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Sammanfattning 
Det finns en hel del forskning om högerpopulistiska partiers relation till massmedier, och hur 

den högerextrema rörelsen använder sociala medier. Hur högerpopulistiska partier använder 

material från medierna för att rama in sina politiska budskap är däremot mindre utforskat.  

Frågeställningarna för undersökningen var hur Sverigedemokraterna agerar som news 

aggregator på sin Facebook-sida i samband med riksdagsvalet 2014, och hur partiet ramar in 

det redaktionella material de länkar till. En kvalitativ undersökning med utgångspunkt i teorin 

om framing gjordes av samtliga officiella inlägg på Sverigedemokraternas Facebook-sida 

under perioden 140801 – 141031. Inläggen grupperades utifrån sex teman (mobilisering, 

Sverigedemokraterna mot etablissemanget, välfärd, ekonomi, invandring och hotet mot 

Sverige). De inläggen som innehöll länkar till redaktionellt material analyserades vad gäller 

syftet med nyhetsförmedlingen och inramningen av det länkande materialet. 

Analysen visar hur Sverigedemokraterna använder Facebook-sidan för att förmedla sin egen 

tolkning av händelser under valrörelsen. Det redaktionella materialet används för att ge SD 

legitimitet, hämta hem segrar och förstärka bilden av stödet för partiet. 

Två gestaltningar dominerar inramningen av de länkade artiklarna. Den ena är att SD som 

enda parti vågar tala klarspråk om den negativa utvecklingen i Sverige och därmed ger röst åt 

”vanligt folk”. Den andra är att Sverige är hotat och att detta på olika sätt kan kopplas till 

invandringen. Detta ligger i linje med resultat från tidigare forskning.  

Nyckelord 
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Inledning 
Svensk invandringspolitik anses som en av de mest liberala i OECD-länderna, med ett 

generöst flyktingmottagande. I den senaste landrapporten från det EU-finansierade 

forskningsprojektet INTERACT beskrivs integrationsfrågorna ha hög politisk prioritet i 

Sverige, delvis på grund av Sverigedemokraterna, SDs, inträde i Sveriges Riksdag. SDs 

inträde har lett till att media gett ökat utrymme åt invandringsrelaterade frågor vilket sin tur 

har haft en negativ påverkan på allmänhetens syn på flyktingmottagande (Andersson & 

Weinar, 2014: 9). 

SD är ett av de högerpopulistiska partier i Skandinavien som fått ökat stöd hos väljarna under 

det senaste årtiondet. Som nytt parti med bakgrund i den högerextrema rörelsen fick SD länge 

begränsad medial uppmärksamhet. 

I april 2010 skrev partiledaren Jimmie Åkesson ett öppet brev till några chefredaktörer för 

svenska medier och krävde att SD skulle behandlas som ett normalt parti (Jupskås, 2012: 2; 

cit. efter Brisman et al. 2010). Genombrottet i den mediala bevakningen kom efter att partiet 

2006 valts in i flera av landets kommun- och landstingsfullmäktige. 

Under valrörelsen 2010 partiet fick mer medial uppmärksamhet än till exempel 

Kristdemokraterna (Jupskås, 2012: 9). Bevakningen har dock i huvudsak varit negativ 

(Jupskås, 2012:17) och partiet ogillas också i hög grad av svenska journalister (Strömbäck, 

2010). Det är vanligt att SD gestaltas som devils in disguise (Jupskås, 2012: 4-5; Hellström, 

Hagelund & Meret, 2014: 14).  

SDs särställning i relation till medierna kan iakttas även hösten 2014, och den kretsar ofta 

kring partiets inställning till invandring:  

I en enda av sina artiklar under veckan före valdagen fokuserade Dagens Nyheters politiska 

kommentator Ewa Stenberg på en specifik politisk sakfråga, och det var för att markera mot 

SDs invandringspolitik (”Camerons politik svår att genomföra”, DN 140912). 

Vid SDs pressträff inför budgetomröstningen pratade vikarierande partiledaren Mattias 

Karlsson länge om invandringen. Då bröt både Aftonbladet och SVT sina direktsändningar 

från pressträffen (”Felfritt utförd pr-kupp av SD”, Svenska Dagbladet 141202; 

Sverigedemokraternas pressträff, SVT Forum 141202). 
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När förre statsministern Fredrik Reinfeldt i slutet av november talade vid ungdomsförbundet 

Muf:s stämma riktade han kritik mot medierna som han ansåg ha gett ökat utrymme åt kritiska 

synpunkter på invandrings- och migrationspolitiken (”Reinfeldt tiger om den interna 

kritiken”, DN 141122). 

SD kan utifrån sin särställning antas ha ett intresse av att gå runt mediernas så kallade 

gatekeeper-funktion. Samtidigt erbjuder de digitala plattformarna nya möjligheter för 

politiska aktörer att nå ut med sina budskap. 

Det finns en hel del forskning om högerpopulistiska partiers relation till massmedier, och hur 

de använder sociala medier. Såvitt jag vet finns inga undersökningar av hur dessa partier 

aktivt försöker använda material från massmedierna i sin egen externa kommunikation. Det är 

därför ämnet för den här uppsatsen. Jag kommer att undersöka på vilket sätt Facebook-sidan 

används för att förmedla och tolka nyheter, och vilket redaktionellt material länkar partiet till. 

Det är också relevant att titta på vilka politiska sakområden och teman som lyfts fram genom 

de redaktionella länkarna. Jag är också intresserad av vilka eventuella skillnader som kan 

iakttas mellan perioderna före och efter valet. 

Syfte 
Avsikten med den här genomgången är att undersöka på vilket sätt SD själva använder 

medierna och redaktionellt material för att rama in sina politiska budskap, och omvänt, hur 

partiet använder sina budskap för att rama in det redaktionella materialet. 

Frågeställningar 
Hur agerar Sverigedemokraterna som news aggregator på sin Facebook-sida i samband med 

riksdagsvalet 2014? (En news aggregator definieras som en individ eller en organisation som 

samlar webbmaterial från olika källor för återanvändning eller återförsäljning via sin egen 

digitala plattform (Chowdhury & Landoni, 2006; Isbel, 2010: 2).) 

Hur ramar partiet in artiklarna de länkar till från sin Facebook-sida? 

Material och avgränsningar 
Materialet består av samtliga officiella inlägg som Sverigedemokraterna gör på sin Facebook-

sida under perioden mellan den 1 augusti och den 31 oktober. (Inlägg och länkade artiklar 

bifogas.)  
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De politiska partiernas användning av digitala kanaler i sin opinionsbildning utvecklas snabbt. 

Egna digitala kanaler kan antas ha särskilt stor betydelse för nya politiska aktörer. Jag har valt 

att fokusera på Facebook eftersom textmaterialet där kan förväntas vara något mer omfattande 

än i Twitter-flödet. 

Den valda tidsperioden omfattar valrörelsens sista sex veckor och de första sex veckorna på 

den nya mandatperioden. Valrörelsen är ingen representativ period för ett partis 

kommunikation med väljarna, men är intressant eftersom det politiska intresset i samhället 

och i medierna då är ovanligt högt. Partiernas aktiviteter för att attrahera och mobilisera 

väljargrupper utanför de egna medlemsleden är också mer intensiva än vanligt. Genom att 

studera perioden närmast före och efter valdagen blir det möjligt att följa hur 

Sverigedemokraterna med hjälp av medierna ramar in sina budskap före valet, och hur de 

efteråt manifesterar sin framgång. 

Undersökningen begränsas till hur partiet ramar in länkarna till det redaktionella materialet. 

Innehållet i de artiklar som Sverigedemokraterna länkar från Facebook-sidan eller 

kommentarer och delningar från sidan ingår inte. 
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Bakgrund 
SD är ett av de högerpopulistiska partier i Skandinavien som fått ökat väljarstöd under det 

senaste årtiondet. Partierna förenas av sitt motstånd mot invandring och ett multikulturellt 

samhälle, och delar en diskurs om behovet av att försvara nationen mot hotet från 

invandringen och andra kulturer och religioner. (Hellström, Hagelund & Meret, 2014: 2). 

Partierna är välfärdschauvinistiska och utmanar etablissemanget, ”they side with common 

people against the elites”. De kämpar för att bygga upp sitt förtroendekapital som seriösa 

politiska krafter i en balansgång mellan att utmana den etablerade makten och förenas med 

den (Hellström, Hagelund & Meret, 2014: 2). Förtroendekapitalet är nödvändigt för att kunna 

avvisa anklagelser om koppling till rasism och extremism (Hellström, Hagelund & Meret, 

2014: 3). Den är också nödvändig för att kunna nå ut i den bredare debatten (Hellström, 

Hagelund & Meret, 2014: 4). 

SD bildades 1988 ur resterna av det havererade Sverigepartiet. Flera av medlemmarna hade 

en bakgrund i organisationen Bevara Sverige svenskt (Larsson & Lodenius, 1991: 56). Det 

dåvarande partiprogrammet handlade främst om kamp mot invandringen och krav på 

repatriering men innehöll även åsikter om jordbruk, försvar, kriminalvård och miljö (Larsson 

& Lodenius, 1991: 55). Idén om att Sverige hotas av utländska idéer och människor och måste 

skyddas från det sönderfall som detta orsakar har funnits med sedan partiet bildades 

(Bevelander & Hellström, 2011: 4). 

”Det är utmärkande för dagens extremhöger att den är mer lyhörd för politiska stämningar 

bland allmänheten”, skrev Stieg Larsson och Anna-Lena Lodenius i förordet till sin bok 

Extremhögern för mer än 20 år sedan (Larsson & Lodenius, 1991: 8). Författarna tyckte sig 

iaktta ett ”genuint politiskt nytänkande”: ”De är mer intresserade av att uppnå konkreta 

resultat än att värna om dogmer och meningslösa ritualer från Hitlertiden” (Larsson & 

Lodenius, 1991: 8). I den externa kommunikationen strävade partiet efter att undvika 

kopplingar till nazismen (Larsson & Lodenius, 1991: 51). 

Författarna till Extremhögern menade att SDs mål var ”att bygga ett starkt rikstäckande parti 

som kan vinna röster i allmänna val” (Larsson & Lodenius, 1991: 55). De noterade risken för 

organisatoriska problem och kommande interna strider: ”Mot bakgrund av detta är det inte 



5 
 

särskilt troligt att Sverigedemokraterna någonsin får ett rejält politiskt inflytande” (Larsson & 

Lodenius, 1991: 55-56). Men SD har sakta men säkert flyttat fram positionerna. 

• I valet 1988 fick SD 1 118 röster i hela landet (Larsson & Lodenius, 1991: 46).  

• I augusti 1991 uppgav sig partiet ha 4 500 medlemmar (Larsson & Lodenius, 1991: 

45).  

• I valet 2006 blev SD den största aktören i Valmyndighetens kategori Övriga partier. 

Partiet tog fullmäktigemandat i nästan hälften av Sveriges kommuner och i flera 

landsting (Lodenius & Wingborg, 2010). 

• I valet 2010 tog sig SD för första gången in i riksdagen med 5,7 procent av rösterna 

(Valmyndigheten, 2010). 

• I riksdagsvalet 2014 fick partiet 12,86 procent av rösterna, en ökning med över  

460 000 väljare sedan valet 2010 (Valmyndigheten, 2014). 

20 år efter partiets bildande menar Lodenius och Wingborg (2010: 9) att SD ”försöker värva 

röster i traditionella arbetarområden och partiets företrädare vill gärna att SD ska uppfattas 

som den gamla tidens socialdemokrater” (Lodenius & Wingborg, 2010: 9). Partiet beskriver 

sig i sitt program som ”ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn” 

(Sverigedemokraterna, 2011). 

Dagens SD är en del av en heterogen extremhöger med grupper som förenas av att de 

förespråkar underordning och/eller separation av människor utifrån ras, etnicitet och kultur 

(Ekman, 2014: 83). Grupperna förespråkar ett elitistiskt samhälle utifrån ett anti-demokratiskt 

ideal. Den representativa demokratin accepteras av strategiska skäl (Ekman, 2014: 84). 

Grupperna avvisar idén om en konflikt mellan arbete och kapital och förutsätter en hierarkisk 

samhällsstruktur med ”naturliga” sociala och ekonomiska skillnader är.  Det gör 

arbetarrörelsen till extremhögerns antagonister (Ekman, 2013, 2014: 84). 

Extremhögerns politiska diskurser kännetecknas ofta av konspirationsteorier. Idén om en 

judisk konspiration är vanlig, men det finns också många föreställningar om att etablerade 

politiska partier och massmedierna är i maskopi för att bedra vanligt folk (Ekman, 2014: 84). 

Den nya rasism, som flera av grupperna omfattar, skiljer sig från den äldre rasbiologin genom 

att den bygger på idén om tydliga, särskiljbara och homogena kulturer. Kulturella uttryck 

används för att beskriva vad som uppfattas som oöverstigliga skillnader mellan 
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samhällsgrupper. Den nya rasismen förnekar själva föreställningen om ras och rasism 

(Ekman, 2014: 83).  

Den svenska extremhögern har en lång historia av medieproduktion och var snabba med att ta 

till sig den digitala informationstekniken (Ekman, 2014: 80). Före Internets genombrott var en 

medlemsbulletin och närradiosändningar kanaler för SDs interna partikommunikation. Idag 

arbetar partiet för att ”upprätthålla bilden av ett parti som utmanar etablissemanget och har 

medierna emot sig” (Lodenius & Wingborg, 2010: 16) genom en hög aktivitet i sociala 

medier. 

I en kommentar till SOM-institutets undersökningar av SD åren 2005 och 2006, som visade 

att SD var det parti som svenskarna då tyckte mest illa om, skrev SD-Kuriren: ”Orsaken till 

att Sverigedemokraterna är så pass ogillade är ju att de inte fått komma till tals i den offentliga 

debatten” (Lodenius & Wingborg, 2010: 21). 

Medierna – och övriga aktörer i det offentliga samtalet – kan till en början sägas ha tillämpat 

en tystnadens strategi i förhållande till SD. När partiet i valet 2006 tog sig in i kommun- och 

landstingsfullmäktige på många håll i landet ersattes den med strategin att granska SDs 

budskap och argument i syfte att avslöja ulven i fårakläder, devil in disguise (Jupskås, 2012: 

4-5; Hellström, Hagelund & Meret, 2014: 14). En genomgång av medierapporteringen kring 

SD efter 2006 visar dels att partiet inte utestängdes av svenska medier och dels att effekten av 

medierapporteringen på opinionsstödet var begränsad (Bevelander & Hellström, 2011: 22). 

Den negativa bevakningen av SD kan förklaras med att partiet är relativt ungt och att det har 

historiska kopplingar till nazismen (Hellström, Hagelund & Meret, 2014: 3). Den kan även 

förklaras med den generellt öppna inställningen till invandring i Sverige (Hellström, 

Hagelund & Meret, 2014: 7).  

I partiets kommunikationsplan inför valet 2014 beskrev Jimmie Åkesson en gradvis 

normalisering i förhållande till medierna: ”Medieuppmärksamheten och den ton med vilken 

man talar om vårt parti har också förändrats de senaste åren. Sakta men säkert blir 

vanföreställningarna om vårt parti svagare och även om det är väldigt långt kvar till objektiv 

likabehandling behandlas vi alltmer som den naturliga del av svensk politik som vi faktiskt 

är” (Sverigedemokraterna, 2012). Åkessons uttalande kan kopplas till teorin om att när ett nytt 

parti tagit sig över relevanströskeln så kommer det att dämpa sina krav för att kunna tilltala en 

bredare publik, vilket gör det svårare för övriga politiska aktörer att nonchalera dem (Ellinas, 

2010: 15; Bevelander & Hellström, 2011: 10). 
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Tidigare forskning 

Den medialiserade politiken 
För att en demokrati ska fungera krävs det system för debatt och dubbelriktad 

informationsförmedling (Nord & Strömbäck, 2012: 16). För de allra flesta människor är 

medierna den främsta källan till information om politik (McCombs & Shaw, 1972; Nord & 

Strömbäck, 2012: 12). Det ger medierna en maktposition i den politiska kommunikationen 

mellan politiska aktörer, medborgare och medierna själva. Politikens medialisering innebär att 

politiker och andra som via medierna vill nå människor tvingas anpassa sig till medierna och 

mediernas sätt att fungera (Nord & Strömbäck, 2003, 2013: 14; Asp & Bjerling 2014:22). 

Medialisering kan ses som en process där samhällsaktörer är både förankrade och engagerade 

i mediernas “(re)construction, (re)circulation an (re)consumption of symbolic forms” 

(McCurdy, 2013: 61). Medialiseringen av politiken handlar bland annat om i vilken 

utsträckning som politiska aktörer och deras handlingar är styrda av medielogiken eller den 

politiska logiken (Strömbäck, 2008, 2011; Nord & Strömbäck, 2012: 13). (Begreppet 

medielogiken definieras av Asp (1986) som ”de villkor medierna ställer”). 

Mediernas påverkansmakt är villkorad (Asp & Bjerling 2014: 25). Människors egna 

erfarenheter fungerar som en motkraft gentemot mediernas rapportering. Med egna 

erfarenheter har människor fler informationskällor än massmedierna att luta sig mot när de 

formar sina uppfattningar i samhällsfrågor. När massmedierna blir den huvudsakliga källan 

till information, vilket ofta är fallet i abstrakta frågor, ökar utrymmet för mediepåverkan 

(McCombs, 2004; Shehata, 2012: 331). 

Samtidigt blir människor mer selektiva i sin medieanvändning när utbudet ökar. Individens 

intressen och drivkrafter får större betydelse för medievalen. Det leder till ökade skillnader 

mellan olika befolkningsgrupper (Nord & Strömbäck, 2012: 34). En studie av amerikanska 

nyhetskonsumenter visade att över hälften av dem som främst konsumerade nyheter i digitala 

medier använde sig av mellan två och fem digitala plattformar och att en dryg femtedel vände 

sig endast till en news aggregator (Purcell et al., 2010: 25). En news aggregator definieras 

som en individ eller en organisation som samlar webbmaterial från olika källor för 

återanvändning eller återförsäljning via sin egen digitala plattform. Insamlingen kan göras 
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med eller utan bearbetning för att passa målgruppens behov (Chowdhury & Landoni, 2006; 

Isbel, 2010: 2). 

När utvecklingen går mot ökade informationsklyftor förvandlas medievalrörelsens 

gemensamma stora scen till många små för ett fåtal särskilt inbjudna (Asp & Bjerling 2014: 

195). Flera forskare pratar om uppkomsten av digital autism: “(New media) perversely allow 

people to just live in their little worlds, and not being exposed anymore to the conflicting 

ideas that characterise the agonistic public space” (Cammaerts, Mattoni & McCurdy, 2013: 

10). 

Politiska aktörer och sociala medier 
Internets spridning påverkar medierna genom att nyheter och information kan spridas 

snabbare, och att nätet som helhet inte präglas av samma journalistiska värderingar när det 

gäller till exempel källkritik, nyhetsurval och presentation. Det driver också upp tempot i den 

medialiserade politiken (Nord & Strömbäck, 2012: 27-29). 

Politiska aktörer agerar alltmer som medieproducenter med hjälp av digitala plattformar. De 

använder redaktionellt material som källor, exempelvis genom att korrigera uppgifter som 

publicerats i medierna. Det leder till att journalistiken förlorar sitt informationsmonopol 

(Ekman & Widholm, 2014: 12). Ekman & Widholm beskriver det som en offentlig diskursiv 

kamp om mening. Maktbalansen mellan journalister och källor förändras till journalisternas 

nackdel (Ekman & Widholm, 2014: 12). 

Politiska aktörer – definierade som ”samtliga organisationer och individer som på olika sätt är 

engagerade i eller försöker påverka politiska beslut” (Strömbäck 2011:69) – interagerar med 

och reagerar på medierna, reflexmässigt och samtidigt, i en mångfald av mediala 

sammanhang och plattformar (McCurdy, 2013: 71). Medvetenheten om medierna och 

samspelet med dem är grundläggande för politiska aktörer (McCurdy, 2013: 61). Den tar sig 

bland annat uttryck i lekmannateorier kring mediernas funktionssätt (McCurdy, 2013: 62). 

Lekmannateorierna bidrar till att organisationers agerande utformas för att inte bara tydliggöra 

det politiska budskapet utan även för att attrahera massmedierna (McCurdy, 2013: 68). 

Begreppet gatekeeper (myntad av sociologen Lewin, 1947) används av 

kommunikationsforskare för att förklara urvalsprocessen i nyhetsproduktionen (Shoemaker & 

Reese, 1996; Shoemaker et al., 2001; Meraz, 2009: 127). I lekmannateorierna återkommer 

föreställningar om att redaktioner inte publicerar nyheter som står i strid mot deras egna 

affärsintressen (McCurdy, 2013: 64-65) och att redaktörerna fungerar som gatekeepers med 
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avgörande inflytande över mediernas innehåll och nyheternas utformning (McCurdy, 2013: 

65). Möjligheterna till dramatisering beskrivs som en avgörande faktor (McCurdy, 2013: 67). 

För att nå bortom den digitala autismen och bli synlig utanför sfären av egna sympatisörer är 

det nödvändigt att samspela med de traditionella massmedierna. En metod är kontra-framing 

som innebär att medielogiken används för att föra ut budskap som vänder på de 

föreställningar som är dominerande i den allmänna debatten (Cammaerts, Mattoni & 

McCurdy, 2013: 12). 

De digitala mediernas största inflytande handlar dock ofta om att påverka dagordningen för de 

konventionella medierna (Costanza-Chock, 2013: 101), vars roller som gatekeepers förändras 

när sociala plattformar börjar sprida nyheter. Studier av vilka länkar en social plattform 

sprider ger kunskap om dess potentiella påverkan på de konventionella medierna (Meraz, 

2009: 127).  

Munson & Resnick har undersökt hur politiska aktörer använder länkar till nyhetsmaterial 

från webbplatser. De konstaterar flera problem med att människor bara möter nyheter som 

överensstämmer med deras egna intressen och värderingar, och menar att en selektiv 

exponering till nyheter som bekräftar den egna världsbilden leder till mer extrema åsikter. 

Människor uppfattar normalt sina egna åsikter som mer allmänt spridda än vad de faktiskt är, 

och det gäller i synnerhet minoriteter (Munson & Resnick, 2010: 1457). 

Högerpopulistiska partier och medierna 
Massmedias roll är central för att förstå och förklara högerpopulistiska partiers uppgång och 

stabilitet (Jupskås, 2012: 3). Jupskås har undersökt mediernas förhållningssätt till de 

högerpopulistiska partierna i Skandinavien och konstaterar att SD hade mycket svårt att få 

medial uppmärksamhet före valet 2006. Den bevakning som förekommit har i huvudsak varit 

negativ (Jupskås, 2012:17). 

Medierna väljer mellan fyra strategier i förhållande till nya politiska partier: 1) att helt avstå 

från att ge det publicitet, dvs. ignorera det, eller, om medierna väljer att ge det nya partiet 

publicitet, 2) stigmatisering, 3) neutral förmedling eller 4) att stödja det (Jupskås, 2012: 4-5). I 

fråga om SD kan medierna alltså sägas ha tillämpat främst de ignorerande och stigmatiserande 

strategierna. 

Det är oklart vad de olika strategierna får för effekter för ett nytt parti. Å ena sidan kan en 

ignorerande eller stigmatiserande strategi ge partiet en martyrställning, vilket kan öka 
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sympatierna bland vissa väljare. Å andra sidan kan en negativ inramning förhindra att partiet 

normaliseras. En neutral eller stödjande strategi kan ge partiet legitimitet men minskar 

samtidigt dess utrymme att framställa sig som något helt annorlunda än den elit som det 

kritiserar (Jupskås, 2012: 4-5). 

Hellström, Hagelund & Meret har undersökt hur ledarskribenter i Sverige, Norge och 

Danmark förhåller sig till högerpopulistiska partier i respektive land. Ledarskribenterna 

definieras som opinionsbildare eftersom de förmedlar budskap från elitdiskurser till bredare 

arenor. De representerar själva ett snävt utsnitt av den offentliga debatten men deras åsikter 

och tolkningar sprids genom andra kanaler, exempelvis landsortspress och bloggar 

(Hellström, Hagelund & Meret, 2014: 4-5). 

De svenska ledarskribenterna i undersökningen hade generellt en negativ ton mot 

Sverigedemokraterna. Det speglar en polariserad debatt i Sverige, menar forskarna, vilket kan 

uppmuntra människor som inte instämmer i den negativa attityden att söka sig till alternativa 

informations- och nyhetsförmedlare som är mer positivt inställda till SD (Hellström, 

Hagelund & Meret, 2014: 8). 

Den dominerande gestaltningen i de undersökta artiklarna var att SD karaktäriserades som en 

ulv i fårakläder (”devil in disguise”) som borde hållas borta från allt parlamentariskt 

inflytande (Hellström, Hagelund & Meret, 2014: 14). 

En ofta förekommande inramning handlar om att demokratin måste respekteras, och därmed 

även SDs väljare och rättigheterna som riksdagsparti. En andra inramning handlar om att få ut 

SD i ljuset för att synliggöra partiets unkna åsikter. En tredje säger tvärtom om att frågan om 

invandring bör undvikas i den allmänna debatten eftersom en diskussion kan bidra till att SD 

attraherar fler väljare (Hellström, Hagelund & Meret, 2014: 15). 

Hellström, Hagelund & Meret menar att SD verkar följa mönster som känns igen från andra 

länder. Det innebär i så fall att partiet kommer att få ökat opinionsstöd, förutsatt att SD lyckas 

attrahera de väljare som påverkats mest negativt av den ekonomiska krisen och som ogillar 

etablissemanget till och med mer än vad SD gör. Detta trots – eller tack vare – de skandaler 

partiföreträdare varit inblandade i och den negativa inramningen partiet får av ledande 

opinionsbildare. Genom exponeringen blir SD synliga för de presumtiva väljare som är trötta 

på de etablerade partierna och de konventionella medierna (Hellström, Hagelund & Meret, 

2014: 16). 



11 
 

Utvecklingen av digitala medier har sedan länge spelat en stor roll i högerextrema gruppers 

spridning av propaganda (Ekman, 2014: 80). Den svenska extremhögern har ända sedan sent 

1980-tal tillsammans med sin amerikanska motsvarighet legat i framkant i att tillägna sig den 

digitala teknologin. Utvecklingen har framför allt stimulerats av möjligheterna att anonymt 

kommunicera med åsiktsfränder (Ekman, 2014: 80). 

Extremhögern har vanligtvis begränsad tillgång till konventionella distributionskanaler. De 

konventionella medierna ses ofta som ombud för det politiska etablissemanget. Digitala 

kanaler ger möjlighet att nå och kommunicera med nya publiker. Politiskt missnöje behöver 

få mediernas uppmärksamhet för att kunna påverka en bredare opinion (Ekman, 2014: 82), 

och exempelvis videoaktivism blir ett alternativt sätt att skapa den synlighet som krävs 

(Ekman, 2014: 82). Att dokumentera politiska aktiviteter syftar också till att skapa 

delaktighet, gemenskap och kollektiv identitet, vilket är särskilt viktigt för socialt och politiskt 

splittrade och marginaliserade grupper (Ekman, 2014: 82). 

Mattias Ekman har studerat högerextremistiska rörelsers videoaktivism. Enligt Ekman 

fokuserar videoklippen snarare på känslomässiga värden än på politiska budskap, men vissa 

politiska diskurser framträder, exempelvis ”massinvandringen” och ”vänsterns våld”.  

Ett återkommande tema är den egna rörelsen som ett offer i den konventionella politiken 

(Ekman, 2014: 88). Aktivister avbildas som om de angrips av det etablerade samhället, och 

statsapparaten utmålas som den viktigaste politiska fienden. Ekman beskriver detta som en 

modern rasistisk diskurs, där invandringen inte betraktas som roten till det onda utan som ett 

symptom på att statsapparaten har en anti-vit – och anti-svensk – agenda. Representanter för 

etablissemanget och massmedierna blir därmed rörelsens främsta måltavlor. Avsikten med att 

framställa sig som offer (snarare än angripare) är att framstå som politiskt relevant och att 

väcka sympati hos åskådaren (Ekman, 2014: 90). 

Flera av de politiska diskurser som framträder i Ekmans analys rör socio-ekonomiska frågor 

som arbetslöshet, ekonomisk ojämlikhet och geo-politiska maktstrukturer – ämnesområden 

som vanligtvis uppmärksammas av den politiska vänstern. De nya högerrörelserna 

omformulerar vänsterrörelsens diskurs och gestaltar ofta främlingsfientlighet och rasism som 

en fråga om social ojämlikhet (Ekman, 2014: 90-91). 

Digitala plattformar öppnar nya möjligheter för högerextrema rörelser. Allmän synlighet och 

vardaglighet är nyckelstrategier i dagens kommunikation. En återkommande diskurs gestaltar 

extremhögerns budskap som det tystade och förtryckta folkets röst (Ekman, 2014: 95-96). 
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Teoretisk ram 

Begreppet framing 
Medieeffekter kan definieras som ”de sociala och psykologiska förändringar som uppstår hos 

konsumenter av mediebudskap – eller i deras sociala miljö eller kulturella värderingar – som 

ett resultat av att de utsätts för, bearbetar eller agerar utifrån dessa förmedlade budskap”. En 

medieeffekt uppstår när människor direkt eller indirekt påverkas av massmediernas innehåll. 

(Shehata, 2012: 319) 

Den grundläggande hypotesen bakom dagordningsteorin är att ”människor lär sig vilka 

frågorna är, hur viktiga de är i förhållande till varandra och hur de betonas” (McCombs, 

2004). Dagordningsteorin handlar dels om de sakfrågor eller aktörer som befinner sig på 

medie- och medborgardagordningen och dels om hur de beskrivs (Shehata, 2012: 323). Hur 

stort utrymme en fråga får i massmedierna påverkar människors uppfattning om vilka 

samhällsproblem som är angelägna, men också vilka frågor som är viktiga i bedömningen av 

olika samhällsaktörer (priming) (Shehata, 2012: 325).  

Dagordnings- och primingeffekter bygger främst på tillgänglighetsmekanismer, det vill säga 

hur medierna påverkar vilken information som är mest lättillgänglig i människors medvetande 

(Shehata, 2012: 335). Framingeffekter bygger istället framför allt på en relevansmekanism. 

Massmedierna bidrar till gestaltningen av samhällsfrågor genom att rama in och koppla dem 

till andra sakfrågor, till vissa aktörer och till normer och värderingar. 

Tillgänglighetsmekanismen påverkar vilka frågor människor tänker på (dagordnings- och 

primingeffekter), relevansmekanismen hur vi tänker på dessa frågor (framingeffekter) 

(Shehata, 2012: 336). 

Begreppet framing, eller gestaltning, syftar också på den process som leder till att politiska 

sakfrågor eller händelser tillskrivs en viss mening på området masskommunikation som ett 

resultat av ”det komplexa samspelet mellan politiska eliter, enskilda journalister, 

nyhetsorganisationer, yrkesrelaterade normer och praktiker samt den bredare kulturen eller 

ideologin” (Shehata, 2012: 327). Mediernas inramning av politiska partier och deras idéer har 

stor betydelse för hur allmänheten uppfattar dem (Jupskås, 2012: 3). 



13 
 

Framing handlar framför allt om urval och framhävande. Vissa aspekter av verkligheten 

poängteras för att framhäva exempelvis problemformuleringar, tolkningar och åtgärder 

(Entman, 1993: 52). 

Konstruktionismen utforskar den process där individer och grupper aktivt konstruerar den 

sociala verkligheten med hjälp av information från olika källor (Van Gorp, 2010: 84). Ur ett 

konstruktionistiskt perspektiv medverkar medierna i den dynamiken genom att med hjälp av 

kulturellt etablerade föreställningar och begrepp presentera tolkningar av sakfrågor och 

händelser och paketera dem som nyheter. Kulturellt inbäddade ramar gör historieberättande 

effektivt och underlättar meningsskapandet i mötet med vår omvärld (Van Gorp, 2010: 84-

85). De lever i symbios och växelverkan med det individuella och det kollektiva medvetandet 

(Van Gorp, 2010: 90). 

Framing äger rum vid fyra tillfällen i kommunikationsprocessen. Kommunikatörer gör för det 

första medvetna eller omedvetna val när de bestämmer vad som ska sägas. För det andra 

innehåller texten ramar som visar sig i vad som sägs och vad som inte sägs genom exempelvis 

nyckelformuleringar, källor och stereotyper. För det tredje speglar mottagarens ramar 

eventuellt kommunikatörens ramar, men behöver inte göra det. Kulturen, slutligen, är förrådet 

av kollektiva inramningar och tankesätt. Vid samtliga fyra tillfällen fyller ramarna samma 

funktion. De prioriterar och framhäver vissa element för att bygga upp argumentation kring 

ett visst problems orsak och hur det ska värderas och lösas (Entman, 1993: 52-53). 

Ramar drar uppmärksamheten till vissa aspekter av verkligheten medan andra förminskas 

(Entman, 1989, 1993: 55). Mottagare påverkas tydligt om de bara får del av en tolkning och 

inte har tillgång till information om alternativen. Därför är uteslutning av tolkningar lika 

avgörande som de tolkningar som faktiskt presenteras. (Entman, 1993: 54) 

Gestaltningar tar sig både uttryck som inslag i den politiska diskursen och 

medierapporteringen (kommunikationsgestaltningar) och som kognitiva scheman för hur 

människor organiserar information och kunskaper om den politiska verkligheten 

(individgestaltningar). De kan vara resultat av olika aktörers medvetna strategier för att 

påverka samhällsdebatten, men också av hur journalister väljer ut och presenterar nyheter. 

”En framingeffekt uppstår när individer anammar och formar sina attityder och åsikter utifrån 

en kommunikationsgestaltning” (Shehata, 2012: 328). 

Mediernas gestaltningar kan förstås som uttryck för kulturellt etablerade föreställningar med 

symbolisk betydelse - stereotyper, värderingar, arketyper, myter och berättelser. De bidrar i 
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samverkan till olika aspekter i medierapporteringen och förser journalisten med ett 

lättillgängligt förråd av gestaltningar (Van Gorp 2010: 86). Ett sätt att förstå de gestaltningar 

som möter oss är därför att undersöka dessa gemensamma föreställningar närmare (Van Gorp, 

2010: 85-86). 

I den politiska debatten arbetar politiska aktörer för att påverka debatt och opinion, genom att 

definiera verkligheten på olika sätt och utifrån sina respektive intressen. Framing kan 

beskrivas som en ideologisk kamp om till exempel problembeskrivningar, 

ansvarsförhållanden och värderingssystem (Shehata, 2012: 329). 

Effektiva gestaltningar är centrala för det politiska budskapet. En metaberättelse förmedlar 

problembeskrivningar på ett sätt som talar till både känsla och förnuft, den är ”ett 

övergripande budskap och en berättelse som sammanfattar och uttrycker de värderingar och 

åsikter som ett parti står för” (Strömbäck 2009a; Westen 2007; Strömbäck 2011: 80). 

När den politiska kommunikationen präglas av en konkurrens mellan olika gestaltningar och 

individer exponeras för olika sidor i en debatt är framingeffekterna mer begränsade än när den 

politiska kommunikationen domineras av ensidiga gestaltningar (Shehata, 2012: 333). 

Priming- och framingeffekter är starkare när medierapporteringens innehåll och tendens ligger 

i linje med människors befintliga predispositioner, värderingar och verklighetsuppfattningar 

(Shehata, 2012: 333). 

Människors egna erfarenheter fungerar som en motkraft i förhållande till massmediernas 

rapportering. Med egna erfarenheter har människor helt enkelt fler informationskällor än 

medierna att luta sig mot när de formar sina uppfattningar i samhällsfrågor. När 

massmedierna blir den huvudsakliga källan till information, vilket ofta är fallet i abstrakta 

frågor, ökar utrymmet för mediepåverkan (McCombs, 2004; Shehata, 2012: 331). 

De bedömare som spår en försvagad mediemakt pekar framför allt på att antalet mediekanaler 

ökat explosionsartat under de senaste decennierna och att publiken för de traditionella 

massmedierna både minskat och fragmenterats. Det kan leda till att de traditionella 

massmediernas dagordningsmakt begränsas (Shehata, 2012: 337). 

De traditionella massmedierna utgör fortfarande den främsta källan till information om 

samhälle och politik för de allra flesta svenskar, men det är viktigt att skilja på inflytandet från 

en enskild redaktion och massmediernas påverkan som kollektiv. När flera dominerande 

redaktioner rapporterar på likartade sätt i en fråga är massmediernas kollektiva makt som 
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störst. Även om internet skapat enormt många medieval sätter de konventionella medierna 

fortfarande ofta agendan för diskussioner i de sociala medierna (Shehata, 2012: 337-338). 
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Metod 
Det här avsnittet inleds med korta redogörelser för två modeller för textanalys. Det är 

Hellspong och Ledins modell för analyser av brukstexter, och Van Gorps metod för analys av 

ramar, eller gestaltningar. Därefter följer en redovisning av tillvägagångssättet i 

undersökningen av hur SD använder redaktionellt material för att rama in sina politiska 

budskap, och omvänt, hur partiet använder sina budskap för att rama in det redaktionella 

materialet. 

En modell för brukstextanalys 
Det finns tre skäl att undersöka vad texter egentligen förmedlar, och hur de gör det. För det 

första för att vi människor lever i och genom språket och dess symboler. För det andra för att 

alla texter inte omedelbart och transparent avslöjar sina budskap. Och för det tredje för att vi 

alltid möter texten utifrån våra personliga förutsättningar. En närmare granskning kan skapa 

en djupare förståelse för hur texten påverkar oss, och därmed en insikt om behovet av ett 

kritiskt förhållningssätt till den. Vi kan exempelvis upptäcka manipulativa drag i texten och 

vilja ifrågasätta dem (Hellspong & Ledin 1997: 11-13). 

Hellspong och Ledins modell för textanalys lyfter fram tre sidor av texten: Sammanhanget 

eller kontexten, uppbyggnaden eller strukturen och framställningssättet eller stilen (Hellspong 

& Ledin 1997: 41). Författarna rekommenderar att analysen anpassas till den aktuella texten 

och att modellen inte används mekaniskt utan för att generera idéer. Den som utför analysen 

bör vidare sålla i materialet och inte förlora sig i detaljer (Hellspong & Ledin 1997: 48). 

Här följer en kort redogörelse för huvuddragen i Hellspong och Ledins modell. Jag kommer 

därefter att gå närmare in på de moment i analysmodellen som är särskilt relevanta för min 

undersökning och det tillvägagångssätt jag tillämpat.  

Det första momentet gäller kontexten. Författarna skiljer på situationskontext, intertextuell 

kontext och kulturkontext (Hellspong & Ledin 1997: 62). 

Situationskontexten handlar om vilken verksamhet som texten ingår i, vilka deltagarna är och 

vilket syfte texten har (Hellspong & Ledin 1997: 62-63). Den intertextuella kontexten handlar 
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om den aktuella textens relationer till andra texter och kulturkontexten om textens 

förutsättningar i sitt samhälle (Hellspong & Ledin 1997: 64). 

Modellens andra moment rör strukturen. Författarna skiljer på textuell struktur, den formella 

uppbyggnaden (Hellspong & Ledin 1997: 65); ideationell struktur, textens innehållsmönster 

(Hellspong & Ledin 1997: 115); och interpersonell struktur, mönster för samspel med läsaren 

(Hellspong & Ledin 1997: 158). Analysen av den textuella strukturen belyser orden och 

meningarna, länkarna mellan satser och meningar och de övergripande sambanden mellan 

stycken och avsnitt (Hellspong & Ledin 1997: 65). Analysen av den ideationella strukturen 

handlar om textens teman eller vad texten rör sig kring, textens propositioner eller vad texten 

kommer fram till och dess perspektiv eller textens allmänna synsätt (Hellspong & Ledin 1997: 

115). Analysen av den interpersonella strukturen rör textens språkhandlingar, attityder och 

ramar (Hellspong & Ledin 1997: 158). 

Det tredje momentet handlar om stilen, framställningssättet. Hellspong och Ledin menar att 

stilbegreppet har en sammanfattande karaktär och att det passar för synteser. Samtidigt verkar 

stilen som en reglerande kraft som berör alla textens strukturnivåer (Hellspong & Ledin 1997: 

198). En analys med fokus på stilen kan exempelvis fokusera på textens interpersonella 

stildrag och hur stilen kan förklaras funktionellt. (Hellspong & Ledin 1997: 215). 

Ideationell och interpersonell struktur 

För den undersökning av hur SD använder redaktionellt material för att rama in sina politiska 

budskap, och omvänt, hur partiet använder sina budskap för att rama in det redaktionella 

materialet, är framför allt två delar i Hellspong och Levins modell relevanta. Det gäller den 

ideationella och den interpersonella strukturen, och jag återger här några av de analysfrågor 

som författarna föreslår. I avsnittet Tillvägagångssätt redovisas de frågeställningar som jag 

valt för min undersökning. 

Ideationell	  struktur	  
Analysen av den ideationella strukturen handlar som sagt om att belysa textens teman. 

Vilka ämnen tar texten upp och vilket är huvudämnet? Är textens teman uttalade eller 

underförstådda och går det att urskilja några särskilda innehållsmönster (Hellspong & Ledin 

1997: 154)? 

Sedan gäller det textens propositioner. Vilka påstående framför kring textens teman? Hur ser 

textens makroposition ut, det vill säga det påstående som visar på textens kärna? Hur ser 

eventuella underförstådda förgivettaganden eller slutsatser ut? Hur påverkar de tolkningen? 

Vilken verklighetsförankring har textens påståenden (Hellspong & Ledin 1997: 155)? 
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Textens perspektiv ska också belysas. Hur påfallande är textens synvinklar på sitt ämne? 

Vems perspektiv är det som synliggörs? Är det en individ eller ett kollektiv som förhåller sig 

till ämnet och är perspektivet teoretiskt eller ideologiskt? Är det ett utifrån- eller 

inifrånperspektiv? Finns det jämförelseperspektiv och vad belyser – eller fördunklar – de? 

Och textens metaforer – vilka begreppsvärldar ger de uttryck för och vilken undermening 

skapar de (Hellspong & Ledin 1997: 156-157)? 

Interpersonell	  struktur	  
Analysen av den interpersonella strukturen rör språkhandlingar, attityder och ramar. 

Präglas texten av särskilda språkhandlingar? Hur ser sambandet mellan form och funktion ut 

hos språkhandlingarna? Vilka sociala strategier tillämpar texten – syftar den kanske till att 

skapa gemenskap? Försöker texten övertyga läsaren om något med hjälp argument? Är 

argumenten relevanta och hållbara (Hellspong & Ledin 1997: 193-194)? 

Attityder i texten ska belysas. I vilken grad ger texten uttryck för åsikter och känslor? Vilka 

attityder rör det sig om? Vilka värdeord förekommer? Markerar sändaren sin säkerhet eller 

förekommer det garderingar i texten (Hellspong & Ledin 1997: 194)? 

Till sist handlar det om vilka ramar läsaren möter i texten. Vilka sociala situationer 

konstruerar texten för sitt samspel med läsaren? Vilka sändar- och mottagarroller bygger den 

upp? Med vilka röster talar textens jag och du? Vem är det som tilltalas i texten och hur 

omtalas andra personer? Förekommer det referat från tidigare yttranden eller skrivna texter? 

Förekommer det negationer, och antyder de i så fall att olika åsikter står mot varandra? 

Signalerar texten närhet eller distans (Hellspong & Ledin 1997: 194-195)? 

Frame package 
Gestaltningens mest centrala funktion är att definiera frågeställningar. Andra viktiga 

funktioner är att visa på orsaken till det aktuella problemet, hur det borde åtgärdas, vem eller 

vilka som är ansvariga och att uttrycka moraliska omdömen. Alla ramar har potentialen att 

lyfta fram en särskild tolkning (Van Gorp 2010: 92). 

Van Gorp definierar begreppet frame package som en integrerad struktur av mönster för 

gestaltning och argumentation som visar på vilket sätt ramen framställer ett visst ämne. 

Gestaltningsmönster är de synliga beståndsdelar i en text som tydliggör ramen, till exempel 

slagord, liknelser, historiska exempel och metaforer. Argumentationsmönster syftar på 

gestaltningens definierande funktion. Den öppnar vägen till omedelbara och mer eller mindre 

oreflekterade associationer och tankegångar som väcks när det aktuella ämnet kommer på tal. 
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Den viktigaste skillnaden mellan gestaltningsmönster och argumentationsmönster är att de 

senare inte nödvändigtvis är uttalade i det förmedlade budskapet (Van Gorp 2010: 91).   

En analys av ramar handlar framför allt om att identifiera dessa mönster och att relatera dem 

till en sammanfattande, kulturellt förankrad, symbolik. I det arbetet är forskarens delaktighet i 

sin egen kulturell en utmaning. För att minimera subjektiviteten i analysen förespråkar Van 

Gorp en metod som förenar en induktiv fas, där ramarna i texten identifieras, med en deduktiv 

fas, där resultaten valideras (Van Gorp 2010: 95). I den första fasen tar forskaren hjälp av sina 

observationer och sin förmåga att läsa mellan raderna. Den andra fasen syftar till att minimera 

subjektiviteten i iakttagelserna och bedöma deras tillförlitlighet (Van Gorp 2010: 103). Här 

följer en mycket förenklad sammanfattning av metoden. 

Den induktiva fasen 

Avsikten med den induktiva fasen är att rekonstruera de ramar som är användbara för att 

definiera ett visst ämne (Van Gorp 2010: 92). Den resulterar i ett frame package, ett rampaket 

för den aktuella textens gestaltningar. 

I metodens induktiva fas kodas texten i tre moment som upprepas tills analysen så att säga är 

mättad. Det första steget – öppen kodning – innebär att det insamlade materialet analyseras 

utan något i förväg bestämt kodschema eller liknande. Den öppna kodningen resulterar i en 

inventering av empiriska indikatorer som kan bidra till läsarens tolkning (Van Gorp 2010: 

94). 

Det andra steget – som Van Gorp kallar den axiala kodningen – syftar till identifiera mönster 

som kan kopplas till överbyggande idéer eller ”meningsaxlar”. Abstraktionsnivån ökar 

eftersom avsikten är att hitta ramar som inte är specifika för det aktuella materialet utan kan 

kopplas till en bredare kulturell kontext. Van Gorp rekommenderar att det här momentet görs 

med stöd av tillgänglig litteratur (Van Gorp 2010: 95-96).  

I det tredje steget – den selektiva kodningen – sorteras de centrala mönstren för gestaltning 

och resonemang in i en matris med syftet att identifiera ett begränsat antal rampaket som är 

ömsesidigt exkluderande. Rampaketets kärnidé kan ges ett namn som sammanfattar och 

länkar ramen till en kulturell föreställning (Van Gorp 2010: 96). 

Matrisen behöver värderas med utgångspunkt från om listan av ramar är komplett, och om 

ramarna på listan verkligen är de mest framträdande i materialet. Ramarna kan i sin tur 

utvärderas med hjälp av tre kriterier; 1) rambeskrivningens täthet, 2) abstraktionsnivån och 3) 

ramens användbarhet för att definiera en frågeställning (Van Gorp 2010: 97). 
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Den deduktiva fasen 

Den deduktiva fasen bygger på den kvantitativa innehållsanalysens principer och syftar till att 

mäta i vilken utsträckning de ramar som identifierades i den induktiva fasen förekommer i ett 

visst urval av texter. Det första steget i denna fas är därför att omvandla rammatrisen till ett 

kodschema (Van Gorp 2010: 99). I ett nästa steg sorteras koderna i kluster utifrån 

identifierade gemsamma gestaltnings- och argumentationsmönster (Van Gorp 2010: 100). 

Därefter värderas de olika rampaketens genomslag i det aktuella materialet. Ju oftare 

gestaltnings- och argumentationsmönster från ett visst rampaket förekommer, ju större 

sannolikhet för att den aktuella ramen förmår väcka gensvar hos läsaren (Van Gorp 2010: 

101). Van Gorp poängterar dock (med hänvisning till Entman) att det inte är nödvändigt att ett 

gestaltnings- eller argumentationsmönster förekommer ofta för att en ram ska aktiveras. En 

gestaltning med stark kulturell laddning har potentialen att upplevas som framträdande (Van 

Gorp 2010: 102). 

Tillvägagångssätt 
Det finns en hel del forskning om hur SD gestaltas i medierna. Med tanke på hur gränserna 

mellan medieproducenter och mediekonsumenter luckras upp (Mattoni, 2009) och hur centralt 

samspelet med medierna är för politiska aktörer (McCurdy, 2013; Ekman, 2014) är det 

relevant att undersöka hur SD använder medierna för att gestalta sig själv, vilket såvitt jag vet 

har inte har gjorts. I en tid då ett ökat medieutbud tvingar människor till en mer selektiv 

mediekonsumtion och allt fler söker sig till nyhetsförmedlare som bekräftar deras egen 

världsbild (Cammaerts, Mattoni & McCurdy, 2013: 10) kan länkar till redaktionellt material 

vara ett sätt att skapa legitimitet för de egna budskapen.  

Jag har valt att fokusera på Facebook för att både text- och bildmaterial där kan förväntas vara 

något mer omfattande än i Twitter-flödet. Undersökningen är gjord med stöd av det material 

som tidigare redovisats i avsnitten Bakgrund, Tidigare forskning och Teoretisk ram. 

Utformningen av metodiken är inspirerad av Hellspong och Ledins respektive Van Gorps 

modeller. Jag har följt Hellspong och Ledins råd om att anpassa analysen till den aktuella 

texten och att använda modellerna i första hand för att generera idéer, i andra hand för att 

utvärdera analysen. 

Den valda tidsperioden omfattar valrörelsens sista sex veckor och de första sex veckorna på 

den nya mandatperioden. Valrörelsen är ingen representativ period för ett partis 
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kommunikation med väljarna, men den är intressant att studera eftersom den politiska 

aktiviteten och uppmärksamheten i samhället och i medierna då kan antas vara ovanligt hög. 

Partiernas aktiviteter för att attrahera och mobilisera väljargrupper utanför de egna 

medlemsleden kan också antas vara mer intensiva än vanligt. Genom att studera perioden 

närmast före och efter valdagen blir det möjligt att undersöka hur Sverigedemokraterna ramar 

in sina budskap före valet, och hur de efteråt manifesterar sin framgång. 

SDs officiella Facebook-sida hade under perioden i samband med valet 2014 namnet 

”Sverigedemokraterna i riksdagen – ja tack!”. Jag kopierade samtliga inlägg mellan den 1 

augusti och den 31 oktober (se Bilaga 1) och sammanfattade dem kort utifrån rubrik, 

illustration, ämnesområde och eventuella länkar. Därefter gjorde jag en översikt över inläggen 

vad gäller antal, under vilken månad de publicerades, hur många som publicerades före 

respektive efter valet, hur många som innehöll länkar och hur många som länkade till 

redaktionella medier (se Bilaga 2). 

Med utgångspunkt från sammanfattningarna av inläggen identifierade jag sex teman som 

återkommer i materialet, byggt på vilka ämnesområden som konkret och explicit nämns i 

inläggen. Handlar inlägget exempelvis om att partiledaren håller valtal har jag identifierat 

temat som mobilisering. Ett inlägg med rubriken ”Skånetrafiken stoppar våra annonser” har 

temat att SD befinner sig i konflikt med en representant etablissemanget. Samma inlägg har 

kunnat ha flera teman. 

Jag grupperade sedan inläggen i kategorier utifrån de sex teman jag funnit: 

1) Mobilisering genom att uppmärksamma och marknadsföra SDs aktiviteter. 

2) SD mot etablissemanget bestående av övriga partier, medierna eller andra etablerade 

aktörer. Här finns också ett inlägg där SD får rätt i en fråga efter myndighetsprövning. Skälet 

till att jag placerat inlägget i denna kategori är att det är en uppföljning på tidigare inlägg som 

handlar om SD som en censurerad röst i samhällsdebatten. 

3) Samhällsekonomin. 

4) Invandringen. 

5) Välfärden, exempelvis pensionerna och arbetslöshetsförsäkringen. 

6) Hotet mot Sverige, främst inlägg om kriminalitet och försvaret. 

Efter kategoriseringen sorterade jag ut och analyserade de inlägg som innehåller länkar till 

redaktionella medier, utifrån länkens betydelse som inramning av inläggens tema och 
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huvudbudskap. (Jag kommer i redovisningen att använda de svenska orden gestaltningen och 

inramning.) 

Analysen utgick från följande frågor: 

• Vilket politiskt sakområde gäller inlägget? 

• Vilken händelse ger upphov till inlägget? 

• Finns det någon problemformulering i inlägget? I så fall vilken? 

• Hur illustreras inlägget? 

• Vilket/vilka politiska budskap förs fram? 

• Vilket/vilka outtalade politiska budskap finns i inlägget? 

• Hur kopplas de till det länkade materialet? 

• Vilket syfte fyller det länkade materialet för inläggets politiska budskap? 

Så till metodproblem och forskningsetiska dilemman. 

Identifieringen av teman och den följande kategoriseringen kan ifrågasättas som en subjektiv 

konstruktion. Jag har strävat efter att balansera den subjektiviteten genom att jämföra de 

teman jag funnit med tidigare forskning. 

Inläggen på SD:s Facebook-sida är inte signerade av någon enskild person. Jag gör heller 

ingen genomgång av innehållet i de länkade artiklarna. Därmed ser jag inga 

integritetsproblem med min undersökning.  

Material på Facebook försvinner. Den 2 december 2014 ändrade SD namnet på sin officiella 

Facebook-sida till ”Sverigedemokraterna. Politiskt parti” och endast enstaka inlägg före det 

datumet finns kvar. Det går alltså inte att i efterhand gå in och kontrollera material hos källan, 

utan läsaren får förlita sig på min materialinsamling. Samtliga skärmdumpar bifogas (se 

Bilaga 1). 

För min undersökning skapar det ett konkret problem eftersom skärmdumpen med den 

fullständiga versionen av inlägget den 27 augusti inte finns i mitt material, antingen för att jag 

missat att kopiera det eller för att jag av misstag raderat det. Jag har valt att återge inlägget i 

den ofullständiga version jag har tillgång till. 

De länkar som SD använde kan efter någon tid vara ogiltiga. För att vara på den säkra sidan 

bifogar jag skärmdumpar med de länkade artiklarna (Bilaga 4).  
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Resultat och analys 

Inlägg 
Under perioden 1 augusti – 31 oktober 2014 gör Sverigedemokraterna 52 inlägg på sin 

Facebook-sida, varav 32 görs fram till och med den 14 september. Fördelat per månad gör SD 

20 inlägg i augusti, 13 i september och 18 i oktober.  

Många av inläggen inleds med tilltalet ”Sverigevänner”. Läsaren uppmanas med olika 

formuleringar i flera inlägg att rösta för ”förändring – på riktigt”. 

Inläggen har olika karaktär och teman: 

21 inlägg faller under kategorin mobilisering. De flesta inläggen i denna kategori, 14 stycken, 

görs före valet. Det rör sig om information om partiaktiviteter, främst under valrörelsen, tack 

för stöd och inlägg som signalerar polemik mot andra partier utan att beröra någon politisk 

sakfråga. Under kategorin mobilisering finns också inlägg i samband med Jimmie Åkessons 

sjukskrivning i oktober. 

17 inlägg handlar om att SD på olika sätt motarbetas av etablissemanget. Även i denna 

kategori görs de flesta inläggen, 12 stycken, före valet. Partiet censureras av medierna, 

fackliga representanter försöker stoppa SDs annonskampanj och SD är det enda parti som inte 

prioriterar ”ansvarslös massinvandring”. En del av inläggen ger uttryck för en anti-elitdiskurs 

utan att hänvisa till någon särskild händelse eller sakfråga. 

12 inlägg handlar om svensk ekonomi. Lika många inlägg i denna kategori görs före och efter 

valet. Ekonomin är aldrig en huvudfråga i inläggen utan omnämns i samband med andra 

politikområden, främst invandringen, välfärdssystemen eller försvaret. 

11 inlägg handlar om invandringen. Inläggen i denna kategori fördelar sig också jämnt före 

och efter valet, sex respektive fem inlägg. När invandringen nämns är det som huvudtema 

men i samtliga inlägg utom ett i kombination med något annat tema, främst ekonomi och 

välfärd.  
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11 inlägg handlar om välfärdsfrågor. Även här görs de flesta inläggen före valet, sju stycken, 

mot fyra inlägg efter valet. Inläggen behandlar arbetslöshetsförsäkringen, pensionerna eller 

begreppet välfärd i allmänhet. 

Sju inlägg handlar om det jag kategoriserat som ”hotet mot Sverige”, det vill säga kriminalitet 

och försvaret. Två av inläggen görs före valet och fokuserar då på kriminalitet. 

Försvarspolitiken kommer upp i samband med rapporteringen om främmande 

undervattensverksamhet i Stockholms skärgård. Men ”Hotet mot Sverige” kan också ses som 

en övergripande politisk diskurs i de inlägg som handlar om invandring, ekonomi och välfärd.  

Ett inlägg handlar om den svenska regeringens erkännande av Palestina. Det inlägget görs i 

slutet av oktober, i samband med regeringens beslut, och faller utanför de teman jag i övrigt 

identifierat. 

Länkar 
34 inlägg innehåller länkar, sammanlagt 38 stycken (fyra inlägg innehåller två länkar). 19 

inlägg före valdagen och 15 inlägg därefter innehåller länkar. 

13 länkar går till SDs eget material på partiets webbplats eller YouTube. Åtta av länkarna går 

till SDs hemsida, varav fem i inlägg som görs efter valet. Fem länkar går till partiets filmklipp 

på YouTube, varav tre efter valet. Partiet länkar alltså till sitt eget material i mindre 

utsträckning före valet än efteråt. 

Övriga 25 länkar går till redaktionella medier. Sex länkar går till SVT (inklusive SVT Play 

och SVT Opinion) och lika många går till Svenska Dagbladet (inklusive Näringsliv). Övriga 

medier som SD länkar till är Dagens Nyheter (två länkar), Expressen (två länkar), Göteborgs-

Posten (en länk), Sydsvenska Dagbladet (en länk), Dagens Opinion (en länk), Samtiden (tre 

länkar), Nyheter idag (en länk), den norska tidningen Dagen (en länk) och NRK (en länk). 

De länkade artiklarna förekommer i alla kategorier inlägg. De teman som oftast förekommer 

tillsammans med länkar till redaktionellt material är ”hotet mot Sverige” och ”SD mot 

etablissemanget”. Länkade artiklar förekommer i minst utsträckning i inlägg i kategorierna 

”ekonomi” och ”invandring”. Inlägg med temat ”mobilisering” eller ”välfärd” placerar sig i 

en mellangrupp. Det finns inga märkbara skillnader mellan perioderna före och efter valet vad 

gäller hur vanligt det är med länkade artiklar i förhållande till respektive tema med ett 

undantag: I kategorin ”ekonomi” förekommer inga inlägg med länkar till redaktionella medier 

efter valet. 
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Inramning av länkade artiklar 
I det här avsnittet redovisas genomgången av inläggen utifrån analysfrågorna. Inläggen har 

kategoriserats i identifierade teman – eller ramar – och varje kategori inleds med en kort 

sammanfattning. (Undantaget är kategorin inlägg på ekonomitemat, eftersom det temat, som 

läsaren kommer att se, används som stöd för att hävda argument som rör andra teman.) 

För att underlätta för läsaren återges analysfrågorna här igen: 

• Vilket politiskt sakområde gäller inlägget? 

• Vilken händelse ger upphov till inlägget? 

• Finns det någon problemformulering i inlägget? I så fall vilken? 

• Hur illustreras inlägget? 

• Vilket/vilka politiska budskap förs fram? 

• Vilket/vilka outtalade politiska budskap finns i inlägget? 

• Hur kopplas de till det länkade materialet? 

• Vilket syfte fyller det länkade materialet för inläggets politiska budskap? 

Analysfrågorna har inte besvarats en i taget, utan har fungerat som guider i läsningen. Svaren 

redovisas i löptext och i den ordningsföljd som är relevant för det aktuella inlägget. 

Mobilisering 

Åtta inlägg med redaktionella länkar har temat mobilisering. Hälften av dem är gjorda före 

valdagen. Som tidigare sagts rör det sig främst om information om partiaktiviteter. Här finns 

också inlägg som manifesterar väljarstödet för SD. De länkade artiklarna fyller i hög grad 

funktionen att manifestera SD:s betydelse som politisk aktör. 

1 augusti. Inlägget innehåller en länk till Sveriges Television, SVT Play, med Jimmie 

Åkessons sommartal i sommarhamnen i Sölvesborg. Det är en miljö som kan associeras till 

sol, bad och båtsemester.  Texten informerar i neutrala ordalag om direktsändningen. 

Inlägget illustreras med en bild på Åkesson mot blå sommarhimmel med lätta vita moln och 

orden ”Varmt välkomna!”. Åkesson bär en randig skjorta som matchar sommarhimlen. Han 

blickar snett uppåt mot denna himmel och höjer högerhanden lätt framför mellangärdet i en 

måttfull men ändå fast gest som för att understryka sina ord. Den uppåtriktade blicken 

signalerar att han blickar framåt, förmedlar något visionärt. 
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Sammantaget ramas Åkessons framträdande in av symboler för en idealbild av svensk 

sommar samtidigt som han själv framställs som sommarfräsch, måttfull och framåtblickande. 

Länken understryker att talet är en så viktig händelse att den TV-sänds. 

12 augusti. Inlägget informerar om Jimmie Åkessons valturné och länkar till SDs tidning 

Samtiden som refererar till en opinionsundersökning gjord av det norska institutet Sentio. 

Inlägget lyder: 

”Jimmie Åkesson är i detta nu i full färd med att genomföra sin valturné som innefattar ca 100 

torgmöten. Samtidigt slår vi rekord i en ny mätning från Sentio som redovisar att vi är största 

partiet i södra Sverige!  

Sverigevänner, nu lägger vi i nästa växel!” 

Inlägget illustreras med en bild på Åkesson i talarstol mot ljus bakgrund med SDs logga. Han 

är iförd ljus skjorta och håller händerna framför mellangärdet, med handflatorna mot 

varandra. Blicken är riktad långt bort, ut över församlingen. 

Formuleringen ”i full färd” i den första meningen tillsammans med det angivna antalet 

torgmöten i valturnén ger en bild av intensiv aktivitet. Denna intensiva aktivitet står i kontrast 

till lugnet och ljuset på bilden av Åkesson. 

Nästa mening förmedlar med formuleringarna ”samtidigt slår vi rekord” och ”största partiet” 

att Åkessons aktivitet ger resultat. Resultatet bekräftas med hänvisning till en 

opinionsundersökning utförd av det norska institutet Sentio och en länk till Samtiden som 

redovisar undersökningen. Artikeln i Samtiden har rubriken: ”SD största parti i södra 

Sverige”. Även om Samtiden är SDs tidning så ger hänvisningen en bild av att det rör sig om 

en oberoende bedömning av resultatet. Länken används för att skapa legitimitet. 

I den sista meningen bjuds läsarna, ”Sverigevänner”, in att bli en del i det framgångsrika 

arbetet genom formuleringen ”nu lägger vi i nästa växel”. Växelmetaforen kan förstås som en 

del i ett manligt präglat bildspråk. 

29 augusti. Inlägget handlar om en ny Sifo-undersökning. Den länkar till en kommenterande 

artikel i Svenska Dagbladet, SvD. Texten i inlägget lyder: 

”11% i dagens Sifo! Om det hade varit val idag hade vår vågmästarroll varit säkrad. Än är det 

inte över så gör som många andra och rösta för en förändring, på riktigt!” 
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Inlägget illustreras av en nyhetsgrafik från den länkade artikeln i SvD. Under länken syns 

SvD:s rubrik ”Sverigedemokraterna blir vågmästare i färsk SvD/Sifo” och de inledande 

meningarna i artikeln. Den första lyder: ”Väljare, här har ni ert politiska kaos!” 

Med länken till SvD manifesterar partiet dels sin framgång i Sifos undersökning, dels SDs 

betydelse för andra aktörer, exempelvis politiska reportrar. 

5 september. Jimmie Åkesson uttalar sig om Fi. Inlägget länkar till SVT:s, referat från 

debatten. Det illustreras med kanalens porträttbilder på Schyman och Åkesson. Rubriken i 

SVT är: ”Åkesson om Fi: ’Ett djupt oseriöst parti’”. 

Inlägget lyder: 

”Jimmie Åkesson om Fi: ’Ett djupt oseriöst parti’. Se gårdagens debatt med Jimmie Åkesson 

och Gudrun Schyman där han som vanligt är lika skarpsinnig och skicklig i sin 

argumentation! 

SD 2014!” 

Budskapet att Fi är ett ”djupt oseriöst parti” kan tolkas som ett anspråk från Åkessons sida att 

företräda ett parti som i motsats till Fi är seriöst. Inlägget betonar Åkessons kompetens med 

formuleringen att ”han som vanligt är lika skarpsinnig och skicklig i sin argumentation”. 

Underförstått befinner sig Schyman inte alls på samma nivå som Åkesson.  

Länken ramas in av viljan att framställa Fi som SDs absoluta motpol i svensk politik och 

fyller därmed funktionen att teckna spelplanen för valrörelsen. Länken bidrar också till att 

skapa seriositet bakom Åkessons hållning. Inlägget nämner inte debattfrågorna – jämställdhet 

och invandring – men markerar ett tydligt avståndstagande från det som Fi antas stå för. 

18 september. Inlägget handlar om Björn Söders medverkan i Norsk Rikskringkasting, 

NRK1, och länkar till en krönika av Söder på NRKs webb. Det illustreras med en bild från 

Sveriges Riksdag. Söders krönika har rubriken ”Vi er kommet for å bli”. 

Inlägget lyder: 

”Sverigedemokraternas valframgångar röner stort intresse i våra grannländer där också många 

är kritiska mot etablissemangets agerande gentemot partiet. Ikväll klockan 21.30 i MRK1 

medverkar Björn Söder i programmet Debatten.” 

Formuleringen i inlägget kan tolkas som att public service-kanalen i grannlandet Norge är en 

av de aktörer som är ”kritiska mot etablissemangets agerande gentemot partiet”. Det länkade 
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inlägget på Norsk Rikskringkastings webbplats är dock undertecknat av partisekreteraren 

Björn Söder själv. Det har vinjetten krönika men har närmast karaktären av ett debattinlägg. 

Avsikten med inlägget kan förstås som att det svenska ”etablissemangets agerande” 

ifrågasätts av mainstream-medier i ”våra grannländer”, att svenska mediers och partiers 

hållning gentemot SD skulle kunna betraktas som avvikande från sina nordiska kollegors 

hållning och att det svenska ”etablissemangets” inställning till SD är något av ett nordiskt 

särfall. Länken bidrar till att skapa bilden av att andra länder är intresserade av hur det går för 

SD i det svenska valet, och att det skulle finnas ett bredare nordiskt stöd för partiet.  

14 oktober. Inlägget handlar om SDs opinionsstöd i det norska undersökningsföretagets 

Sentios mätning och länkar till den norska kristna Dagen. Det illustreras med en lilatonad bild 

på talare inför utomhuspublik, täckt av inverterad text ”16,7 %”. Rubriken i Dagen är 

”Sverigedemokraterna får 16,7 prosent i ny måling”. 

Inlägget lyder: 

”Sverigedemokraterna får sitt starkaste stöd någonsin i Sentios oktobermätning. Sentio var det 

institut som redovisade de mest korrekta mätningarna i de senaste två valen. 

Källa: (Länk till Dagen).” 

Inlägget förmedlar resultatet i det norska undersökningsföretagets senaste mätning. 

Relevansen i opinionssiffran understryks genom formuleringen att Sentio ”redovisade de mest 

korrekta mätningarna i de senaste två valen”. Den uppgiften styrks dock inte i inlägget eller 

genom källhänvisning. Det kan tolkas som att den styrks av den länkade artikeln i den norska 

kristna tidningen Dagen, men den som följer länken hittar bara en redovisning av den aktuella 

mätningen och ett påstående om att Sentio var bäst på att förutsäga SDs andel av rösterna i 

riksdagsvalet. 

Det sammantagna budskapet kan tolkas som att stödet för SD ökar, men att man får gå till 

andra länders undersökningsföretag för att få en rättvisande bild av opinionsläget. 

Underförstått kan inlägget tolkas som att svenska undersökningsföretag är en del av det 

etablissemang som i andra inlägg beskrivs som fientligt mot partiet. Även här bidrar länken 

till bilden av det skulle finnas ett bredare nordiskt intresse och stöd för SD.  

20 oktober. Inlägget handlar om en undersökning om SDs representation i olika väljargrupper 

och länkar till en artikel på SVT:s webb med rubriken ”SD-väljarna finns nu i alla 

väljargrupper”. Inlägget lyder: 
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”Den bild medierna försökt skapa av Sverigedemokraternas väljare som outbildade unga arga 

män har visat sig vara fel. 

Det finns alla sorter bland partiets väljare. Bland SD-väljarna kan det till exempel finnas 

kvinnliga läkare i Malmö. Men bilden är ändå att SD-väljaren relativt sällan har utbildning 

över gymnasienivå, säger Anders Sannerstedt. 

Sverigedemokraterna är och förblir hela Sveriges parti!” 

Inlägget illustreras med en bild på en glad Jimmie Åkesson framför en vepa med SDs logga 

och texten ”Sveriges tredje största parti!”. 

Formuleringen ”Den bild medierna försökt skapa av Sverigedemokraternas väljare som 

outbildade unga arga män har visat sig vara fel.” kan tolkas som att svenska medier är 

osakliga i sin rapportering kring SD, och att de avsiktligt sprider bilden av SDs sympatisörer 

som ”outbildade unga arga män”. Den formulering som används i inlägget är dock tillspetsat i 

förhållande till innehållet i den länkade artikeln på SVT:s webb, där beskrivningen är ”ung, 

lågutbildad man boende i en mindre ort”. 

Inlägget plockar upp det citat i artikeln som lättast kan tolkas som att SD nu även tilltalar 

kvinnor och högutbildade. Artikeln beskriver dock snarare en långsam utjämning av 

väljarstödet vad gäller geografi, ålder, kön, utbildning och inkomst. Det framgår dock tydligt 

av artikeln att ” kvinnliga läkare i Malmö” inte är några SD-typiska väljare. 

Inlägget redovisar inte vem den citerade Anders Sannerstedt är, eller varför han uttalar sig om 

SDs väljarstöd. Syftet med att länka till artikeln är att stärka bilden av SD som ett parti med 

brett stöd. Det understryks av formuleringen ”Sverigedemokraterna är och förblir hela 

Sveriges parti!”. Länken bidrar också till att legitimera SDs egna uttalanden om att partiet 

särbehandlas av etablissemanget. 

23 oktober. Inlägg apropå presentationen av regeringens budget med länk till Riksdagens 

pressträff på SVT Play. Inlägget lyder: 

”Klockan 09.55 kommer Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Oscar 

Sjöstedt kommentera regeringens budget. 

Se pressträffen här kl 09:55:” 

Formuleringen i inlägget kan tolkas som att pressträffen specifikt gäller SDs kommentar (och 

inte finansministerns presentation av budgeten och samtliga partiers kommentarer). Även här 
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tar partiet en tydlig roll som nyhetsförmedlare för den som vill följa budgetpresentationen och 

den efterföljande debatten. 

Inlägget illustreras med en bild på finansminister Magdalena Andersson i en intervjusituation. 

I texten under länken till SVT Play redovisas innehållet i sändningen översiktligt. Länken 

fyller funktionen att understryka SDs roll som en etablerad politisk aktör. 

SD mot etablissemanget 

Elva inlägg med redaktionella länkar handlar om att SD på olika sätt motarbetas av 

etablissemanget. Sju av dem görs före valet. Flera av inläggen ger uttryck för en tydlig anti-

elitdiskurs. 

9 augusti. Inlägget länkar till Dagens Opinion och har rubriken ”SVT anlitar SD-fientlig 

programledare för debatt” mot mörk bild på händer. 

Texten lyder: ”SVT anlitar nu SD-fientliga Leo Razzak för sin stora jobbdebatt på söndag. 

Välkommen till det nya Sverige!”.  

Razzak är inte ett svenskklingande efternamn och reportern beskrivs som SD-fientlig. 

Användningen av ordet ”nu” kan tolkas som att anlitandet av en ”SD-fientlig” journalist är det 

senaste taktiska draget av SVT. Ordet ”anlitar” antyder att det är en reporter som normalt inte 

arbetar vid SVT utan som särskilt rekryterats till denna debatt, vars vikt betonas genom 

beskrivningen ”stora jobbdebatt”. Den avslutande meningen kan förstås som att i det ”nya” 

Sverige är det personer som hotar de värden som SD (och läsaren) står för som får leda det 

offentliga samtalet, till exempel i SVT. Ordet ”välkommen” får därför en ironisk klang och 

signalerar att läsaren inte alls är välkommen i ”det nya Sverige”. 

Artikeln i Dagens Opinion har rubriken ”SD kräver besked av SVT om omstridd 

programledare”. Länken visar läsaren att SD inte stillatigande tänker acceptera SVT:s 

programledare och att partiet går ut i media för att protestera. Det faktum att en redaktion 

nischad på mediefrågor återger partiets argument ger legitimitet åt protesten och gör den till 

ett bredare intresse än bara för SD. 

15 augusti. Inlägget handlar om att SDs annonskampanj stoppas av Skånetrafiken och har 

rubriken: ”Skånetrafiken stoppar våra annonser”. Det länkar till Nyheter Idag och illustreras 

med dels det som uppges vara en av annonserna – rosa plattor med vit text ”Krafttag mot 

brottsligheten” – dels ett citat från den länkade artikeln, ”Människor kan känna sig utpekade”. 
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Nyheter Idag uppger sig vara en ”oberoende nyhetssajt” som ”vilar på libertariansk grund” 

och inte har ”direkt koppling till någon politisk organisation”. De två grundarna har bakgrund 

i Piratpartiet respektive Sverigedemokraterna (Nyheter Idag. Om oss/Kontakt).  

Den länkade artikeln har rubriken: ”SD-kampanjen mot brottslighet – ’Människor kan känna 

sig utpekade’”. 

Texten i inlägget lyder: 

”Viktigt! 

Skånetrafiken stoppar delar av vår kampanj. I Sverige 2014 är det numera censur på att säga 

att man vill stoppa brottslighet. 

(Länk till Nyheter Idag) 

SD 2014!” 

Inlägget börjar med att slå fast att det gäller en viktig händelse, nämligen det faktum att 

Skånetrafiken inte tillåter alla SDs valannonser på sina kollektiva färdmedel. SD 

exemplifierar med ett annonsbudskap, ”Krafttag mot brottsligheten”, som på egen hand är 

relativt neutralt.  

Genom att koppla begreppet ”censur” till Skånetrafikens beslut och till formuleringen ”att 

säga att man vill stoppa brottslighet” skapar inlägget underförstått tolkningen att SD stoppas 

av en offentligt finansierad aktör när partiet försöker ta upp en viktig samhällsfråga. En 

förklaring till att SD stoppas föreslås genom valet av citat i illustrationen, att ”människor kan 

känna sig utpekade”. Budskapet i inlägget blir alltså att SDs annons censureras för att 

Skånetrafiken vill undvika att brottslingar känner sig utpekade. 

Den länkade artikeln fyller här funktionen att ge utrymme för en betydligt mer uttalad kritik 

mot Skånetrafiken än vad SD tillåter sig göra i inlägget. Den understryker dessutom 

budskapet i inlägget och ger det en bredare legitimitet. 

16 augusti. Inlägget handlar om att Kommunal stoppar SDs annonskampanj på bussar och 

länkar till SvD Näringsliv. Artikeln i SvD har rubriken: ”Bussar med SD-annonser stoppas”. 

Inlägget lyder: ”Socialdemokraterna tar nu hjälp av sitt fackförbund (Kommunal) för att 

stoppa våra annonser på SL-bussarna. Vi går onekligen mot en smutsig valrörelse och våra 

motståndare börjar bli riktigt desperata. 

Vi kommer att agera snabbt på detta och se till att stoppet hävs. 
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SD 2014!” 

Texten pekar ut Socialdemokraterna som ansvariga för att stoppa SDs annonser genom sina 

”hantlangare”, fackförbundet Kommunal. Socialdemokraterna görs därigenom indirekt också 

ansvariga för att ”en smutsig valrörelse”, och pekas också ut som SDs motståndare med 

formuleringen ”våra motståndare börjar bli riktigt desperata”. Ordet ”desperat” betyder enligt 

SAOL ”hänsynslös, besinningslös, förtvivlad, ursinnig”. Det som påstås vara 

Socialdemokraternas agerande beskrivs med andra ord som hänsynslöst och ursinnigt. 

Inlägget illustreras med en bild på en röd SL-buss, länk till SvD och artikelns rubrik och 

ingress. Artikeln refererar förutom uttalanden från Kommunal och Sverigedemokraterna 

också till SL och den berörda entreprenören. Genom att länka till artikeln i SvD understryker 

SD att publiceringen av partiets valannonser är en fråga av allmänt intresse. 

18 augusti. Inlägget handlar om att Arbetsmiljöverket häver stoppet av SDs annonskampanj 

och länkar till SvD. Inlägget lyder: 

”Arbetsmiljöverket häver fackets försök att stoppa våra annonser på bussarna i Stockholm! 

SD 2014!” 

Inlägget, som saknar bild, länkar till artikel i SvD med rubriken ”Arbetsmiljöverket häver 

skyddsstoppet för SDs annonser”. Formuleringen ”fackets försök” pekar inte på några 

uttalade partiband. Den länkade artikeln uppdaterar en nyhet som SD tidigare förmedlat och 

fyller därmed kanske främst funktionen att stärka bilden av SDs Facebook-sida som 

nyhetsförmedlare. 

27 augusti. Inlägget handlar om att kostnaderna för SDs förslag till förändrad 

arbetslöshetsförsäkring ifrågasätts och länkar till Dagens Nyheter, DN. Texten lyder: 

”Under gårdagens utfrågning av Jimmie Åkesson tog SVT bland annat upp vårt förslag om 

reformerad a-kassa. Kostnadsberäkningen kopplad till den förändringen vi föreslår, 

ifrågasattes genom en hänvisning till ett dokument från regeringskanslie…” 

Inlägget illustreras med DN:s logga, artikelns rubrik (”Sanningen bakom SD:s a-kassesiffror) 

och de första meningarna i ingressen där chefen för Riksdagens utredningstjänst påbörjar en 

kommentar av uträkningarna. 

Även om den fullständiga versionen av inlägget saknas kan länken till DN antas fylla 

funktionen att försvara grunden för SDs förslag, att framställa public service-kanalen SVT 

som fientlig mot SD och att manifestera frågans vikt i den politiska debatten. 
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30 augusti. Inlägget handlar om en debattartikel av Björn Söder om anmälan av SVT och 

Regeringskansliet. Det länkar till debattartikeln i SVT Opinion. Inlägget lyder: 

”Nu anmäler vi både SVT och regeringskansliet för deras behandling av Jimmie Åkesson i 

samband med SVT:s partiledarutfrågning tidigare i veckan. 

SD 2014!” 

Inlägget illustreras med porträttbild på partisekreteraren Björn Söder. Under bilden syns 

artikelns rubrik (”Därför anmäler vi både SVT och Regeringskansliet”) och ingress. Ingressen 

lyder: 

”’När SVT tar ställning för att våra siffror är felaktiga gör man det på bedömningen av 

partiska instanser, och att utföra den här typen av researcharbete åt mediebolag ligger utanför 

regeringskansliets verksamhetsområde’, skriver Björn Söder.” 

Huvudbudskapen i inlägget finns alltså i ingressen till den länkade artikeln. Formuleringen 

”SVT tar ställning för att våra siffror är felaktiga” kan tolkas som att SVT tar ställning mot 

SD som parti. Uttrycket ”på bedömningen av partiska instanser” är otydligt men kan kopplas 

till Regeringskansliet som har utfört ”researcharbete åt mediebolag” utanför sitt 

”verksamhetsområde”. Påståendet underförstår att alla tjänstemän på Regeringskansliet skulle 

vara politiskt tillsatta, vilket kan tolkas som att de skulle ha partipolitiska intressen av att 

motarbeta SD. 

Den länkade artikeln fyller i det här sammanhanget funktionen att dels föra fram 

huvudbudskapet, dels att visa att SD är beredda att agera mot de orättvisor partiet anser sig 

möta från etablissemanget. Den bidrar till att manifestera bilden av att SD särbehandlas av 

etablerade medier men att partiet är för viktigt för att inte ges publicitet. 

4 september. Inlägget handlar om att SDs valannonser refuserats. Det länkar till SDs tidning 

Samtiden och illustreras med en grå ruta. Inlägget lyder:  

”Svensk media har inte direkt gjort sig känd för att erbjuda en saklig debatt kring 

invandringen. Nu visar det sig att inte ens när de får betalt tänker de publicera jämförande och 

saklig statistik i frågan. Sverigedemokraternas valkampanj har kantats av censur och 

annonsstopp. Varifrån kommer all denna rädsla för verkligheten?” 

Inlägget illustreras av en grå ruta som kan tolkas som en censurerad bild. Det länkar till en 

artikel i Samtiden med rubriken ”Asylstatistik ovälkommet i svensk media”. Artikelns ingress 

syns i inlägget och inleds: ”Återigen har Sverigedemokraternas reklamannonser blivit 
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refuserade av svenska medier.” I ingressens tredje mening används orden ”refuserade” och 

”censurerade” om SDs annonser. 

Formuleringen i inläggets första mening kan förstås som att svenska medier är osakliga i 

förhållande till migrationsfrågan. Inte ens mot betalning kan de förmås ”publicera jämförande 

och saklig statistik”. Medierna kopplas ihop med uttrycket ”rädsla för verkligheten” vilket 

påstås leda till att SD utsätts för censur. 

Länken till Samtiden bidrar till att budskapen om censur och mediernas ”rädsla för 

verkligheten” verkar komma från en oberoende källa. Det ger legitimitet åt SDs kritik mot 

berörda medier, en kritik dessa medier inte får chansen att bemöta. Mediernas argument för 

att inte publicera SDs annons återges inte. 

17 september. Annons för tidningen Samtidens prenumerationstjänst med bild på en hund 

iförd glasögon. Texten lyder: 

”Den socialkonservativa nättidningen Samtiden har precis lanserat sin prenumerationstjänst 

Samtiden Plus. Bli prenumerant idag och ta del av intressanta artiklar och bidra samtidigt till 

att en ny socialkonservativ mediesatsning kan fortsätta att växa.” 

Under bilden på hunden iförd glasögon länkar inlägget till Samtiden. De första meningarna i 

annonsen med prenumerationserbjudandet är synliga under länken. 

Huvudbudskapet i inlägget finns i bildtexten, ”Trött på gammelmedia?”. Genom att på flera 

ställen benämna Samtiden som ”socialkonservativ” antyds att ”gammelmedia” står för något 

annat som den som läser inlägget antas vara ”trött på”. En tänkbar tolkning av det 

underförstådda budskapet är nyhetsbevakningen i traditionella medier för det första är 

politiskt vinklad, och för det andra att den vinklingen är motsatsen till socialkonservativ. Tf 

partiledare Mattias Karlsson använder polariseringen ”kosmopolitiskt kulturradikal” mot 

”värdekonservativa patrioter” i en statusuppdatering på sin Facebook-sida våren 2014 (”Den 

leende nationalismen”, Dagens Nyheter 141214).   

18 september. Inlägg om Björn Söders medverkan i Norsk Rikskringkasting, NRK1, med 

bild från Sveriges Riksdag. Det länkar till en krönika av Söder på NRKs webb med rubriken 

”Vi er kommet for å bli”. 

Inlägget lyder: 
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”Sverigedemokraternas valframgångar röner stort intresse i våra grannländer där också många 

är kritiska mot etablissemangets agerande gentemot partiet. Ikväll klockan 21.30 i MRK1 

medverkar Björn Söder i programmet Debatten.” 

Formuleringen i inlägget kan tolkas som att public service-kanalen i grannlandet Norge är en 

av de aktörer som är ”kritiska mot etablissemangets agerande gentemot partiet”. Den länkade 

artikeln på NRKs webbplats är dock undertecknad av partisekreteraren Björn Söder själv. Den 

har vinjetten krönika men har närmast karaktären av ett debattinlägg. 

Avsikten med inlägget och den länkade artikeln kan förstås som att det svenska 

”etablissemangets agerande” ifrågasätts av mainstream-medier i ”våra grannländer”, att 

svenska mediers och partiers hållning gentemot SD skulle kunna betraktas som avvikande 

från sina nordiska kollegors hållning och att det svenska ”etablissemangets” inställning till SD 

är något av ett nordiskt särfall. Det kan tolkas som att SDs budskap har en bredare acceptans i 

övriga nordiska länder. 

1 oktober. Inlägget handlar om att övriga partier bör samarbeta med SD. Det länkar till DN 

och illustreras med ett tidningsklipp med vinjetten Dagens Ris. Inlägget lyder: 

”Hälften av folket anser att det är dags för de övriga partierna att börja samarbeta med oss!” 

Inlägget illustreras med en insändare från icke namngiven publikation under vinjetten 

”Dagens ris” med texten: 

”… till alla politiker som vägrar samarbeta med SD. De är folkvalda. Lever vi i ett 

demokratiskt land? Är det någon mening att rösta? 

Sandlåda” 

Den länkade artikeln i DN har rubriken ”Väljarna: Börja samarbeta med SD” och refererar till 

en DN/Ipsos-mätning som undersökt hur väljarna ser på frågan om övriga riksdagspartier bör 

samarbeta med SD. I artikeln får Ipsos opinionschef David Ahlin uttala sig om resultaten i 

undersökningen. 

Genom att använda en bild av ett tidningsklipp – vars ursprung inte redovisas – i anslutning 

till länken till DN kan läsaren få intrycket av att de hör ihop. Tidningsklippet kan uppfattas 

som en illustration av den opinion som presenteras genom formulering i den formella delen av 

SDs inlägg, dvs. ”Hälften av folket anser att det är dags för de övriga partierna att börja 

samarbeta med oss!”. Det kan tolkas som att ”hälften av folket” försvarar SDs ledamöter 
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eftersom de är folkvalda, att de ifrågasätter om Sverige är ett ”demokratiskt land” och om det 

är ”någon mening att rösta”. 

Vinjetten ”Dagens ris” anspelar på en gammal form av bestraffning, främst för barnaga, som 

användes av en överordnad för att på ett fysiskt smärtsamt och förnedrande sätt uttrycka sitt 

misshag gentemot en underordnad. Inlägget kan genom sin totala utformning tolkas som att 

det är den behandling som ”politiker som vägrar samarbeta med SD” borde ha, även om detta 

inte explicit uttrycks. 

Den länkade artikeln bidrar till bilden att det finns en utbredd kritik mot övriga 

riksdagspartiers förhållningssätt mot SD, och att SD verkligen motarbetas. 

20 oktober. Inlägget handlar om en undersökning om SDs representation i olika väljargrupper 

och länkar till SVT där rubriken är ”SD-väljarna finns nu i alla väljargrupper”. Jag har även 

sorterat in det under kategorin ”Mobilisering” men i kategorin ”SD mot etablissemanget” 

fyller den länkade artikeln framför allt funktionen att legitimera partiets kritik mot medierna. 

Invandring 

Endast tre av inläggen med länkat material handlar om invandring. Två av dem görs för valet. 

I alla tre fallen förekommer invandring i kombination med ett annat tema. 

14 augusti. Inlägg om kostnaderna för invandringen illustrerat med bild på falurött hus bland 

grönskande träd i ett solbelyst lantligt landskap, täckt av rosa-röd platta med texten: 

”Ytterligare 48 miljarder behöver Migrationsverket för att klara av Sveriges skenande 

massinvandring”. Inlägget länkar till en ledarartikel i SvD med rubriken: ”Var är 

besparingsförslagen?”. 

Inlägget lyder: 

”Sverigevänner! 

Kostnaden för integrationen har totalt havererat och nu flaggar migrationsverket för att man 

kommer behöva ytterligare 48 miljarder kronor för att klara trycket. I september kan du rösta 

för en ansvarsfull invandringspolitik.” 

Texten riktar sig till den förmodade ”Sverigevän” som enligt SD önskar ”en ansvarsfull 

invandringspolitik”. Formuleringen ”kostnaden för integrationen har totalt havererat” är inte 

helt språkriktig – en kostnad stiger eller sjunker, den havererar inte – och ordet ”havererat” får 

därför snarare koppling till ordet ”integrationen”. Budskapet understryks av formuleringen 

”klara av Sveriges skenande massinvandring” i illustrationen till inlägget. 
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Bilden på det faluröda huset i den grönskande, lantliga miljön understryker det hotfulla 

bakom orden ”klara trycket”. Det är underförstått denna idyll som hotas av det ökade trycket, 

och det är denna miljö som Sverigevännen kan försvara och bevara genom att ”rösta för en 

ansvarsfull invandringspolitik”. Så skapas en outtalad koppling mellan invandring, svensk 

ekonomi och hotet mot den traditionella faluröda stugan. 

Uppgiften om att Migrationsverket behöver ytterligare medel ges legitimitet genom länken till 

en ledarartikel i Svenska Dagbladet. Den slår fast att migrationen är ett prioriterat område där 

behoven ökar men hävdar samtidigt att de politiska partierna måste redovisa vilka besparingar 

de planerar. Den länkade artikeln ska legitimera SDs budskap, men på partiets Facebook-sida 

ges läsaren alltså en annan bild av SvD-artikelns vinkel än det faktiska innehållet. 

4 september. Inlägget handlar om att SDs valannonser refuserats. Det länkar till SDs tidning 

Samtiden finns också under kategorin ”SD mot etablissemanget”, och det är alltså specifikt 

kring frågan om invandringen som SD motarbetas.  

Länken till Samtiden bidrar till att budskapen om censur i invandringsfrågan och mediernas 

”rädsla för verkligheten” verkar komma från en oberoende källa. Det ger legitimitet åt SDs 

kritik mot berörda medier. 

17 oktober. Inlägget handlar om region Skånes ställningstagande för vård till papperslösa. 

Det länkar dels till ett YouTube-klipp med Björn Söders inlägg när riksdagen debatterade 

vård till papperslösa, och dels till en artikel i Sydsvenska Dagbladet med rubriken ”S och MP 

överens om vård åt papperslösa. Inlägget illustreras med startbilden från YouTube på Björn 

Söder i talarstol i Riksdagen. 

Texten lyder: 

”Illegala invandrare ska få gratis vård föreslår de rödgröna i region Skåne. Sveket mot våra 

äldre och utsatta i samhället ökar för varje dag som går. Sverigedemokraterna motsätter sig att 

vi prioriterar vård till kriminella individer som bosatt sig illegalt i landet framför våra egna 

äldre och utsatta. 

Partisekreterare Björn Söder beskrev det som en skammens dag i riksdagen när dåvarande 

alliansregeringen drev igenom frågan om fri vård till illegala invandrare 2013 – Se klippet 

här: 

(Länk till YouTube) 

Rödgröna föreslår fri vård för illegala invandrare: 
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(Länk till Sydsvenska Dagbladet)” 

Formuleringen ”Sveket mot våra äldre och utsatta i samhället ökar för varje dag som går.” 

hänvisar till det förslag som inlägget handlar om. Förslaget tolkas därmed som ett ”svek”.  

De personer som genom förslaget får tillgång till vård sätts i motsatsställning mot ”våra äldre 

och utsatta i samhället”. Formuleringen ”kriminella individer som bosatt sig illegalt i landet” 

kopplas direkt till den grupp som förslaget gäller. Uttrycket ”papperslösa” som används i den 

länkade artikeln används inte i inlägget (Ordet ”papperslosa” syns dock i länken). Inte heller 

gör SD kopplingen att de individer som förslaget gäller skulle kunna vara både äldre och 

utsatta. 

Formuleringen ”vi prioriterar vård till kriminella individer som bosatt sig illegalt i landet 

framför våra egna äldre och utsatta” bidrar till att skapa bilden av att välfärden inte räcker till 

”våra egna äldre och utsatta” och att övriga politiska aktörer i stället ”prioriterar vård till 

kriminella individer”. Dessa intressen ställs i konflikt mot varandra. 

Kopplingen till Björn Söders formulering ”skammens dag” i Riksdagen kan tolkas som att SD 

anser att såväl Riksdagens beslut som den rödgröna majoritetens förslag i Region Skåne är 

något att skämmas över. 

I den länkade artikeln i Sydsvenskan uttalar sig regionrådet Henrik Fritzon (s) och Anders 

Åkesson (mp) om förslaget. Innehållet i artikeln eller deras uttalanden omnämns inte i 

inlägget. Det kan tolkas som att syftet med länken är att skärpa bilden av en konflikt kring 

välfärdsfrågorna och invandringen med de Socialdemokraterna och Miljöpartiet – en konflikt 

som SD oemotsagt får formulera – för att på så sätt tydliggöra bilden av den politiska 

motståndaren. 

Hotet mot Sverige 

Fem inlägg med länkat material har temat hotet mot Sverige. Två av dem görs före valet. 

Temat täcker inlägg om kriminalitet och försvaret. Inläggen före valet handlar om 

kriminalitet. 

15 augusti. Inlägget handlar om att SDs annonskampanj stoppas av Skånetrafiken finns också 

under kategorin ”SD mot etablissemanget”.  

Den länkade artikeln fyller funktionen att ge utrymme för en betydligt mer uttalad kritik mot 

Skånetrafiken än vad SD tillåter sig göra i inlägget. Den understryker dessutom budskapet i 

inlägget och ger det en bredare legitimitet. 
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25 augusti. Inlägget handlar om oroligheter i Rinkeby. Det länkar till en artikel i Expressen 

och illustreras med ett färgfoto på en utbränd bil under gångbro nattetid, täckt av färgglada 

plattor med texten: ”Det är dags att sätta stopp på riktigt”. På gångbron hänger valaffischer 

från Moderaterna och Miljöpartiet. Rubriken i Expressen är ”Krismöte efter oron i Rinkeby i 

helgen”.  

Inlägget lyder: 

”Det är dags att vi på riktigt tar tag i problemen i våra förorter. Natten till idag kastades 

brandbomber mot gamla polisstationen i Rinkeby, bilar sattes i brand och räddningstjänsten 

utsattes för stenkastning. 

Rösta för förändring, på riktigt den 14:e september.” 

Formuleringen ”det är dags att vi på riktigt tar tag i problemen” antyder att ansvariga politiker 

hittills gjort för lite eller fel saker åt en besvärlig situation. Begreppet ”ansvariga politiker” 

kan kopplas till den moderat och de miljöpartister som syns på affischerna på bilden som 

illustrerar inlägget. 

Rinkeby har genom återkommande medierapportering blivit en av symbolerna för 

invandrartäta områden i Sverige. Uttrycket ”våra förorter” får i det här sammanhanget alltså 

den underförstådda betydelsen invandrartäta områden, vilka kopplas ihop med brandbomber, 

bilar i brand och stenkastning. Uppmaningen att ”rösta för förändring, på riktigt” kan tolkas 

som att SD skulle kunna åtgärda de händelser som beskrivs i den länkade artikeln i Expressen. 

Det understryks av budskapet på de färgglada plattor som ligger tvärs över bilden: ”Det är 

dags att sätta stopp på riktigt”. 

I Expressens artikel intervjuas en närpolischef och ordförande för Islamiska förbundet i Järva. 

Båda får redogöra för hur respektive organisation jobbar för att skapa lugn.  Islamiska 

förbundets företrädare uppger att det rör sig om ett fåtal individer som ger upphov till 

oroligheter. SDs inlägg hänvisar inte till någon av de intervjuade aktörerna. 

Den länkade artikeln fyller funktionen att skapa en hotfull bild av en förort som av många 

förknippas med en hög andel invandrare, och att därmed understryka SDs 

problemformulering kring invandringen.  

15 oktober. Inlägget handlar om Polisens sammanfattning av valrörelserna. Det länkar till 

SDs webbplats (”kriminalpolitik”) och till SVT:s webb där rubriken är ”Valåret ovanligt 
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våldsamt”. Inlägget illustreras med bild från SVT:s webb på poliser iförda hjälmar och gula 

västar, i rök bakom kravallstaket. Inlägget lyder: 

”Polisen har sammanfattat både EU-valet och riksdagsvalet. Hela 2300 anmälda brottsfall har 

politisk koppling. 

Sverige är inte vad det en gång varit..” 

Under bilden finns länken till artikeln på SVT:s webb, med rubrik och artikelns första 

meningar: ”Årets valrörelser präglades av ökade inslag av våld och hot i förhållande till 

tidigare valrörelser. Den bedömningen gör polisen som nu sammanfattar arbetet kring årets 

två val. Totalt anmäldes fler än 2.300 brott kopplade till riksdagsvalet och EU-

parlamentsvalet.” I artikeln citeras representanter för Rikskriminalen och Säkerhetspolisen. 

Hänvisningen till rapporten via SVT:s webb kan tillsammans med kommentaren ”Sverige är 

inte vad det en gång varit..” tolkas som att SD tar avstånd från de anmälda brotten och inte har 

något med dem att göra. Partiet ger läsaren bilden att ”brottsfall med politisk koppling” är 

något som beror på andra politiska aktörer och inte har någon koppling till SD-sympatisörer. 

Den bilden legitimeras genom den länkade artikeln. 

Meningen ”Sverige är inte vad det en gång varit..” kan också tolkas som att det politiska livet 

i Sverige har förändrats på senare år. Vad den påstådda förändringen skulle kunna bero på 

kommenteras inte. 

17 oktober. Inlägget handlar om region Skånes ställningstagande för vård till papperslösa och 

finns också under kategorierna ”Invandring” och ”Välfärd”. 

Det kan tolkas som att syftet med länken är att skärpa bilden av en konflikt kring 

välfärdsfrågorna och invandringen med de Socialdemokraterna och Miljöpartiet – en konflikt 

som SD oemotsagt får formulera – för att på så sätt tydliggöra bilden av den politiska 

motståndaren. 

17 oktober. Inlägget handlar om misstänkt aktivitet i Stockholms skärgård. Det länkar till 

SDs webbplats (sidan om ”försvarspolitik”) och till SvD:s rapportering från Försvarsmaktens 

presskonferens. Rubriken i SvD är ”Trovärdigheten är hög”. Inlägget på SD:s webbplats 

lyder: 

”Obehagligt med misstänkt aktivitet av främmande makt i Stockholms skärgård. Än mer 

skrämmande att vi nästintill avvecklat försvaret. 

Sverige är värt att försvara. Läs gärna mer om vår försvarspolitik.” 
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Formuleringen ”Än mer skrämmande att vi nästintill avvecklat försvaret.” pekar direkt på de 

försvarsbeslut som tidigare träffats i Riksdagen, och som SD underförstått inte medverkat till 

att fatta. Nästa mening ”Sverige är värt att försvara.” kan tolkas som att SD på denna punkt 

har en annan uppfattning än övriga riksdagspartier. 

Inlägget länkar (förutom till SD:s egen webb) till SvD:s liverapportering från 

Försvarsmaktens presskonferens. På så sätt markerar SD sin roll som nyhetsförmedlare för 

den som är intresserad av att följa rapporteringen kring incidenten. Den länkade artikeln ger 

SD möjlighet att lyfta sina budskap om försvaret. 

Välfärd 

Fem inlägg med länkat material har temat välfärd. Fyra av dem görs före valdagen. Inläggen 

handlar om arbetslöshetsförsäkringen, pensionärers välfärd och vård för papperslösa. 

Konflikten mellan invandring och välfärd är en återkommande problemformulering. 

15 augusti. Inlägg om att SD:s ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt skriver på 

SvD Opinion om a-kassan. Det illustreras med ett foto av Sjöstedt. Under bilden finns länken 

till SvD och större delen av debattinläggets ingress. 

Den länkade artikeln i SvD har rubriken: ”SD: Taket i a-kassan ska höjas kraftigt” 

Inlägget lyder: 

”Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt skriver idag på SvD 

Opinion om A-kassan.” 

Inlägget är neutralt formulerat. Publiceringen i SvD visar att partiet kommer ut med sina 

budskap på svensk politiks centrala arenor, i det här fallet i en rikstäckande dagstidning. 

Införandet ger prestige åt SD och Sjöstedt och visar att partiets förslag om a-kassan håller 

måttet för den politiska debatten. 

27 augusti. Inlägget handlar om att kostnaderna för SD:s förslag till förändrad 

arbetslöshetsförsäkring ifrågasätts och länkar till DN. Det finns också under kategorin ”SD 

mot etablissemanget”. 

Även om den fullständiga versionen av inlägget saknas kan länken till DN antas fylla 

funktionen att försvara grunden för SD:s förslag, att framställa public service-kanalen SVT 

som fientlig mot SD och att manifestera frågans vikt i den politiska debatten. 
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30 augusti. Inlägget handlar om en debattartikel av Björn Söder om anmälan av SVT och 

Regeringskansliet. Det finns också under kategorin ”SD mot etablissemanget”. 

Länken till SVT Opinion fyller i det här sammanhanget funktionen att visa att SD är beredda 

att agera mot de orättvisor partiet anser sig möta från etablissemanget. Den bidrar till att 

manifestera bilden av att SD särbehandlas av etablerade medier. Men den signalerar också att 

SD tar ställning för grupper som är, eller riskerar att bli, arbetslösa. 

1 september. Inlägget handlar om tiggare och pensionärer. Det länkar till en artikel i 

Expressen med rubriken ”Irene tvingas tigga – pensionen räcker inte” och illustreras med en 

svartvit bild av två personer bakifrån, täckta av färgglada plattor med texten: ”Irene, 71 

tvingas tigga eftersom pensionen inte räcker till mat och hennes mediciner. Oacceptabelt”.  

Texten lyder: 

”När vi lyfte frågan om organiserat tiggeri var det inte längre något som förekom. När Jimmie 

Åkesson påtalade att 15 000 pensionärer riskerar att svälta ihjäl, existerade inte heller det 

problemet. Den person som hade uttalat sig om den förskräckliga situation våra pensionärer 

lever i, tog avstånd från sitt eget uttalande. 

Idag vill vi slå ytterligare ett slag för landets pensionärer. I förra veckan kunde vi, genom 

medierapportering, ta del av en pensionär som tvingas att tigga för att ha råd med mat och 

mediciner. Detta är vår verklighet vi lever i. Problemen försvinner inte genom förnekelse och 

strutsmentalitet. 

Rösta för förändring, på riktigt. Rösta för Sverigedemokraterna den 14:e september.” 

Inlägget börjar med att ge två exempel på problembeskrivningar – ”organiserat tiggeri” och 

”att 15 000 pensionärer riskerar att svälta ihjäl” – som SD tagit upp men fått mothugg för. 

Påståendet att en person ”tagit avstånd från sitt eget uttalande” ”om den förskräckliga 

situation våra pensionärer lever i” leder tillsammans med de tidigare exemplen till tolkningen 

att SD vågar ta upp problem i högre grad än andra politiska aktörer. Det understryks av 

formuleringen ”Problemen försvinner inte genom förnekelse och strutsmentalitet”. 

Formuleringen ”pensionärernas förskräckliga situation” och budskapet att partiet vill ”slå 

ytterligare ett slag för landets pensionärer” kan tolkas som att SD är mer engagerade i den 

äldre befolkningens ekonomiska situation än något annat parti. Det manifesteras genom den 

länkade artikel i Expressen vars innehåll slås fast som ”vår verklighet vi lever i”. Den länkade 

artikeln får legitimera SD:s problembild. 
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17 oktober. Inlägget handlar om region Skånes ställningstagande för vård till papperslösa. 

Det finns också under kategorierna ”Invandring” och ”Hotet mot Sverige”. 

Det kan tolkas som att syftet med den länkade artikeln i Sydsvenskan är att skärpa bilden av 

en konflikt kring välfärdsfrågorna och invandringen med de Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet – en konflikt som SD oemotsagt får formulera – för att på så sätt tydliggöra 

bilden av den politiska motståndaren. 

Ekonomi 

De tre inläggen i kategorin ekonomi behandlar också andra teman – invandring och välfärd. 

De återges i dessa respektive avsnitt. Det gäller dels inlägget den 14 augusti (se avsnittet 

”Invandring”) om kostnaderna för invandringen, illustrerat av ett falurött hus i lantlig miljö, 

som länkar till en ledarartikel i SvD, dels inläggen den 15 och 27 augusti som rör debatten om 

finansieringen av SD:s förslag till förändrad arbetslöshetsförsäkring (som också behandlas 

under avsnitten ”SD mot etablissemanget” och ”Välfärd”).  

Svensk ekonomi behandlas inte som en egen sakfråga utan används som stöd för 

argumentation i andra frågor. I inlägget om invandring används den ekonomiska aspekten för 

att understryka att integrationen har havererat och detta hotar dem som bor i det faluröda 

huset. Länken till SvD ger en falsk legitimitet åt budskapet, eftersom den länkade 

ledarartikeln visserligen tar upp att Migrationsverket behöver ökade resurser men samtidigt 

understryker den politiska enigheten för migrationspolitiken. Den SD-sympatisör som läser 

den länkade artikeln kan uppfatta det som att SvD:s skribent indirekt stöder SD:s 

problemformulering. 

I inläggen om arbetslöshetsförsäkring den 15 och den 27 augusti finns ekonomin med 

eftersom det är en fråga om legitimiteten bakom SD:s förslag, både när den ekonomisk-

politiska talespersonen presenterar det på SvD Opinion och när DN återger debatten om hur 

seriöst förslaget är och hur partiet har bemötts. Förslaget i sig kan ses som utformat för att 

tilltala grupper som är arbetslösa eller är oroliga för jobbet, och som är medvetna om att 

ersättningsnivåerna urholkats under det senaste årtiondet. Här fyller länkarna främst 

funktionen att visa att SD spelar en central roll i valrörelsen men att partiet fortfarande 

särbehandlas negativt av etablissemanget.  
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Övrigt 
30 oktober. Inlägget är en kommentar till regeringens erkännande av Palestina och länkar till 

en debattartikel av SD-politiker i Göteborgs-Posten, GP, med rubriken ”Fel att erkänna 

Palestina idag”. 

Inlägget lyder: 

”Regeringen har under dagen erkänt Palestina som en stat. Den 10 oktober skrev Björn Söder, 

Julia Kronlid och Kent Ekroth en artikel i GP som belyser några av de problem som är grund 

för ett erkännande av Palestina. 

Sverigedemokraterna säger nej till ett erkännande av Palestina i dagsläget och detta förhastade 

beslut leder ingen vart i fredsförhandlingarna. 

Läs hela artikeln här:” 

Inlägget länkar till ett debattinlägg i GP med rubriken ”Fel att erkänna Palestina idag” och 

illustreras med GPs foto på kamouflageklädda soldater som laddar vapen. 

Förutom att inlägget, antagligen oavsiktligt, både talar för och emot ett erkännande av 

Palestina genom formuleringarna ”belyser några av de problem som är grund för ett 

erkännande” och ”säger nej till ett erkännande” är avsikten sannolikt att framstå som 

utrikespolitisk debattör. Det manifesteras av den länkade artikeln som indirekt berättar att 

SD:s åsikter i frågan är av så stort allmänintresse att de är värda att publiceras på debattplats i 

en dagstidning. 

Formuleringen ”detta förhastade beslut leder ingen vart i fredsförhandlingarna” kan tolkas 

som ett ifrågasättande av regeringens utrikespolitiska kompetens och omdöme. 

Det här är det enda inlägget på SD:s Facebook-sida som under den undersökta perioden berör 

en utrikespolitisk fråga. Det kan tolkas som att utrikespolitiken inte är särskilt högt prioriterad 

av partiet och dess sympatisörer. 

Analys 
Mina två frågeställningar i den här undersökningen är hur SD agerar som news aggregator på 

sin Facebook-sida i samband med riksdagsvalet 2014, och hur partiet ramar in artiklarna de 

länkar till. Innan jag går in på mina slutsatser vill jag göra en övergripande reflektion. 

Metaberättelsen (Strömbäck 2009a; Westen 2007; Strömbäck 2011: 80) i samtliga inlägg, 

med och utan länkar till redaktionella medier, under den undersökta perioden är att Sverige 
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har förändrats till det sämre, att en förändring till det bättre är möjlig och att SD är den enda 

politiska aktör som vågar tala klarspråk om vad som måste göras för att försvara landet. Ett 

fegt etablissemang mörkar enligt partiet sanningen om hoten mot Sverige – invandringen, 

kriminaliteten och det svaga försvaret av landets gränser.  

SD:s metaberättelse förs i hög grad fram som en nulägesbeskrivning. I ”det nya Sverige” 

anlitar ett public service-företag en ”SD-fientlig” programledare med icke-svenskt efternamn 

(140809). Det är ”censur på att säga att man vill stoppa brottslighet” (140815). Valrörelsen 

kantas av mer våld än någonsin (140815). Regeringen prioriterar ”den oansvariga 

massinvandringspolitiken” (141013) och vård till ”kriminella individer” (141017) framför 

”våra äldre och svaga” (141023). ”Sverige slits isär” medan ”politikerna från bägge block tyst 

ser på” (141029).  

Mot den bakgrunden uppmanas ”Sverigevänner” (140812; 140814; 140818; 140819; 141017) 

att välja ”förändring framför försämring” (140818), och att ”rösta för förändring på riktigt” 

140819; 140822; 140825). Budskapet är att Sverige förtjänar bättre (141013). 

SD:s metaberättelse på Facebook-sidan säger mycket om vilka förutsättningar som partiets 

kommunikation har i samhället, det vill säga om kulturkontexten (Hellspong & Ledin 1997: 

64). Med utgångspunkt från Van Gorps modell för ramanalys (Van Gorp 2010: 96) skulle 

kärnidén i det rampaket som metaberättelsen representerar kunna ges namnet ”Hotet mot 

Sverige”. Det länkar till en traditionell konstruktion av Sverigebilden med nationalistiska 

undertoner. Ett annat tänkbart namn som i stället tar sin utgångspunkt i sändarens, det vill 

säga SD:s, identitetskonstruktion är ”Det tystade folkets röst”. Det sammanfattar partiets 

förhållningssätt till väljarkåren och samhällets eliter, och ekar av en politisk motståndsretorik 

som använts av både höger- och vänsterrörelser under det senaste seklet. De föreslagna 

namnen kan på olika sätt sägas sammanfatta det undersökta materialets kärnpositioner 

(Hellspong & Ledin 1997: 155). 

Hur agerar SD som news aggregator? 

Samspelet med medierna har utan tvekan en viktig roll på SD:s Facebook-sida. Analysen av 

den intertextuella strukturen, det vill säga materialets relation till andra texter (Hellspong & 

Ledin 1997: 64), visar på partiets ambivalenta förhållande till medierna och etablissemanget. 

Å ena sidan används redaktionellt material för att rama in de egna budskapen, å andra sidan 

används budskapen för att rama in det urval av redaktionellt material som delas. 
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Analysen av materialets interpersonella struktur visar på mönstren för samspel med läsaren 

(Hellspong & Ledin 1997: 158). De länkade artiklarna i materialet fyller funktionen att 

manifestera SD:s betydelse som politisk aktör. Partiet använder redaktionellt material för att 

visa sympatisörerna att de levererar, att partiets aktiviteter är av allmänt intresse och att de 

förtjänar mediernas bevakning. Hade det inte funnits redaktionellt material att länka till hade 

partiet i en del fall antagligen använt sig av YouTube-klipp (och partiet gör det också, 

exempelvis med klipp från riksdagsdebatter). 

Det länkade materialet bidrar också till bilden av SD som en seriös debattör genom att partiets 

företrädare får göra sina inlägg på centrala debattarenor. Ett införande på SVT Opinion eller 

SvD Brännpunkt ger antagligen prestige även i SD-kretsar, trots de attityder mot traditionella 

medier som kommer till uttryck i en del inlägg. Länkarna blir också ett sätt att manifestera att 

partiet ägnar sig åt viktiga sakfrågor, eftersom de får publicitet. Artiklarna ger även 

möjligheter för SD att föra fram sina budskap. 

De länkade artiklarna är viktiga för materialets ideationella struktur, dess perspektiv och 

propositioner (Hellspong & Ledin 1997: 115). Inramningen av det redaktionella materialet 

bidrar till att beskriva och skärpa konflikter på den politiska spelplanen, och att peka ut 

politiska motpoler och fiender. Flera av de länkade artiklarna ramas in med budskap om att 

SD särbehandlas av etablissemanget, inte minst av medierna. Enligt Ekman är rollen som ett 

offer i den konventionella politiken ett återkommande tema för den högerextrema rörelsen 

(Ekman, 2014: 88). Det kollektiva perspektivet är påtagligt och materialet har en ideologisk 

underton (Hellspong & Ledin 1997: 156-157). 

Inläggen på Facebook-sidan syftar under den undersökta perioden i flera fall till att gå runt 

mediernas gatekeeping-funktion, bland annat genom länkar till norska medier, medier som 

står SD nära eller till YouTube-klipp. Däremot finns inget länkat material till öppet 

högerextrema eller rasistiska sidor. Jag tolkar det som att SD under valrörelsen mycket 

medvetet strävat efter att bli ett rumsrent alternativ för nya väljargrupper.  

Länkarna till de publikationer som SD har kopplingar till, Samtiden och Nyheter Idag, bidrar 

till en skarpare kritik av medierna än vad SD själva tillåter sig i sina officiella inlägg. De har 

betydelse för den intertextuella kontexten (Hellspong & Ledin 1997: 64) genom att bidra till 

bilden av att bevakningen i konventionella medier är vinklad.  Inläggen och det länkade 

materialet visar att partiet i sin kommunikation pendlar mellan att kritisera medierna och att 

anpassa sig till dem. SD balanserar mellan att framstå som ett seriöst riksdagsparti och att 
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tillfredsställa sina gamla sympatisörer. De fyller därmed också en viktig funktion för textens 

samspel med läsaren (Hellspong & Ledin 1997: 158). 

I vissa sammanhang är de länkade artiklarna ett sätt att ta hem segrar genom att låta andra 

berätta om exempelvis opinionsökningar. Andra aktörer får sätta bilden av att partiet har ett 

brett stöd, vilket ger större trovärdighet än om påståendet skulle komma från SD. Även här 

fyller det länkade materialet en funktion för Facebook-sidans relationer, både till andra texter 

och till läsaren. 

Som news aggregator (Purcell et al., 2010: 25) verkar SD agera i medvetenhet om att de 

levererar tolkningar av medieinnehållet som deras sympatisörer inte får i den konventionella 

nyhetsförmedlingen (Nord & Strömbäck, 2012: 31). SD skapar på sin Facebook-sida en av de 

små scener för ett fåtal särskilt inbjudna som bidrar till att öka informationsklyftorna i 

samhället (Asp & Bjerling 2014: 195). Partiets sympatisörer behöver inte riskera att stöta på 

information som står i strid med den metaberättelse SD förmedlar (Cammaerts, Mattoni & 

McCurdy, 2013: 10). 

Inläggen med länkat material före riksdagsvalet syftar tydligt till att maximera antalet röster. 

Efter valet är kommunikationsmålet inte lika tydligt, men kan tolkas som att SD framför allt 

vill visa på hur man levererar i sin roll som den kritiska tungan på vågen i Riksdagen. 

Det är svårt att med utgångspunkt från mitt material se att SD:s Facebook-sida skulle ha haft 

någon agendasättande funktion i förhållande till de konventionella medierna (Costanza-

Chock, 2013: 101) under den undersökta perioden. Här ser det snarare ut som att det är 

massmedierna som satt dagordningen för SD (Shehata, 2012: 337-338).  

Däremot är det tänkbart att sidan under valrörelsen har fyllt syften som delaktighet, kollektiv 

identitet och gemenskap för partiets sympatisörer (Askanius, 2012:78; Wåg, 2010; Ekman, 

2014: 82). För det syftet har det länkade redaktionella materialet bidragit till att skapa 

tillfällen för SD att återupprepa sina budskap och att återkommande motivera och mobilisera 

följarna till opposition mot det etablissemang som de övriga riksdagspartierna och medierna 

utgör. 

Hur ramar partiet in artiklarna de länkar till? 

En del i analysen av den ideationella strukturen är att undersöka om textens teman är uttalade 

eller underförstådda, och om det går att urskilja några särskilda innehållsmönster (Hellspong 

& Ledin 1997: 154). SD återkommer konsekvent till ett fåtal teman för att gestalta och skapa 

en mening åt nyhetsflödet (Ekman & Widholm, 2014: 5) som överensstämmer med partiets 
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metaberättelse. Genom att använda ett begränsat antal inramningar i sin nyhetsförmedling 

bidrar Facebook-sidan inte bara till en selektiv nyhetsexponering utan också till mycket snäva 

tolkningar, eller propositioner (Hellspong & Ledin 1997: 155).  

En del länkade artiklar hanteras neutralt, men de flesta får en vinklad inramning, ett slags 

kontra-framing (McCaffrey and Keys, 2000; Rohlinger, 2002, 2006). Inramningen av 

artiklarna blir verktyg i den diskursiva kampen om mening (Ekman & Widholm, 2014: 5). 

En viktig komponent i inramningen är anti-elitdiskursen där SD tar rollen som 

sanningssägaren, ”det tystade och förtryckta folkets röst” (Ekman, 2014: 95-96) i opposition 

mot de eliter som driver en anti-svensk agenda (Ekman, 2014: 90). Flera av de länkade 

artiklarna ramas in med budskap om att SD tar strid mot medier och andra aktörer som på ett 

eller annat sätt ifrågasätter SD.  Partiet bekräftar direkt och indirekt de högerextrema 

rörelsernas föreställningar om att de konventionella medierna är ombud för det politiska 

etablissemanget (Ekman, 2014: 82). Materialet bjuder in läsaren till en gemenskap, ett ”vi mot 

etablissemanget”, och detta är något av kärnan i den interpersonella strukturen (Hellspong & 

Ledin 1997: 194-195). 

De länkade artiklarna från norska medier bidrar till att skapa bilden av att andra länder är 

intresserade av hur det går för SD och argumenterar indirekt för att det finns ett bredare 

nordiskt stöd för partiet. Det redaktionella materialet blir ett verktyg för att framhäva 

kulturkontexten (Hellspong & Ledin 1997: 64). SD:s åsikter framstår som mer spridda än de 

är (Munson & Resnick, 2010: 1457). I något fall bidrar det länkade materialet till en bild av 

att det skulle finnas ett ifrågasättande i övriga nordiska länder av hur svenska riksdagspartier 

bemöter SD. Det kan sättas i relation till slutsatsen från Hellström, Hagelund & Merets studier 

av ledarskribenter, där de fann debatten i Sverige vara mer polariserad än i de nordiska 

grannländerna (Hellström, Hagelund & Meret, 2014: 8). 

Det länkade material som rör politiska sakfrågor har en tydlig roll i konstruktionen av den 

ideationella strukturen (Hellspong & Ledin 1997: 154) och används i huvudsak för att teckna 

bilder av hot mot det svenska samhället. Det handlar om ökad kriminalitet, militära hot och en 

urholkad välfärd. Det är sällan som partiet utgår från att de egna politiska förslagen har en 

positiv dragningskraft utan hotfulla moln i fonden. 

Invandringen är ett återkommande tema i de undersökta inläggen, ibland uttalat och ibland 

underförstått. När det gäller invandringen bidrar de länkade artiklarna till att skapa en bild av 

att de konventionella medierna inte vågar tala klarspråk, och till att legitimera SD:s 
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problemformulering om en konflikt mellan invandring och välfärd för exempelvis 

pensionärer. Materialet fyller både funktionen att understryka textens huvudbudskap och att 

befästa relationen med läsaren, samtidigt som det bekräftar den tidigare forskning som visat 

att de nya högerrörelserna gärna gestaltar främlingsfientlighet och rasism som en fråga om 

social ojämlikhet (Ekman, 2014: 90-91). 
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Slutsatser och diskussion  
Med utgångspunkt från Facebook-sidan uppfattar jag SD av idag som ett i hög grad 

medialiserat parti, med en stor medvetenhet om mediernas arbetssätt och roll i samhället. 

Partiets kommunikation utgår från en tydlig metaberättelse. Den negativa relationen till 

medierna är viktig för att bygga partiets identitet eftersom medierna är en tacksam symbol för 

det etablissemang som SD och partiets sympatisörer ogillar så starkt. Samtidigt reagerar och 

interagerar SD löpande med mediernas rapportering för att utnyttja alla tänkbara tillfällen att 

på nytt föra fram sina budskap. 

Partiet använder Facebook-sidan för att förmedla sin egen tolkning av händelser under 

valrörelsen. Det redaktionella materialet används för att ge SD legitimitet, hämta hem segrar 

och förstärka bilden av stödet för partiet. Det är svårt att säga om Facebook-inläggen under 

valrörelsen har påverkat den mediala agendan, med de har säkert fyllt funktionen av att skapa 

motivation och delaktighet bland partianhängarna. 

Två gestaltningar dominerar inramningen av de länkade artiklarna. Den ena är att SD som 

enda parti vågar tala klarspråk om den negativa utvecklingen i Sverige och därmed ger röst åt 

”vanligt folk”. Den andra är att Sverige är hotat och att detta på olika sätt kan kopplas till 

invandringen. Detta ligger i linje med resultat från tidigare forskning. 

Med utgångspunkt från min genomgång öppnar sig nya forskningsfrågor. Samtliga inlägg 

under den undersökta perioden skulle förtjäna en analys vad gäller såväl inramning som 

retorik. Det skulle vara intressant att på motsvarande sätt undersöka SD:s kommunikation på 

Facebook-sidan under en annan period än i samband med en valrörelse. Och en genomgång 

av ett bredare redaktionellt material skulle kunna ge ledtrådar om i vilken utsträckning SD:s 

kommunikation påverkat de redaktionella mediernas agenda under den period jag undersökt, 

och tvärtom.
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Bilagor 
Bilaga 1 

Inlägg på Sverigedemokraternas Facebooksida 140801 - 141031. Skärmdumpar nedladdade 8-9 
november 2014 

Bilaga 2 

Översikt över inlägg på Sverigedemokraternas Facebooksida 140801 - 141031. 

Bilaga 3 

Redaktionella länkar från Sverigedemokraternas Facebooksida 140801 - 141031. 

Bilaga 4 

Länkade artiklar från Sverigedemokraternas Facebooksida 140801 - 141031. 
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Bilaga 2: 
Sammanfattning Facebook-inlägg 

52 inlägg 

 

Augusti: 20 st 

September: 13 st 

Oktober: 18 st 

 

Fram till och med valdagen: 32 st 

Efter valdagen 20 st 

 

Teman	  
Mobilisering (partiaktiviteter, valrörelse, manifest, tack för stöd, polemik mot andra partier 
etc): 21 st 

SD motarbetas av etablissemanget (negativ mediebevakning, invändningar mot SDs 
annonskampanj, anti-elitdiskurs): 17 st 

Ekonomi: 12 st (aldrig övergripande tema) 

Invandring: 11 st 

Välfärd: Arbetslöshetsförsäkringen, pensionerna: 11 st 

Hotet mot Sverige (kriminalitet, försvaret): 7 st 

Övrigt (Palestina): 1 st 

 

Tematiska	  kombinationer:	  
Invandring 

Ekonomi 

8 st 

 

Välfärd 

Ekonomi 

7 st 

 

Invandring 

Ekonomi 

Välfärd 
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4 st 

 

SD motarbetas 

Välfärd 

4 st 

 

SD motarbetas 

Mobilisering 

3 st 

 

SD motarbetas 

Välfärd 

Ekonomi 

2 st 

 

SD motarbetas 

Kriminalitet 

1 st 

 

SD motarbetas 

Invandring 

1 st 

 

Invandring 

Kriminalitet 

1 st 

 

Länkar	  
Totalt 38 st från 33 inlägg. 

Fram till och med valdagen: 18 st (fr 18 st inlägg) 

Efter valdagen st 19 st (fr 15 inlägg)  

 

www.sverigedemokraterna.se: 8 st (varav 5 st efter valet) 
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SVT (inkl SVT Play och SVT Opinion): 6 st 

SvD (inkl Näringsliv): 6 st 

YouTube: 5 st (varav 3 st efter valet). 

DN: 2 st 

Expressen: 2 st 

GP: 1 st 

Sydsvenskan: 1 st 

Dagens Opinion: 1 st 

Samtiden: 3 st (varav en annons) 

Nyheter idag: 1 st 

NRK: 1 st 

Dagen: 1 st 

 

Teman	  för	  inlägg	  med	  länkar	  (samma	  inlägg	  kan	  beröra	  fler	  teman):	  
Mobilisering: 14 st; SVT Play (2), Samtiden, SDs webb (3), SvD, YouTube (3), SVT (2), 
NRK, (norska) Dagen.  

SD motarbetas: 14 st; Dagens Opinion, Nyheter idag, SvD Näringsliv, SvD, DN (2), SVT 
Opinion, Samtiden (2), YouTube (2), SVT, NRK1. 

Ekonomi: 5 st; SvD (2), SDs webb (2), DN.  

Invandring: 5 st; SvD, Samtiden, Sydsvenskan, YouTube, SDs webb. 

Välfärd: 7 st; SvD, DN, SVT Opinion, Expressen, YouTube, Sydsvenskan, SDs webb. 

Hotet mot Sverige: 9 st; Nyheter idag, Expressen, SVT, SDs webb (3), YouTube, 
Sydsvenskan, SvD. 

Övrigt: GP 



57 
 

Bilaga 3 

Länkade artiklar från Sverigedemokraternas Facebooksida 140801 – 141031. 

140801 Jimmie Åkessons sommartal i SVT Play 
www.svtplay.se 

140809 SD kräver besked av SVT om omstridd programledare  
www.dagensopinion.se/sd-kräver-besked-om-omstridd-programledare 

140812 SD största parti i södra Sverige  
www.samtiden.nu 

140814 Var är besparingsförslagen? 
www.svd.se/opinion/ledarsidan/migrationsverket-behover-48-miljarder-
till_3820506.svd 

140815 SD-kampanjen mot brottslighet – ”Människor kan känna sig utpekade” 
www.nyheteridag.se/sd-kampanjen-mot-brottslighet-manniskor-kan kanna-sig-
utpekade/ 

140815 SD: Taket i a-kassan ska höjas kraftigt  
www.svd.se 

140816 Bussar med SD-annonser stoppas  
www.svd.se 

140818 Arbetsmiljöverket häver skyddsstoppet för SD:s annonser 
www.svd.se 

140825 Krismöte efter oron i Rinkeby i helgen  
www.expressen.se/nyheter/krismote-efter-oron-i-rinkeby-i-helgen/ 

140827 Sanningen bakom SD:s a-kassesiffror 
www.dn.se 

140819 Sverigedemokraterna blir vågmästare i färsk SvD/Sifo  
www.svd.se 

140830 Därför anmäler vi både SVT och Regeringskansliet  
www.svt.se 

140910 Irene tvingas tigga – pensionen räcker inte 
www.expressen.se/gt/irene-tvingas-tigga--pensionen-racker-inte/ 

140904 Asylstatistik ovälkommet i svensk media 
www.samtiden.nu 

140905 Åkesson om Fi: ”Ett djupt oseriöst parti” 
www.svt.se/nyheter/val2014/schyman-och-akesson-rok-ihop-direkt-i-tv-debatten 

140917 Samtiden Plus 
www.samtiden.nu 

140918 ”Vi er kommet for å bli” 
www.nrk.no 
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141001 Väljarna: Börja samarbeta med SD 
www.dn.se/valet-2014/valjarna-borja-samarbeta-med-sd/ 

141014 Sverigedemokraterna får 16,7 prosent i ny måling  
www.dagen.no/Nyheter/14/10/2014/Sverigedemokraterna_får_167_prosent_i_ny_målin
g-124590 

141015 Valåret ovanligt våldsamt 
www.svt.se/val2014/valaret-ovandligt-valdsamt 

141017 S och MP överens om vård åt papperslösa  
www.sydsvenskan.se/sverige/s-och-mp-overens-om-vard-at-papperslosa/ 

141017 Trovärdigheten är hög  
www.svd.se/nyheter/inrikes/1830-forsvarsmakten-om-ubatslarmet_4022165.svd 

141020 SD-väljarna finns nu i alla väljargrupper  
www.svt.se/nyheter/sverige/sd-valjare-finns-nu-i-alla-grupper 

141023 SVT Forum i SVT Play 
www.svt.se 

141030 Fel att erkänna Palestina idag  
www.gp.se/nyheter/debatt/1.2513067-fel-att-erkanna-palestina-idag 
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