med populistiska tendenser. 

 

Eftersom att denna variabel är den enda framträdande populistiska tendensen i Dagens Nyheter 

är det relevant att studera i vilket sammanhang den har förekommit. Det går inte att från det dra 

några generella slutsatser om populistiska tendenser i relation till huvudämne i detta fall men 

säger något om tidningens framställning av partiet och i vilken kontext den vanligast presenteras. 
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Figur	  3.	  Variabel	  V22	  Beskrivs	  i	  artikeln	  som	  i	  Dagens	  Nyheters	  artiklar.	  
 

I Dagens Nyheters framställning av Sverigedemokraterna har partiet beskrivits, se Figur 3, i 

artiklarna som rasistiska, främlingsfientliga, nationalistiska, populistiska samt som en 

kombination av flera variabelvärden. Sverigedemokraterna har inte beskrivits som endast 

fascistiska eller invandringskritiska i någon av Dagens Nyheters artiklar utan dessa har endast 

förekommit under kombination. Partiet har i majoriteten av artiklarna inte beskrivits som, eller 

tillskrivits, någon av termerna i ovanstående diagram.  
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Figur	  4.	  Variabel	  V22	  Beskrivs	  i	  artikeln	  som	  i	  Expressens	  artiklar.	  
 

I Figur 4 presenteras Expressens framställning av Sverigedemokraterna där partiet beskrivits 

som rasistiska, nationalistiska, främlingsfientliga samt en kombination av flera variabelvärden. 

Trots att Ej tillskrivet utgör den största delen av artiklarna och populistiska, invandringskritiska 

och fascistiska inte gav något resultat är det 41,7 % av Expressens artiklar som beskriver 

Sverigedemokraterna i en eller flera av dessa termer.  

 

5.2	  Framställning	  av	  Dansk	  Folkeparti	  i	  Jyllands-‐Posten	  och	  Ekstrabladet	  
 

I detta avsnitt jämförs, redovisas och analyseras de 272 artiklar som i innehållsanalysen, för 

uppsatsens syfte och frågeställningar, visat mest relevanta och utstickande resultat av de danska 

tidningarnas framställning av Dansk Folkeparti samt hur partiet beskrivs i tidningarna. Detta 

relateras till populistiska tendenser och i vilket sammanhang de har figurerat. 

 

 

 

6,3% 

1,0% 
2,1% 

32,3% 
58,3% 

Expressen 

Rasistiska 

Populistiska 

Nationalistiska 

Främlingsfientliga 

Invandringskritiska 

Fascistiska 

Kombination 

Ej tillskrivet 



Examensarbete 15hp  Matilda Olsén 
Medie- och kommunikationsvetenskap  Carin Stegen 
   

 
Stockholms Universitet JMK 40 

 

Figur	  5.	  Sammanställning	  av	  populistiska	  tendenser	  i	  danska	  tidningar.	  
 

I Figur 5 redovisas procentuellt hur många artiklar som i respektive tidning kodats som ja i de 

olika variablerna gällande populistiska tendenser. Generellt ligger tidningarna ganska lika i 

resultaten av de olika variablerna. I båda tidningarna är kritisk mot immigration den variabel som 

kodats flest gånger, dock betydligt fler i Jyllands-Posten än i Ekstrabladet. 

 

Trots att vi och dem samt kriser och hot har återfunnits i kodningen har dessa variabler funnits i 

få artiklar, och ingen av tidningarna har framställt Dansk Folkeparti med opassande beteende. 

Detta resulterar i att varken Jyllands-Posten eller Ekstrabladet har framställt Dansk Folkeparti 

med en populistisk politisk stil. Även variablerna nationen i fokus och enda opposition har nått 

låga resultat. Det tyder på att danska tidningar generellt inte framställer Dansk Folkeparti med 

dessa populistiska tendenser.  

 

Resultaten visar att Jyllands-Posten och Ekstrabladet inte framställer partiet som populistiska 

men som kritiska mot immigration och till viss mån kritiska mot europeisk integration. 
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Figur	  6.	  Variabel	  V19	  Huvudämne	  i	  danska	  tidningar.	  
 

Fördelningen av antalet artiklar i förhållande till huvudämne redovisas i Figur 6 där det tydligt 

framgår att Dansk Folkeparti främst figurerat i sammanhang rörande valrörelsen och övriga 

huvudämnen. Inga tydliga skillnader mellan de olika typerna av tidningar syns i resultaten. Den 

politiska rapporteringen kring partiet har skett i liknande kontexter även om huvudämnet skandal 

har kodats i högre grad i kvällstidningen Ekstrabladet än i dagstidningen Jyllands-Posten. 

 

Att ett stort antal av både Jyllands-Postens och Ekstrabladets artiklar har haft huvudämnet övrigt 

gör en analys av i vilket sammanhang partiet har framställts av tidningarna under detta 

variabelvärde svår att tillämpa då de övriga huvudämnena ligger vid sidan av studien.  
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Figur	  6.1.	  Variabel	  V8	  och	  V19.	  Kritisk	  mot	  immigration	  fördelat	  på	  huvudämne	  i	  danska	  tidningar.	  
 

Den mest framträdande variabeln gällande populistiska tendenser i både Jyllands-Posten och 

Ekstrabladet är som tidigare nämnt kritisk mot immigration. I vilken kontext, det vill säga i vilket 

huvudämne, denna främst tillskrivs Dansk Folkeparti presenteras i Figur 6.1, dessa huvudämnen 

är valrörelsen, om Dansk Folkeparti, invandring och övrigt. Ur diagrammet kan utläsas att 

Ekstrabladet framställt partiet som kritiska mot immigration, främst i sammanhang rörande 

invandring och om partiet. Jyllands-Posten däremot framställer partiet som detta främst i 

huvudämnen gällande valrörelsen och övrigt. I Tabell 2 framgår det också att analysen visar på 

ett mycket starkt samband med en hög signifikans. 

 

Att variabeln tillskrivs partiet i många artiklar med huvudämnena valrörelsen och övrigt  är en 

tydlig följd av det stora antal artiklar totalt i båda tidningar som kodats under dessa huvudämnen. 
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Symmetric Measures 
DanskaTidningar Value Approx. Sig. 
Jyllands-Posten Nominal by 

Nominal 
Phi ,401 ,000 
Cramer's V ,401 ,000 

N of Valid Cases 187  
Extrabladet Nominal by 

Nominal 
Phi ,564 ,000 
Cramer's V ,564 ,000 

N of Valid Cases 85  
Total Nominal by 

Nominal 
Phi ,420 ,000 
Cramer's V ,420 ,000 

N of Valid Cases 272  

Tabell	  2.	  Sambandsmått	  enligt	  Phi	  Cramer’s	  V	  	  
 

 

Figur	  7.	  Variabel	  V22	  Beskrivs	  i	  artikeln	  som	  i	  Jyllands-‐Postens	  artiklar.	  
 

I Figur 7 presenteras Jyllands-Postens framställning av Dansk Folkeparti där de har beskrivits 

som rasistiska, populistiska, nationalistiska och en kombination av flera variabler, dock i väldigt 

få artiklar. Hela 96,8 % av de kodade artiklarna i Jyllands-Posten beskrev inte partiet som något 
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av de variabelvärden som presenteras i diagrammet. Främlingsfientliga, invandringskritiska och 

fascistiska användes inte ensamma i beskrivningen av partiet.  

 

 

Figur	  8.	  Variabel	  V22	  Beskrivs	  i	  artikeln	  som	  i	  Ekstrabladets	  artiklar.	  
 

I Figur 8 presenteras Ekstrabladets beskrivande av Dansk Folkeparti. I Artiklarna beskrevs 

partiet som rasistiska, populistiska, nationalistiska, främlingsfientliga och en kombination av 

flera variabler. Invandringskritiska och fascistiska användes inte ensamma i tidningarnas 

framställning och 89,4 % av artiklarna beskrev inte alls partiet med några av variabelvärdena.  
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5.3	  Framträdande	  likheter	  och	  skillnader	  i	  danska	  och	  svenska	  tidningar	  
 

 

Figur	  9.	  Jämförelse	  av	  populistiska	  tendenser	  i	  Dagens	  Nyheter	  och	  Jyllands-‐Posten.	  
 

Fördelningen av populistiska tendenser i Dagens Nyheter och Jyllands-Posten, presenterat i 

Figur 9, är relativt jämn med många likheter. Ett undantag är dock där Jyllands-Posten inte har 

framställt Dansk Folkeparti med något opassande beteende, men Dagens Nyheters få artiklar gör 

skillnaden mindre betydande. Ingen av dagstidningarna har framställt de radikala 

högerpopulistiska partierna med populistiska tendenser i någon större utsträckning men tillskrivit 

båda partier som kritiska mot immigration i lika stor omfattning.  
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Figur	  10.	  Jämförelse	  av	  populistiska	  tendenser	  i	  Expressen	  och	  Ekstrabladet.	  
 

Kvällstidningarna Expressen och Ekstrabladet visar på stora skillnader gällande populistiska 

tendenser i framställningen av Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti. De likheter som 

återfinns är i variablerna kritisk mot europeisk integration och enda opposition, där tidningarna 

har närliggande låga resultat. Expressen är den kvällstidning som i sin framställning använt alla 

tendenser och har dessutom flest höga resultat i kodningen.  
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Figur	  11.	  Variabel	  V23	  Populistiskt	  förenklande	  journalistik	  i	  svenska	  och	  danska	  tidningar.	  
 

I både svenska och danska dags- och kvällstidningar har främst en balanserad journalistik förts i 

den politiska rapporteringen. Dock sticker kvällstidningarna ut, främst Expressen med en hög 

andel artiklar innehållande populistiskt förenklande journalistik. 

 

Avgörande för om tidningarna har framställt partierna som populistiska är framförallt variablerna 

vi och dem, kriser och hot och opassande beteende. Expressen är den enda tidningen som visat 

höga resultat i kodningen på nästan alla variabler rörande populistisk tendens. Detta gör det 

relevant att jämföra hur stor andel artiklar i Expressen som kodats i dessa populistiska tendenser, 

och samtidigt innehåller populistiskt förenklande journalistik. I en multivariat analys av dessa 

variabler (se bilaga 8.3.4 Korstabell V23 och populistiska tendenser S.) har ett mycket starkt 

samband mellan populistiskt förenklande journalistisk och populistiska tendenser kunnat 

fastställas, detta samband har också varit signifikant.  
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En stor majoritet av de artiklar i Expressen som har kodats med populistisk tendens, ovannämnda 

variabler, har också varit populistiskt journalistiskt förenklande. I varken Ekstrabladet, Jyllands-

Posten eller Dagens Nyheter har någon stark koppling mellan populistiska tendenser och 

populistiskt förenklande journalistik kunnat dras, ytterst få artiklar har kodats som både och (Se 

bilaga 8.3.5 Korstabell V23 och populistiska tendenser D.). 

 

 

Figur	  12.	  Variabel	  V7	  Artikelns	  attityd	  mot	  partierna	  i	  svenska	  och	  danska	  tidningar.	  
 

I Figur 12 går att utläsa att i de svenska och danska tidningarna syns en tydlig skillnad i attityd 

mot respektive parti. I de svenska tidningarna syns en större andel artiklar med negativ attityd 

gentemot Sverigedemokraterna jämfört med de danska tidningarnas attityd mot Dansk 

Folkeparti. Det syns också en tydlig skillnad gällande positiv attityd gentemot partierna i 

tidningarna. De danska är mer positiva mot Dansk Folkeparti än vad de svenska är mot 

Sverigedemokraterna.  
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Diagrammet visar också på en tydlig uppdelning mellan ländernas tidningar. De danska dags- 

och kvällstidningarna har en likartad attityd mot partierna i sin framställning. De svenska 

tidningarna skiljer sig något mer mellan varandra än de danska, främst ifråga om negativ attityd, 

men har även de en liknande attityd i deras framställning. 
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6.	  Slutdiskussion	  
 

I detta kapitel diskuteras och problematiseras analysens resultat med hänsyn till uppsatsens syfte, problem 

och frågeställning. Med hjälp av tidigare forskning och uppsatsens teoretiska ram har även slutsatser 

kring resultaten kunnat dras. 

6.1	  Sverigedemokraterna	  i	  svensk	  press	  
 
Dagens Nyheters och Expressens framställning av Sverigedemokraterna skiljer sig markant från 

varandra. Dagens Nyheters artiklar har generellt innehållit en låg nivå av populistiska tendenser i 

framställningen av partiet med endast en starkt framträdande variabel, tidningen har alltså inte 

framställt Sverigedemokraterna som populistiska. Dagens Nyheter har främst rapporterat om 

partiet rörande valet och har heller inte i någon större mån beskrivit partiet med negativt laddade 

termer. Däremot har Expressen framställt partiet som populistiskt, med en negativ attityd mot 

partiet samt använt en skandal- och spelgestaltning.  
 

I Expressens framställning har flera populistiska tendenser framkommit, bland dessa återfinns 

bland annat variabeln kritiska mot immigration vilken också främst har återfunnits i 

skandalrelaterade artiklar. Detta visar på att tidningen fokuserar på spel- och 

skandalgestaltningar i enlighet med deras egenskap av kvällstidning. Då variabeln opassande 

beteende också förekom i stor utsträckning, 66,7%, i artiklar med huvudämnet skandal visar det 

på att de har ett samband. I en skandal ingår det ofta opassande beteende och i dessa fall är 

Sverigedemokraterna i centrum i skandalrelaterade artiklar, där de uppträder med opassande 

beteende.  
 

Expressens framställning av partiets populistiskt politiska stil med denna skandalgestaltning är 

ett tydligt exempel på när medialiseringsteknikerna leder till ett ökat fokus på skandaler vilket 

skapar en möjlig arena för populistiska aktörer (Mudde 2004). Men också ett exempel på när 

populistiska aktörers egna kommunikationsstrategier kan användas för att utnyttja medier, i detta 

fall gratis publicitet i medier och iscensättande av händelser (Mazzoleni 2008:55-56).  
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Dagens Nyheter skiljer sig här från Expressen då de framställt Sverigedemokraterna som kritiska 

mot immigration i en annan kontext, huvudämnet invandring. Detta indikerar att Dagens Nyheter 

fokuserar på sakfrågegestaltning fri från bedömande, i enlighet med deras egenskap av 

dagstidning. Tidningen har dessutom inte framställt Sverigedemokraterna som populistiska vilket 

också visar på en riktning mot en objektiv och balanserad journalistik. 
 

Även om Dagens Nyheter fokuserar på sakfrågegestaltning, betyder det inte att rapporteringen 

blir helt fri från bedömning. Samtidigt som tidningen visar ett fokus på en objektiv och 

balanserad journalistik så har en negativ attityd mot Sverigedemokraterna förmedlats i 

rapporteringen. Framställningen av partiet blir då dels negativ men samtidigt objektivt 

informerande, vilket förmedlar en balanserad sakfrågegestaltning av Sverigedemokraterna med 

en negativ underton. 
 

Sverigedemokraterna har i en väldigt liten utsträckning i Dagens Nyheter beskrivits med negativt 

laddade termer, som exempelvis rasistiska, populistiska eller nationalistiska. Detta går också i 

linje med en balanserad och objektiv journalistik. Däremot har partiet beskrivits med en eller 

flera av de negativt laddade termerna i en stor omfattning i Expressen. Tidningen har alltså inte 

bara framställt Sverigedemokraterna som populistiska utan också beskrivit dem med ord så som 

rasistiska, nationalistiska eller främlingsfientliga. 

	  

6.2	  Dansk	  Folkeparti	  i	  dansk	  press	  
 
I både Jyllands-Posten och Ekstrabladet har populistiska tendenser förekommit, men inte i 

tillräckligt stor utsträckning. Därav kan slutsatsen att de danska tidningarna inte har framställt 

Dansk Folkeparti som populistiska dras. Men tidningarna har framställt partiet som kritiska mot 

immigration och europeisk integration, där kritiken mot immigration är mest framträdande i 

framställningen.  
 

Avsaknaden av opassande beteende i Jyllands-Postens och Ekstrabladets framställning av partiet 

är avgörande för om partiet tillskrivs en populistisk politisk stil. Detta är intressant då Dansk 

Folkeparti i tidigare forskning har klassificerats som ett radikalt högerpopulistiskt parti. Med 
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denna klassificering bör också Dansk Folkeparti ha en populistiskt politisk stil, men så är inte 

fallet i tidningarnas framställning av partiet. Med en tydlig operationalisering av teorier och en 

noggrant utförd kodning av materialet, med interreliabilitetstester, är ett missvisande resultat 

mindre troligt. Om avsaknaden beror på att teorierna kring populistisk politisk stil och radikala 

högerpopulister inte stämmer eller om tidningarna medvetet valt att inte framställa partiet på 

detta vis är svårt att avgöra.  
 

Något som kan förklara de låga antal artiklar som framställt Dansk Folkeparti med populistisk 

tendens, och därav inte framställt partiet som populistiskt, kan vara en tidigt skapad relation 

mellan Dansk Folkeparti, de etablerade partierna och medierna. I och med det att Dansk 

Folkeparti etablerade sig i det danska partisystemet under 90-talet tvingades de etablerade 

partierna, för att vinna tillbaka missnöjda väljare, att förhålla sig till den nya aktören och bytte 

därmed politisk position främst rörande invandringspolitiken (Rydgren 2010b). Att de etablerade 

partierna på detta vis tog Dansk Folkeparti under sin vinge kan ha medfört ett normaliserande av 

Dansk Folkeparti i det politiska partisystemet med följd av att de som ett radikalt 

högerpopulistiskt parti inte längre ses som en ny sensationell aktör. Mediernas prioritering av 

sensationella nyheter (Mudde 2004) kan då vara en orsak till att Dansk Folkepartis populistiska 

tendenser och politiska stil inte har fått uppmärksamhet i de danska tidningarna då de inte är 

sensationella i dansk politisk kontext. 
 

Att partiet har tillskrivits en politisk agenda med kritik mot immigration och europeisk 

integration i tidningarnas framställning är också en del av Dansk Folkepartis normalisering. Just 

den politiska position som de etablerade partierna tvingats förhålla sig till är den restriktiva 

hållningen i invandringsfrågan. I vilka sammanhang denna politiska agenda, framförallt kritik 

mot immigration, tillskrivs partiet påverkar också analysen av tidningarnas framställning av 

partiet.  Att denna variabel tillskrivs Dansk Folkeparti i artiklar med huvudämnena valrörelsen, 

om Dansk Folkeparti och invandring visar att kritiken mot immigration tillskrivs partiet inom 

partisystemets normaliserade ramar, som partiet nått genom sin politiska makt inom 

invandringsfrågan. Hade kritik mot immigration exempelvis tillskrivits partiet i artiklar med 

huvudämnet rasism skulle premisserna ha varit annorlunda och hade inte platsat inom de 

normaliserade ramarna.  
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Att Dansk Folkeparti främst figurerat i sammanhang rörande valrörelsen och i ytterst liten mån 

beskrivits med negativa termer i båda danska tidningar kan också ses som en följd av partiets 

tidiga etablering i det danska partisystemet.  
 

6.3	  Jämförande	  analys	  och	  diskussion	  	  
 
De svenska och danska tidningarnas framställning av respektive lands radikalt högerpopulistiska 

partier har visat på flera tydliga skillnader och likheter i innehållsanalysen. Av alla kodade 

artiklar så var kritisk mot immigration den populistiska tendens som förekom oftast och 

fördelades lika i tidningarna gällande huvudämnen, förutom i Expressen. Både de svenska och 

danska tidningarna har alltså framställt Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti med en 

radikalt högerpopulistiska agenda. 
 

En markant skillnad mellan svensk och dansk press var artiklarnas attityd gentemot partierna 

ifråga. De svenska tidningarna visade flertalet gånger på en negativ attityd mot 

Sverigedemokraterna, medan de danska i en större utsträckning än de svenska visade en positiv 

attityd mot Dansk Folkeparti. Detta indikerar att Dansk Folkeparti är mer accepterade och 

mindre kritiserade i medierna än Sverigedemokraterna. Denna tydliga skillnad mellan attityden 

mot partierna kan delvis förklaras av den samhällskontextuella skillnaden mellan länderna. Detta 

eftersom Dansk Folkeparti har etablerats och de etablerade partierna i Danmark bytt politisk 

position, medan de etablerade partierna i Sverige har utfört sanktioner mot Sverigedemokraterna 

och inte accepterat dem som en del av det partipolitiska systemet i landet. Dock har ändå det 

missnöje hos allmänheten gällande invandringsfrågan (Rydgren 2010b), ökat partiets möjligheter 

för att slå rot i Sverige.  
 

En annan skillnad som framgått av analysen är att det endast i den svenska tidningen Expressen 

har skett en populistisk framställning. Ingen av de danska tidningarna uppfyllde tillräckligt 

många populistiska tendenser för att framställningen generellt kunnat kallas för populistisk. Som 

tidigare nämnt har framträdandet av opassande beteende och skandal i de svenska tidningarna, 

framförallt Expressen, motiverat den populistiska framställningen i samband med tidningens 

linje som kvällstidning.  
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Likheterna mellan dagspressen i Sverige och Danmark är många, framförallt gällande 

populistiska tendenser i framställningen. De skillnader som återfinns är i beskrivningen av 

partierna, där Dagens Nyheter är mer lik Ekstrabladet, och attityden mot partierna i 

framställningen. Dessa resultat indikerar att båda tidningar försöker upprätthålla en opartisk 

politisk rapportering i linje med deras roll som ledande dagstidningar och användande av 

sakfrågegestaltning. 
 

I den svenska och danska kvällspressen syns endast en likhet, båda tidningarna innehåller relativt 

många artiklar med populistiskt förenklande journalistik. I analysens övriga resultat skiljer sig 

både Expressen och Ekstrabladet åt. Då de svenska och danska dagstidningarna visade på stora 

likheter i deras politiska rapportering är skillnaden mellan kvällstidningarna oväntade. Det 

indikerar att tidningarnas politiska rapportering och framställning påverkas av fler faktorer än 

deras egenskap som kvällstidning eller tabloid. 
 

6.4	  Mediers	  och	  radikala	  högerpopulistiska	  aktörers	  betydelse	  för	  pressens	  
framställning 

 
Dagens Nyheters relation till Sverigedemokraterna samt Jyllands-Postens och Ekstrabladets 

relation till Dansk Folkeparti har visat på populistiska tendenser i den politiska rapporteringen, 

men har inte resulterat i en populistisk framställning av partierna i tidningarna.  
 

Däremot har Expressens populistiska framställning av Sverigedemokraterna visat på att 

relationen mellan medier och radikala högerpopulistiska aktörer spelat en tydlig roll i den 

politiska rapporteringen.  
 

Expressen är ett marknadsstyrt medium som påverkats av kommersialiseringen vars främsta mål 

är försäljning av lösnummer. Detta har lett till en medielogik hos tidningen med ett ökat 

användande av olika medialiseringstekniker. Dessa tekniker delar många egenskaper med 

populistiska tendenser och kommunikationsstrategier. Exempelvis går den journalistiska 

intensifieringen, alltså journalistikens dramaturgi med framhävandet av drama och konflikter 

(Hernes 1978), hand i hand med populistiska aktörers iscensättande av händelser, där de 
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utnyttjar mediers intensifiering genom dramaturgi och taktik för att säkerställa publicitet 

(Mazzoleni 2008).  
 

Expressens användande av medialiseringstekniker som exempelvis polarisering, där binära 

oppositioner är i fokus och motsättningar mellan olika parter centraliseras, tydliggörs i den 

populistiska tendensen vi och dem, vilken i sig själv är polariserande. Detta visar på ett samband 

mellan populistiska aktörers agerande och mediernas agerande.  
 

Mediernas beroenderelation med radikala högerpopulistiska aktörer, i detta fall relationen mellan 

Expressen och Sverigedemokraterna, avgör det journalistiska innehållet. Sverigedemokraterna 

behöver Expressen som en förmedlingsplattform av deras politik, och Expressen behöver de 

Sverigedemokraterna och de sensationella nyheter de genererar (Mazzoleni 2008:62). Båda 

aktörer delar metoder för förmedlande av budskap, medialiseringstekniker och 

kommunikationsstrategier, och de använder också förenklande för att locka läsare och väljare. 

Relationen är inte bara avgörande för det journalistiska innehållet utan ligger också till grund för 

Expressens populistiska framställning av Sverigedemokraterna.  
 

Den svenska samhälleliga kontexten har gjort att Sverigedemokraterna behöver använda sig av 

populistiska kommunikationsstrategier för att utmana de etablerade partierna, ett behov Dansk 

Folkeparti inte längre har. Detta har möjliggjort den avgörande relationen mellan Expressen och 

Sverigedemokraterna.  
 

Då medielogikens teoretiska ansats är att det som framställs i medier ligger till grund för 

samhällets uppfattningar och tolkningar (Andersson 2010) innebär det att Expressens 

framställning av Sverigedemokraterna påverkar allmänhetens bild av partiet. Att 

Sverigedemokraternas politik både existerar i och utgår från medierna och att Expressen ofta 

tillämpar populistiskt förenklande journalistik kan leda till en ökad populism (Hvitfelt 1996).  

Detta innebär att Expressens negativa och populistiska bild med stor sannolikhet också delas av 

samhället samt att framställningen kan möjliggöra populistiska aktörers framväxt. 
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Det faktum att Expressen i sin framställning tenderat att använda en spel- och skandalgestaltning 

av partiet kan ha lett till ett ökat missnöje hos folket (Mudde 2004, Strömbäck 2012). Detta 

tillsammans med följderna av relationen mellan mediet och partiet kan vara en möjlig förklaring 

till Sverigedemokraternas nutida växande väljarstöd. Den politiska rapporteringen i Expressen 

under september 2014 var inte bara kommersiellt utan också politiskt motiverad. David Baas och 

Christian Holméns omfattande avslöjanden och rapportering kring Sverigedemokraterna kan ha 

fått motsatt effekt och kan ha gynnat partiet genom publicitet, trots att publiceringarna var 

negativt riktade. Här kan talesättet ”all publicitet är bra publicitet” möjligtvis kunna vara en 

förklaring.  

 

Genom detta väcks frågor kring kvällspressens demokratiska roll i Sverige och som en politiskt 

påverkande aktör.  
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8. Bilagor 
 

8.1 Kodschema 
 

Kod Variabel Variabelvärde 

V1  ID Nummer 1.  

V2 Kodar ID 1. Matilda 

2. Carin 

V3 Svenska tidningar 1. Dagens Nyheter 

2. Expressen 

V4 Danska tidningar 1. Jyllands-Posten 

2. Ekstrabladet 

V5 Artikeltyp 1. Nyhetsartikel 

2. Notis 

3. Krönika 

4. Ledare 

5. Reportage/feature 

6. Recension 

7. Kultur- och nöjesartikel 

8. Sportartikel 

9. Debattartikel 

10. Övrigt 

V6 

 

Skribent 1. Journalist 

2. Politiker utöver SD/DF 

3. Politiker i SD/DF 

4. Känd personlighet 
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5. Expert (politisk expert, statsvetare 

mm) 

6. Ej undertecknad 

7. Övrigt 

V7 Attityd 1. Positiv  

2. Negativ  

3. Neutral  

4. Balanserad 

V8 Kritisk mot immigration 1. Ja 

2. Nej 

V9 Positiv mot immigration 1. Ja 

2. Nej 

V10 Kritisk mot europeisk integration 1. Ja 

2. Nej 

V11 Positiv mot europeisk integration 1. Ja 

2. Nej 

V12 Vi och dem 1. Ja 

2. Nej 

V13 Kriser och hot 1. Ja 

2. Nej 

V14 “Opassande beteende”  1. Ja 

2. Nej 

V15 Nationen i fokus 1. Ja 

2. Nej 
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V16 Enda opposition 1. Ja 

2. Nej 

V17 Omnämndande eller uttalande av 

partiledare 

1. Ja 

2. Nej 

V18 Omnämndande eller uttalande av 

andra partimedlemmar 

1. Ja 

2. Nej 

V19 Huvudämne 1. Valrörelsen 

2. Partiets eventuella framgång 

3. Om SD/DF 

4. Skandal 

5. Resultat i opinionsmätningar 

6. Metadebatt 

7. Invandring 

8. Samarbete med partiet 

9. Rasism 

10. Partiets väljare 

11. Övrigt 

V20 Attityd mot huvudämne 1. Positiv  

2. Negativ  

3. Neutral  

4. Balanserad 

V21 Partiets position i artikeln 1. Omnämnande 

2. Referat 

3. Citat 

4. Kombination 

V22 Beskrivs i artikeln som: 1. Rasistiska 
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2. Populistiska 

3. Nationalistiska 

4. Främlingsfientliga 

5. Invandringskritiska 

6. Fascistiska 

7. Kombination 

8. Ej tillskrivet 

V23 Populistiskt förenklande journalistik 1. Ja 

2. Balanserad 

3. Ej tillskrivet 

V24 Osäkerhetsvariabel 1. Ja 

8.2 Löpsedel i Expressen 1996 
 

 
http://petterssonorg.files.wordpress.com/2013/10/2013-10-28_0740.png  
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8.3 Tabeller 
 

8.3.1 Korstabell V14 och V19 
 

Huvudämne * OpassandeBeteende * SvenskaTidningar Crosstabulation 

SvenskaTidningar 

OpassandeBeteen
de 

Total Ja Nej 

Dagens 
Nyheter 

Huvudämne Valrörelsen Count 0 41 41 

% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

0,0% 39,0% 37,3% 

Partiets 
eventuella 
framgång 

Count 0 1 1 

% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

0,0% 1,0% 0,9% 

Om SD /DF Count 3 7 10 

% within 
Huvudämne 

30,0% 70,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

60,0% 6,7% 9,1% 

Skandal Count 1 3 4 

% within 
Huvudämne 

25,0% 75,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

20,0% 2,9% 3,6% 

Resultat i 
Opinionsmätning
ar 

Count 0 14 14 

% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 
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% within 
OpassandeBete
ende 

0,0% 13,3% 12,7% 

Invandring Count 0 9 9 

% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

0,0% 8,6% 8,2% 

Rasism Count 0 5 5 

% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

0,0% 4,8% 4,5% 

Partiets väljare Count 0 1 1 

% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

0,0% 1,0% 0,9% 

Övrigt Count 1 24 25 

% within 
Huvudämne 

4,0% 96,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

20,0% 22,9% 22,7% 

Total Count 5 105 110 

% within 
Huvudämne 

4,5% 95,5% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

100,0% 100,0% 100,0% 

Expressen Huvudämne Valrörelsen Count 7 28 35 
% within 
Huvudämne 

20,0% 80,0% 100,0% 
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% within 
OpassandeBete
ende 

21,2% 44,4% 36,5% 

Partiets 
eventuella 
framgång 

Count 0 3 3 
% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

0,0% 4,8% 3,1% 

Om SD /DF Count 2 6 8 
% within 
Huvudämne 

25,0% 75,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

6,1% 9,5% 8,3% 

Skandal Count 22 1 23 
% within 
Huvudämne 

95,7% 4,3% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

66,7% 1,6% 24,0% 

Resultat i 
Opinionsmätning
ar 

Count 0 10 10 
% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

0,0% 15,9% 10,4% 

Metadebatt Count 0 2 2 
% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

0,0% 3,2% 2,1% 

Invandring Count 0 2 2 
% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 
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% within 
OpassandeBete
ende 

0,0% 3,2% 2,1% 

Rasism Count 1 3 4 
% within 
Huvudämne 

25,0% 75,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

3,0% 4,8% 4,2% 

Övrigt Count 1 8 9 
% within 
Huvudämne 

11,1% 88,9% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

3,0% 12,7% 9,4% 

Total Count 33 63 96 
% within 
Huvudämne 

34,4% 65,6% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total Huvudämne Valrörelsen Count 7 69 76 

% within 
Huvudämne 

9,2% 90,8% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

18,4% 41,1% 36,9% 

Partiets 
eventuella 
framgång 

Count 0 4 4 

% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

0,0% 2,4% 1,9% 

Om SD /DF Count 5 13 18 

% within 
Huvudämne 

27,8% 72,2% 100,0% 
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% within 
OpassandeBete
ende 

13,2% 7,7% 8,7% 

Skandal Count 23 4 27 

% within 
Huvudämne 

85,2% 14,8% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

60,5% 2,4% 13,1% 

Resultat i 
Opinionsmätning
ar 

Count 0 24 24 

% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

0,0% 14,3% 11,7% 

Metadebatt Count 0 2 2 

% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

0,0% 1,2% 1,0% 

Invandring Count 0 11 11 

% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

0,0% 6,5% 5,3% 

Rasism Count 1 8 9 

% within 
Huvudämne 

11,1% 88,9% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

2,6% 4,8% 4,4% 

Partiets väljare Count 0 1 1 

% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 
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% within 
OpassandeBete
ende 

0,0% 0,6% 0,5% 

Övrigt Count 2 32 34 

% within 
Huvudämne 

5,9% 94,1% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

5,3% 19,0% 16,5% 

Total Count 38 168 206 

% within 
Huvudämne 

18,4% 81,6% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

100,0% 100,0% 100,0% 

 
Symmetric Measures 

SvenskaTidningar Value Approx. Sig. 
Dagens Nyheter Nominal by 

Nominal 
Phi ,449 ,005 
Cramer's V ,449 ,005 

N of Valid Cases 110  
Expressen Nominal by 

Nominal 
Phi ,743 ,000 
Cramer's V ,743 ,000 

N of Valid Cases 96  
Total Nominal by 

Nominal 
Phi ,692 ,000 
Cramer's V ,692 ,000 

N of Valid Cases 206  
 

8.3.2 Korstabell V8 och V19 i svenska tidningar 
 

 
Case Processing Summary 

 

Cases 
Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
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Huvudämne * 
KritiskMotImmigrati
on * 
SvenskaTidningar 

206 43,1% 272 56,9% 478 100,0% 

 

 
Huvudämne * KritiskMotImmigration * SvenskaTidningar Crosstabulation 

SvenskaTidningar 

KritiskMotImmigrati
on 

Total Ja Nej 

Dagens 
Nyheter 

Huvudämn
e 

Valrörelsen Count 5 36 41 

% within 
Huvudämne 

12,2% 87,8% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

16,7% 45,0% 37,3% 

Partiets 
eventuella 
framgång 

Count 0 1 1 

% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

0,0% 1,3% 0,9% 

Om SD /DF Count 8 2 10 

% within 
Huvudämne 

80,0% 20,0% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

26,7% 2,5% 9,1% 

Skandal Count 0 4 4 

% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

0,0% 5,0% 3,6% 

Resultat i Count 3 11 14 
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Opinionsmätning
ar 

% within 
Huvudämne 

21,4% 78,6% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

10,0% 13,8% 12,7% 

Invandring Count 8 1 9 

% within 
Huvudämne 

88,9% 11,1% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

26,7% 1,3% 8,2% 

Rasism Count 3 2 5 

% within 
Huvudämne 

60,0% 40,0% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

10,0% 2,5% 4,5% 

Partiets väljare Count 0 1 1 

% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

0,0% 1,3% 0,9% 

Övrigt Count 3 22 25 

% within 
Huvudämne 

12,0% 88,0% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

10,0% 27,5% 22,7% 

Total Count 30 80 110 

% within 
Huvudämne 

27,3% 72,7% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

100,0% 100,0% 100,0% 

Expressen Huvudämn Valrörelsen Count 15 20 35 



Examensarbete 15hp  Matilda Olsén 
Medie- och kommunikationsvetenskap  Carin Stegen 
   

 
Stockholms Universitet JMK 72 

e % within 
Huvudämne 

42,9% 57,1% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

25,9% 52,6% 36,5% 

Partiets 
eventuella 
framgång 

Count 2 1 3 
% within 
Huvudämne 

66,7% 33,3% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

3,4% 2,6% 3,1% 

Om SD /DF Count 8 0 8 
% within 
Huvudämne 

100,0% 0,0% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

13,8% 0,0% 8,3% 

Skandal Count 21 2 23 
% within 
Huvudämne 

91,3% 8,7% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

36,2% 5,3% 24,0% 

Resultat i 
Opinionsmätning
ar 

Count 2 8 10 
% within 
Huvudämne 

20,0% 80,0% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

3,4% 21,1% 10,4% 

Metadebatt Count 0 2 2 
% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

0,0% 5,3% 2,1% 

Invandring Count 2 0 2 
% within 
Huvudämne 

100,0% 0,0% 100,0% 
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% within 
KritiskMotImmig
ration 

3,4% 0,0% 2,1% 

Rasism Count 4 0 4 
% within 
Huvudämne 

100,0% 0,0% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

6,9% 0,0% 4,2% 

Övrigt Count 4 5 9 
% within 
Huvudämne 

44,4% 55,6% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

6,9% 13,2% 9,4% 

Total Count 58 38 96 
% within 
Huvudämne 

60,4% 39,6% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total Huvudämn
e 

Valrörelsen Count 20 56 76 

% within 
Huvudämne 

26,3% 73,7% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

22,7% 47,5% 36,9% 

Partiets 
eventuella 
framgång 

Count 2 2 4 

% within 
Huvudämne 

50,0% 50,0% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

2,3% 1,7% 1,9% 

Om SD /DF Count 16 2 18 

% within 
Huvudämne 

88,9% 11,1% 100,0% 
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% within 
KritiskMotImmig
ration 

18,2% 1,7% 8,7% 

Skandal Count 21 6 27 

% within 
Huvudämne 

77,8% 22,2% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

23,9% 5,1% 13,1% 

Resultat i 
Opinionsmätning
ar 

Count 5 19 24 

% within 
Huvudämne 

20,8% 79,2% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

5,7% 16,1% 11,7% 

Metadebatt Count 0 2 2 

% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

0,0% 1,7% 1,0% 

Invandring Count 10 1 11 

% within 
Huvudämne 

90,9% 9,1% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

11,4% 0,8% 5,3% 

Rasism Count 7 2 9 

% within 
Huvudämne 

77,8% 22,2% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

8,0% 1,7% 4,4% 

Partiets väljare Count 0 1 1 

% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 
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% within 
KritiskMotImmig
ration 

0,0% 0,8% 0,5% 

Övrigt Count 7 27 34 

% within 
Huvudämne 

20,6% 79,4% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

8,0% 22,9% 16,5% 

Total Count 88 118 206 

% within 
Huvudämne 

42,7% 57,3% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmig
ration 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 
Symmetric Measures 

SvenskaTidningar Value Approx. Sig. 
Dagens Nyheter Nominal by 

Nominal 
Phi ,633 ,000 
Cramer's V ,633 ,000 

N of Valid Cases 110  
Expressen Nominal by 

Nominal 
Phi ,593 ,000 
Cramer's V ,593 ,000 

N of Valid Cases 96  
Total Nominal by 

Nominal 
Phi ,568 ,000 
Cramer's V ,568 ,000 

N of Valid Cases 206  

 
 

8.3.3 Korstabell V8 och V19 i danska tidningar 
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Case Processing Summary 

 

Cases 
Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
Huvudämne * 
KritiskMotImmigrati
on * 
DanskaTidningar 

272 56,9% 206 43,1% 478 100,0% 

 

 
Huvudämne * KritiskMotImmigration * DanskaTidningar Crosstabulation 

DanskaTidningar 

KritiskMotImmigratio
n 

Total Ja Nej 

Jyllands-
Posten 

Huvudämne Valrörelsen Count 18 71 89 

% within 
Huvudämne 

20,2% 79,8% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmigr
ation 

35,3% 52,2% 47,6% 

Om SD /DF Count 4 7 11 

% within 
Huvudämne 

36,4% 63,6% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmigr
ation 

7,8% 5,1% 5,9% 

Skandal Count 1 0 1 

% within 
Huvudämne 

100,0% 0,0% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmigr
ation 

2,0% 0,0% 0,5% 

Resultat i 
Opinionsmätning
ar 

Count 1 6 7 

% within 
Huvudämne 

14,3% 85,7% 100,0% 
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% within 
KritiskMotImmigr
ation 

2,0% 4,4% 3,7% 

Invandring Count 9 0 9 

% within 
Huvudämne 

100,0% 0,0% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmigr
ation 

17,6% 0,0% 4,8% 

Samarbete med 
partiet 

Count 1 2 3 

% within 
Huvudämne 

33,3% 66,7% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmigr
ation 

2,0% 1,5% 1,6% 

Övrigt Count 17 50 67 

% within 
Huvudämne 

25,4% 74,6% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmigr
ation 

33,3% 36,8% 35,8% 

Total Count 51 136 187 

% within 
Huvudämne 

27,3% 72,7% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmigr
ation 

100,0% 100,0% 100,0% 

Extrabladet Huvudämne Valrörelsen Count 2 27 29 
% within 
Huvudämne 

6,9% 93,1% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmigr
ation 

15,4% 37,5% 34,1% 

Om SD /DF Count 3 7 10 
% within 
Huvudämne 

30,0% 70,0% 100,0% 
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% within 
KritiskMotImmigr
ation 

23,1% 9,7% 11,8% 

Skandal Count 0 5 5 
% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmigr
ation 

0,0% 6,9% 5,9% 

Resultat i 
Opinionsmätning
ar 

Count 0 1 1 
% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmigr
ation 

0,0% 1,4% 1,2% 

Invandring Count 4 0 4 
% within 
Huvudämne 

100,0% 0,0% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmigr
ation 

30,8% 0,0% 4,7% 

Rasism Count 0 1 1 
% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmigr
ation 

0,0% 1,4% 1,2% 

Övrigt Count 4 31 35 
% within 
Huvudämne 

11,4% 88,6% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmigr
ation 

30,8% 43,1% 41,2% 

Total Count 13 72 85 
% within 
Huvudämne 

15,3% 84,7% 100,0% 
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% within 
KritiskMotImmigr
ation 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total Huvudämne Valrörelsen Count 20 98 118 

% within 
Huvudämne 

16,9% 83,1% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmigr
ation 

31,3% 47,1% 43,4% 

Om SD /DF Count 7 14 21 

% within 
Huvudämne 

33,3% 66,7% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmigr
ation 

10,9% 6,7% 7,7% 

Skandal Count 1 5 6 

% within 
Huvudämne 

16,7% 83,3% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmigr
ation 

1,6% 2,4% 2,2% 

Resultat i 
Opinionsmätning
ar 

Count 1 7 8 

% within 
Huvudämne 

12,5% 87,5% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmigr
ation 

1,6% 3,4% 2,9% 

Invandring Count 13 0 13 

% within 
Huvudämne 

100,0% 0,0% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmigr
ation 

20,3% 0,0% 4,8% 

Samarbete med 
partiet 

Count 1 2 3 

% within 
Huvudämne 

33,3% 66,7% 100,0% 
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% within 
KritiskMotImmigr
ation 

1,6% 1,0% 1,1% 

Rasism Count 0 1 1 

% within 
Huvudämne 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmigr
ation 

0,0% 0,5% 0,4% 

Övrigt Count 21 81 102 

% within 
Huvudämne 

20,6% 79,4% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmigr
ation 

32,8% 38,9% 37,5% 

Total Count 64 208 272 

% within 
Huvudämne 

23,5% 76,5% 100,0% 

% within 
KritiskMotImmigr
ation 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Symmetric Measures 

DanskaTidningar Value Approx. Sig. 
Jyllands-Posten Nominal by 

Nominal 
Phi ,401 ,000 
Cramer's V ,401 ,000 

N of Valid Cases 187  
Extrabladet Nominal by 

Nominal 
Phi ,564 ,000 
Cramer's V ,564 ,000 

N of Valid Cases 85  
Total Nominal by 

Nominal 
Phi ,420 ,000 
Cramer's V ,420 ,000 

N of Valid Cases 272  
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8.3.4 Korstabell V23 och populistiska tendenser S 
 

 

 
Case Processing Summary 

 

Cases 
Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
PopulistiskFörenkla
ndeJournalistik * 
ViochDem * 
SvenskaTidningar 

206 43,1% 272 56,9% 478 100,0% 

PopulistiskFörenkla
ndeJournalistik * 
KriserOchHot * 
SvenskaTidningar 

206 43,1% 272 56,9% 478 100,0% 

PopulistiskFörenkla
ndeJournalistik * 
OpassandeBeteen
de * 
SvenskaTidningar 

206 43,1% 272 56,9% 478 100,0% 

 

 
 
PopulistiskFörenklandeJournalistik * ViochDem * 
SvenskaTidningar 
 
 

 
Crosstab 

SvenskaTidningar 

ViochDem 

Total Ja Nej 

Dagens PopulistiskFören Ja Count 1 7 8 
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Nyheter klandeJournalisti
k 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

12,5% 87,5% 100,0% 

% within 
ViochDem 

14,3% 6,8% 7,3% 

Balanserad Count 6 86 92 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

6,5% 93,5% 100,0% 

% within 
ViochDem 

85,7% 83,5% 83,6% 

Ej tillskrivet Count 0 10 10 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
ViochDem 

0,0% 9,7% 9,1% 

Total Count 7 103 110 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

6,4% 93,6% 100,0% 

% within 
ViochDem 

100,0% 100,0% 100,0% 

Expressen PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

Ja Count 19 12 31 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

61,3% 38,7% 100,0% 

% within 
ViochDem 

70,4% 17,4% 32,3% 

Balanserad Count 7 41 48 
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% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

14,6% 85,4% 100,0% 

% within 
ViochDem 

25,9% 59,4% 50,0% 

Ej tillskrivet Count 1 16 17 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

5,9% 94,1% 100,0% 

% within 
ViochDem 

3,7% 23,2% 17,7% 

Total Count 27 69 96 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

28,1% 71,9% 100,0% 

% within 
ViochDem 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

Ja Count 20 19 39 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

51,3% 48,7% 100,0% 

% within 
ViochDem 

58,8% 11,0% 18,9% 

Balanserad Count 13 127 140 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

9,3% 90,7% 100,0% 

% within 
ViochDem 

38,2% 73,8% 68,0% 

Ej tillskrivet Count 1 26 27 
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% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

3,7% 96,3% 100,0% 

% within 
ViochDem 

2,9% 15,1% 13,1% 

Total Count 34 172 206 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

16,5% 83,5% 100,0% 

% within 
ViochDem 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Symmetric Measures 

SvenskaTidningar Value Approx. Sig. 
Dagens Nyheter Nominal by 

Nominal 
Phi ,104 ,552 
Cramer's V ,104 ,552 

N of Valid Cases 110  
Expressen Nominal by 

Nominal 
Phi ,514 ,000 
Cramer's V ,514 ,000 

N of Valid Cases 96  
Total Nominal by 

Nominal 
Phi ,455 ,000 
Cramer's V ,455 ,000 

N of Valid Cases 206  

 

 
 
PopulistiskFörenklandeJournalistik * KriserOchHot * 
SvenskaTidningar 
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Crosstab 

SvenskaTidningar 

KriserOchHot 

Total Ja Nej 

Dagens 
Nyheter 

PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

Ja Count 0 8 8 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
KriserOchHot 

0,0% 7,6% 7,3% 

Balanserad Count 5 87 92 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

5,4% 94,6% 100,0% 

% within 
KriserOchHot 

100,0% 82,9% 83,6% 

Ej tillskrivet Count 0 10 10 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
KriserOchHot 

0,0% 9,5% 9,1% 

Total Count 5 105 110 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

4,5% 95,5% 100,0% 

% within 
KriserOchHot 

100,0% 100,0% 100,0% 

Expressen PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

Ja Count 18 13 31 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

58,1% 41,9% 100,0% 
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% within 
KriserOchHot 

90,0% 17,1% 32,3% 

Balanserad Count 2 46 48 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

4,2% 95,8% 100,0% 

% within 
KriserOchHot 

10,0% 60,5% 50,0% 

Ej tillskrivet Count 0 17 17 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
KriserOchHot 

0,0% 22,4% 17,7% 

Total Count 20 76 96 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

20,8% 79,2% 100,0% 

% within 
KriserOchHot 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

Ja Count 18 21 39 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

46,2% 53,8% 100,0% 

% within 
KriserOchHot 

72,0% 11,6% 18,9% 

Balanserad Count 7 133 140 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

5,0% 95,0% 100,0% 

% within 
KriserOchHot 

28,0% 73,5% 68,0% 

Ej tillskrivet Count 0 27 27 
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% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
KriserOchHot 

0,0% 14,9% 13,1% 

Total Count 25 181 206 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

12,1% 87,9% 100,0% 

% within 
KriserOchHot 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Symmetric Measures 

SvenskaTidningar Value Approx. Sig. 
Dagens Nyheter Nominal by 

Nominal 
Phi ,097 ,599 
Cramer's V ,097 ,599 

N of Valid Cases 110  
Expressen Nominal by 

Nominal 
Phi ,634 ,000 
Cramer's V ,634 ,000 

N of Valid Cases 96  
Total Nominal by 

Nominal 
Phi ,506 ,000 
Cramer's V ,506 ,000 

N of Valid Cases 206  

 

 
 
PopulistiskFörenklandeJournalistik * 
OpassandeBeteende * SvenskaTidningar 
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Crosstab 

SvenskaTidningar 

OpassandeBeteen
de 

Total Ja Nej 

Dagens 
Nyheter 

PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

Ja Count 2 6 8 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

25,0% 75,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

40,0% 5,7% 7,3% 

Balanserad Count 3 89 92 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

3,3% 96,7% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

60,0% 84,8% 83,6% 

Ej tillskrivet Count 0 10 10 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

0,0% 9,5% 9,1% 

Total Count 5 105 110 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

4,5% 95,5% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

100,0% 100,0% 100,0% 

Expressen PopulistiskFören Ja Count 21 10 31 
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klandeJournalisti
k 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

67,7% 32,3% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

63,6% 15,9% 32,3% 

Balanserad Count 10 38 48 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

20,8% 79,2% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

30,3% 60,3% 50,0% 

Ej tillskrivet Count 2 15 17 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

11,8% 88,2% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

6,1% 23,8% 17,7% 

Total Count 33 63 96 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

34,4% 65,6% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

Ja Count 23 16 39 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

59,0% 41,0% 100,0% 
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% within 
OpassandeBete
ende 

60,5% 9,5% 18,9% 

Balanserad Count 13 127 140 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

9,3% 90,7% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

34,2% 75,6% 68,0% 

Ej tillskrivet Count 2 25 27 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

7,4% 92,6% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

5,3% 14,9% 13,1% 

Total Count 38 168 206 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

18,4% 81,6% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Symmetric Measures 

SvenskaTidningar Value Approx. Sig. 
Dagens Nyheter Nominal by 

Nominal 
Phi ,279 ,014 
Cramer's V ,279 ,014 

N of Valid Cases 110  
Expressen Nominal by 

Nominal 
Phi ,490 ,000 
Cramer's V ,490 ,000 

N of Valid Cases 96  
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Total Nominal by 
Nominal 

Phi ,505 ,000 
Cramer's V ,505 ,000 

N of Valid Cases 206  

 
 

8.3.5 Korstabell V23 och populistiska tendenser D 
 

 

 

 
Case Processing Summary 

 

Cases 
Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
PopulistiskFörenkla
ndeJournalistik * 
ViochDem * 
DanskaTidningar 

272 56,9% 206 43,1% 478 100,0% 

PopulistiskFörenkla
ndeJournalistik * 
KriserOchHot * 
DanskaTidningar 

272 56,9% 206 43,1% 478 100,0% 

PopulistiskFörenkla
ndeJournalistik * 
OpassandeBeteen
de * 
DanskaTidningar 

272 56,9% 206 43,1% 478 100,0% 

 

 
 
PopulistiskFörenklandeJournalistik * ViochDem * 
DanskaTidningar 
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Crosstab 

DanskaTidningar 

ViochDem 

Total Ja Nej 

Jyllands-
Posten 

PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

Ja Count 1 2 3 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

33,3% 66,7% 100,0% 

% within 
ViochDem 

16,7% 1,1% 1,6% 

Balanserad Count 5 179 184 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

2,7% 97,3% 100,0% 

% within 
ViochDem 

83,3% 98,9% 98,4% 

Total Count 6 181 187 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

3,2% 96,8% 100,0% 

% within 
ViochDem 

100,0% 100,0% 100,0% 

Extrabladet PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

Ja Count 0 16 16 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
ViochDem 

0,0% 19,8% 18,8% 

Balanserad Count 4 64 68 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

5,9% 94,1% 100,0% 
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% within 
ViochDem 

100,0% 79,0% 80,0% 

Ej tillskrivet Count 0 1 1 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
ViochDem 

0,0% 1,2% 1,2% 

Total Count 4 81 85 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

4,7% 95,3% 100,0% 

% within 
ViochDem 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

Ja Count 1 18 19 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

5,3% 94,7% 100,0% 

% within 
ViochDem 

10,0% 6,9% 7,0% 

Balanserad Count 9 243 252 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

3,6% 96,4% 100,0% 

% within 
ViochDem 

90,0% 92,7% 92,6% 

Ej tillskrivet Count 0 1 1 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
ViochDem 

0,0% 0,4% 0,4% 
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Total Count 10 262 272 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

3,7% 96,3% 100,0% 

% within 
ViochDem 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 
PopulistiskFörenklandeJournalistik * KriserOchHot * 
DanskaTidningar 
 
 

 
Crosstab 

DanskaTidningar 

KriserOchHot 

Total Ja Nej 

Jyllands-
Posten 

PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

Ja Count 0 3 3 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
KriserOchHot 

0,0% 1,7% 1,6% 

Balanserad Count 12 172 184 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

6,5% 93,5% 100,0% 

% within 
KriserOchHot 

100,0% 98,3% 98,4% 

Total Count 12 175 187 
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% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

6,4% 93,6% 100,0% 

% within 
KriserOchHot 

100,0% 100,0% 100,0% 

Extrabladet PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

Ja Count 0 16 16 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
KriserOchHot 

0,0% 19,8% 18,8% 

Balanserad Count 3 65 68 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

4,4% 95,6% 100,0% 

% within 
KriserOchHot 

75,0% 80,2% 80,0% 

Ej tillskrivet Count 1 0 1 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

100,0% 0,0% 100,0% 

% within 
KriserOchHot 

25,0% 0,0% 1,2% 

Total Count 4 81 85 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

4,7% 95,3% 100,0% 

% within 
KriserOchHot 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total PopulistiskFören Ja Count 0 19 19 
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klandeJournalisti
k 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
KriserOchHot 

0,0% 7,4% 7,0% 

Balanserad Count 15 237 252 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

6,0% 94,0% 100,0% 

% within 
KriserOchHot 

93,8% 92,6% 92,6% 

Ej tillskrivet Count 1 0 1 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

100,0% 0,0% 100,0% 

% within 
KriserOchHot 

6,3% 0,0% 0,4% 

Total Count 16 256 272 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

5,9% 94,1% 100,0% 

% within 
KriserOchHot 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 
PopulistiskFörenklandeJournalistik * 
OpassandeBeteende * DanskaTidningar 
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Crosstab 

DanskaTidningar 

OpassandeB
eteende 

Total Nej 
Jyllands-
Posten 

PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

Ja Count 3 3 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

100,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

1,6% 1,6% 

Balanserad Count 184 184 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

100,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

98,4% 98,4% 

Total Count 187 187 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

100,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

100,0% 100,0% 

Extrabladet PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

Ja Count 16 16 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

100,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

18,8% 18,8% 

Balanserad Count 68 68 



Examensarbete 15hp  Matilda Olsén 
Medie- och kommunikationsvetenskap  Carin Stegen 
   

 
Stockholms Universitet JMK 98 

% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

100,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

80,0% 80,0% 

Ej tillskrivet Count 1 1 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

100,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

1,2% 1,2% 

Total Count 85 85 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

100,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

100,0% 100,0% 

Total PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

Ja Count 19 19 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

100,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

7,0% 7,0% 

Balanserad Count 252 252 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

100,0% 100,0% 
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% within 
OpassandeBete
ende 

92,6% 92,6% 

Ej tillskrivet Count 1 1 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

100,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

0,4% 0,4% 

Total Count 272 272 
% within 
PopulistiskFören
klandeJournalisti
k 

100,0% 100,0% 

% within 
OpassandeBete
ende 

100,0% 100,0% 

 


