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The aim of this essay is to use a Critical Discourse Analytical (CDA) approach to analyse the 
construction of the Sweden Democrats (Sverigedemokraterna) voters in news articles to see if 
and how they are separated as a group from the Swedish democratic community. This aim is 
broken down into two questions. 

How are the Sweden Democrats (SD) voters constructed in news articles in Dagens Nyheter 
(DN) and Aftonbladet (AB) regarding the aftermath of the national elections?
 
What differences are there between the portrayal of the Sweden Democrats voters and the 
agents that are used as opposition to them?

To answer these questions we have used CDA. We have taken our approach from a modified 
version of Teun Van Dijks CDA model for analysing news articles. Theoretically we have a 
CDA approach, we also use theory regarding “the other”. The methodological tools we have 
used are primarily analysis for Global and Local Coherens, analysis of lexicalization and 
Faircloughs analysis of Framing. We have also analysed the thematic and schematic structures 
of the news articles. The analysis is based on a schema and from that schema we have 
analysed nine news articles selected from a time period of seven days after the Swedish 
national elections in 2010. Four of the articles come from AB and five from DN. 

From our analyses we have identified three themes. The first one is common for both DN and 
AB. It is a theme where the SD voters are consistently portrayed as being dissatisfied both on 
a political and a social level. AB has also had a tendency to enter articles from a position that 
expects to find that SD is dependent on a climate of conflict between different social groups to 
be able to grow regionally. In DN we have found a theme where SD voters are portrayed as 
less politically aware and generally less knowledgeable than those who vote for the other 
parties of the Swedish parliament.

Keywords: Critical discourse analysis, Sweden Democrats, Aftonbladet, Dagens Nyheter, the 
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1. Inledning
Genom att ta del av mediernas rapportering om valrörelsen 2010 så fick vi uppfattningen att 

ett tema genomsyrande rapporteringen om Sverigedemokraterna (SD härefter) och deras 

väljare. Deras handlingar behövde konsekvent förklaras. Det här är visserligen inte någonting 

konstigt, alla partier och deras väljare genomgår granskningar under valtider och deras 

handlingar analyserar och förklaras. Att så sker är en del av nyhetsrapporteringens 

konventioner. Men vi tyckte oss uppfatta någonting mer i rapporteringen om SD och partiets 

väljare. Vi tyckte oss se en bild som konstruerade SD som ett, om inte antidemokratiskt, så 

åtminstone inte ett fullgott demokratiskt parti. Deras väljare accepterade inte den 

demokratiska normen om allas lika värde. Vi ansåg att SD:s väljare konsekvent framställdes 

som mindre kunniga om politik och att deras röster förklarades vara missnöjesröster. De 

framställdes även som att de tillhörde socioekonomiska grupper med låg samhällsstatus. De 

personer som röstade på SD av ideologiska skäl framstod som övertygade rasister. Personer 

vars åsikter borde marginaliseras då de saknade legitimitet.      

Om vår uppfattning om rapporteringen stämde så såg vi ett flertal faror. Dels fanns risken att 

en så entydig, och möjligen felaktig rapportering, spelar partiet i händerna. Deras anhängare 

kan komma att känna sig utpekade och polariseringen mellan partiet, dess väljare och övriga 

delar av det svenska samhället riskerar att öka. Dels såg vi också risken att det demokratiska 

systemet tappar legitimitet om medborgare känner att deras politiska röster marginaliseras då 

de inte bemöts med samma respekt och trovärdighet som övriga partiers väljare. Sett ur ett 

andrafieringsperspektiv blir det intressant då en sådan framställning i längden kan leda till att 

människor som förknippas med SD utesluts från den svenska demokratiska gemenskapen. 

Frågan om hur radikala högerpopulistiska partier (RHP-partier) skall bemötas är svår. Går det 

att bemöta dem på ett sätt som inte marginaliserar deras anhängare utan att därmed skapa 

legitimitet för en rasistisk diskurs? Den här frågan kan vi inte ge svar på utifrån vårt 

begränsade uppsatsområde. Frågan är trots det viktig och någonting att ha i åtanke inför en 

eventuell utvidgning av vårt forskningsområde i framtiden. Det vi kan svara på med vår 

undersökning är hur SD-väljare framställs i medier i förhållande till de aktörer som ställs som 

en motpol till dem. 
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Den tidigare forskningen har framförallt fokuserat på hur RHP-partier varit och fortsätter att 

vara ett problem för demokratin. Detta utifrån tre teman: 1) Hur partierna för fram och stärker 

nationalistiska och rasistiska diskurser. 2) Hur partier utnyttjar medier för att föra fram sina 

agendor. 3) Hur deras retorik och mediestrategier bidrar till ett ökat inslag av populism på de 

politiska arenorna. Vår ansats utgår från att mediers framställning av RHP-partier, i vårt fall 

SD, kan vara problematisk ur ett demokratiskt perspektiv. Det här är ett område som det inte 

finns mycket forskning om. Vi tycker det är viktigt ämne att undersöka då en negligering av 

de här tendenserna kan leda till problem för demokratin.
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1.1 Syfte och frågeställningar

Vår uppfattning är att det har skett en andrafiering av SD-väljare i svensk nyhetspress i 

samband med riksdagsvalet 2010. Vi anser att det i medier har skapats en vi och dem 

framställning där SD-väljare särskiljs ifrån de väljare som röstat på övriga riksdagspartier. Vi 

har också skapat oss uppfattningen att SD-väljare tillskrivs egenskaper och attribut som 

underordnar dem gentemot övriga svenska medborgare.

Syftet med vår uppsats är att med kritisk diskursanalys (CDA) blottlägga 

konstruktionen av SD-väljare i nyhetstexter och undersöka om och i så fall hur de 

framställs som en skild grupp från den tänkta svenska demokratiska gemenskapen. 

Den här övergripande frågeställningen preciseras med hjälp av nedanstående 

frågeställningar.

Hur konstrueras SD-väljare i DN och AB i nyhetsrapporteringen i efterspelet av 

riksdagsvalet?

Vilka skillnader finns det i framställningen av SD-väljare och de aktörer som ställs 

som en motpol till dem?
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1.2 Bakgrund

I bakgrundsavsnittet avser vi att ge en komprimerad genomgång av SD:s historia. Vi skildrar 

deras rötter i den nationella rörelsen och deras anknytningar till nationalsocialistiska 

organisationer. Vi vill poängtera partiets utveckling, hur de har gått ifrån att vara ett obskyrt 

parti för skinnskallar och rasister till dagens städade riksdagsparti som säger sig ta avstånd 

ifrån rasism, nazism och extremism. Vi går också kort igenom det svenska partipolitiska 

systemets uppbyggnad och vad som traditionellt sett varit utmärkande för det med fokus på 

nya partiers inträde i riksdagen.

Sverigedemokraterna

Den nationella rörelsen i Sverige hade fört en tynande tillvaro sedan 50-talet. De öppet 

nationalsocialistiska och fascistiska organisationerna Nordiska rikspartiet och Nysvenska 

rörelsens hade försökt att samla resterna av rörelsen efter andra världskrigets slut och förvalta 

arvet ifrån de äldre nedlagda nationalsocialistiska partierna1 De var inte speciellt 

framgångsrika.

Ur den här miljön växte mot slutet av 1970-talet rörelsen Bevara Sverige Svenskt fram, 

härefter benämnt BSS, med Leif Zelion/Ericsson som partiets starke man. BSS hade insett att 

den gamla rasbiologin och antisemitismen måste bytas ut, den gamla retoriken attraherade inte 

många människor i efterkrigstidens Sverige utan fokus lades istället på att kritisera 

invandringen.2

BSS fungerade som en attraktivare organisation än de gamla nationella partierna och mot 

mitten av 1980-talet ökade medlemsantalen drastiskt.3 1986 slogs BSS ihop med 

Framstegspartiet och bildade Sverigepartiet.4 Sverigepartiet var ett kortlivat parti vars existens 

präglades av interna bråk och inre stridigheter. Partiet kollapsade bara ett par år efter att det 

startades. Det var ur askan av Sverigepartiet som SD bildades på våren 1988. Bakom det nya 

partiet stod den gamla kärnan från BSS samt nya rekryter från skinnskallerörelsens led.5 

Anders Klarström blev partiets förste partiledare.6

1 S Larsson & M Ekman, Sverigedemokraterna. Den nationella rörelsen, 2001, s. 53-54.
2 Larsson, s. 55-57.
3 Larsson, s. 79.
4 Larsson, s. 94-95.
5 Larsson, s. 107-109.
6 Larsson, s. 112.

4



SD:s första år var tumultartade och i viss mån ofokuserade. Utåt ville de framstå som ett 

seriöst och demokratiskt alternativ till riksdagspartierna men samtidigt så rörde sig människor 

inom partiet och i dess närmsta omgivning öppet mellan den nationella rörelsens olika 

fraktioner. Dubbla medlemskap i SD och öppet antidemokratiska partier och organisationer 

var vanligt förekommande.7 Alla som ställde upp på SD:s partiprogram var välkomna, oavsett 

vilka andra åsikter de företrädde.

SD satsade hårt på riksdagsvalet 1991 men de misslyckades rejält med endast 5000 vunna 

röster. Det dåliga resultatet förklarades med att Ny Demokrati hade vuxit fram och tagit 

majoriteten av SD:s potentiella väljare. Däremot lyckades SD få sina två första kommunala 

mandat.8 Mellan 1991 och 1994 ökar SD:s aktivitet markant. Det var framförallt skinnskallar 

som stod för ökningen. Dessa pendlade mellan att ena dagen propagera för SD och nästa dag 

vifta med svastikafanor på VAM (Vitt Ariskt Motstånd) möten. Många möten och 

demonstrationer präglades av tumult, kaos och våld mellan SD:s aktivister, antirasister och 

poliser. I riksdagsvalet 1994 ökade SD till 14000 röster och de vann fem kommunala mandat.9

Under 1994-1995 uppstod en konflikt inom partiet mellan de gamla BSS-veteranerna, som 

trappat ner på sin aktivitet, och SD:s yngre ledarskap. Konflikten handlade snarare om 

personliga motsättningar och missnöje med partiets verksamhet än om ideologiska 

motsättningar.10  Stridigheterna resulterade i att Anders Klarström fick gå ifrån sin 

partiledarpost. Han ersattes av Mikael Jansson, en före detta centerpartist som bytt 

partitillhörighet till SD. BSS-veteranerna avvek under den här perioden och bildade ett nytt 

parti, Hembygdspartiet, som dock i god nationell tradition, inte blev långlivat.11

Med Mikael Jansson vid rodret så påbörjades en förnyelsekampanj inom SD. Partiets tidigare 

image skulle förändras så att den inte längre tilltalade rasister och bråkiga skinnskallar. 

Styrelsemedlemmar med nazistkopplingar började för första gången minska och vid 

demonstrationer och möten infördes uniformsförbud. I det här skedet låg förändringen främst 

på en kosmetisk nivå då det endast var de yttre öppet nazistiska attributen som skulle 

åtgärdas.12

7 Larsson, s. 116.
8 Larsson, s. 133-135.
9 Larsson, s. 141.
10 Larsson, s. 150-151.
11 Larsson, s. 156.
12 Larsson, s. 166-169.
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I valet 1998 fick SD nästan 20 000 röster och åtta kommunala mandat.13  Trots framgångar var 

partiet inte stabilt internt. I augusti 2001 bröt sig en stor fraktion ut ur partiet. Motivet till 

utbrytningen var att SD höll på att genomgå en liberaliseringsprocess. Två år tidigare hade 

SD:s partiprogram genomgått förändringar. Kravet på återinförandet av dödsstraff och 

punkten om att invandrare som kommit till Sverige efter 1970 skulle repatrieras hade tagits 

bort.14 Utbrytarna bildade det extremare och mer hårdföra partiet Nationaldemokraterna.15 I 

Valet 2002 ökade SD markant till 76 300 röster, vilket var lika med 1,4 procent i riksdagsvalet 

och de fick 50 mandat i 30 kommuner.16

2005 började en ny maktkamp inom partiet, Jimmie Åkesson utmanade Mikael Jansson och 

blev i Maj utsedd till ny partiledare. Med Åkesson följde även hans gäng från studietiden i 

Lund och de bildade kärnan i den nya styrelsen. Den bestod av: Björn Söder, Mattias Karlsson 

och Richard Jomshof. Målet var att distansera sig ännu mer ifrån skinnskallar och nazister och 

förändra organisationen av partiet.17 I valet 2006 gjorde SD sitt dittills bästa val med 162 463 

röster, vilket var lika med 2,9 procent i riksdagsvalet och de fick 286 mandat i 145 kommuner.

Den nya ledningen för SD medförde en pragmatisk syn på politiken. De gamla doktrinära 

låsningarna vid vissa frågor luckrades upp och viljan att kompromissa blev starkare. 

Retoriken byttes ut. Begrepp som ’aktivist’ ändrades till ’partifunktionär’ och facklan byttes ut 

som partisymbol mot en blåsippa i ett försök att få till en mjukare och seriösare framtoning.18 

Farorna med en stor muslimsk invandring profilerades hårt, Åkesson fick på hösten 2009 en 

debattartikel publicerad som behandlade ämnet i Aftonbladet. Artikeln väckte stor 

uppmärksamhet och möttes av mycket kritik.19 Under valkampanjen producerades en valfilm 

som blev censurerad i TV4 då den ansågs attackera muslimerna som grupp. I 

opinionsmätningarna innan valet kom SD över riksdagsspärren på fyra procent men uteslöts 

ändå från slutdebatten i SVT. Det trots att ett parti som Ny Demokrati fick deltaga i 

slutdebatten utan att sitta i riksdagen i valrörelsen 1991.20 I riksdagsvalet 2010 fick SD 339 

610 röster vilket innebar 5,7 procent och de kom därmed in i riksdagen med 20 mandat.21

13 Larsson, s. 177.
14 P Mattson, Sverigedemokraterna in på bara skinnet, Stockholm, 2009, s. 20.
15 Larsson, s. 183.
16 Mattson, s. 35.
17 Mattson, s. 22-24.
18 M Ekman & D Poohl, Ut ur skuggan: En kritisk granskning av Sverigedemokraterna, 2010, s. 340-342.
19 Ekman, s. 344.
20 J M Larsson & K Örstadius, 'SD inte med i slutdebatten', Dagens Nyheter, 17-09-10, Nyheter, s. 18.
21 Valmyndigheten, Protokoll, slutlig sammanräkning (Dnr: 10-211/4), 2010, s. 1.
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Under valrörelsen 2010 riktade SD in sig på ett antal kärnfrågor. SD ville ta krafttag mot 

brottsligheten genom att skärpa straffen för en rad brott. De ville utvisa alla utländska 

medborgare som begår brott och öka anslagen både till polisväsendet och till domstolar.22

SD uppmärksammade äldreomsorgen genom att utlova en trygg och värdig ålderdom. 

Konkret innebar det ett slopande av pensionärsskatten samt ett antal åtgärder avsedda att 

förbättra pensionärernas situation.23

SD:s viktigaste fråga i valrörelsen var invandringsfrågan, här förespråkade de en ansvarsfull  

invandringspolitik. Med det ville SD begränsa asyl och anhöriginvandringen till samma nivå 

som våra grannländer Danmark och Finland. De ville återinföra assimileringspolitiken, skärpa 

kraven för medborgarskap och uppehållstillstånd samt stoppa islamiseringen av det svenska 

samhället.24 

SVT:s Valu-undersökning visar att många som röstade på SD 2010 var förstagångsväljare 

eller blankröstare i valet 2006. Efter valet 2006 så framgick det att den genomsnittlige 

SD-väljaren i Skåne var en man mellan 40-49 år medan partiet var framgångsrikast bland 

unga under 30 år för riket som helhet. I den gruppen fanns det inte någon manlig dominans. 

Sverigedemokraterna hade ett stöd bland många människor med en lägre utbildningsnivå, 

speciellt bland deras unga väljare. I den aspekten går det att dra en parallell till 

Socialdemokraterna som hade många väljare med liknande utbildningsnivå som kom från 

arbetarklassens led.25 I Skåne fanns det ingen överrepresentation av arbetslösa som röstade på 

SD. Partiet hade också ett lågt stöd bland studerande. Partiets väljare hade i regel en ganska 

god ekonomisk situation, partiet gick bra bland gifta och sambopar, det handlade inte om 

socialt marginaliserade personer.26 Det finns stöd för att Sverigedemokraternas väljare har en 

högre grad av misstroende mot människor i allmänhet och för viktiga delar av den offentliga 

sektorn.27 Att vi fokuserar på resultaten för Skåne 2006 är för att vi anser att de är mer 

representativa procentuellt för SD:s valresultat i landet i stort i valet 2010. 

22 Åkesson, Jimmie, 99 förslag för ett bättre Sverige, Sverigedemokraternas kontrakt med väljarna 2010 – 2014, 
s. 3. 

23  Åkesson, s. 3.
24  Åkesson, s. 4.
25 L Nilsson & R Antoni (red), Medborgarna, regionen och flernivådemokratin, SOM-institutet, Göteborg, 

2008, s. 53-55.
26 Nilsson, s. 56-57.
27 Nilsson, s. 58
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Partipolitisk bakgrund

Sveriges partisystem var under lång tid väldigt stabilt. Fem partier har suttit i riksdagen sedan 

parlamentarismens och den allmänna rösträttens införande på 1920-talet. Med förbehåll för att 

de flesta av partierna har bytt namn några gånger så har Socialdemokraterna, Moderaterna, 

Folkpartiet, Centern och Vänsterpartiet utgjort den svenska riksdagen.28 Socialdemokraterna 

dominerade, med ett fåtal undantag, den politiska scenen och hade näst intill monopol på 

regeringsmakten under långa perioder.

Sedan 1970-talet så har den svenska politiken delats upp i två block och den utvecklingen har 

sedan fortsatt.29 Den stabila svenska partistrukturen förändrades efter valet 1988. Efter en 

valrörelse som präglats av miljöfrågor valdes ett nytt parti, Miljöpartiet, in i Sveriges 

riksdag.30 Den här utvecklingen fortsatte i nästa val 1991 då ytterligare två partier valdes in i 

riksdagen Kristdemokraterna (då Kristen demokratisk samling) och Ny demokrati, samtidigt 

som Miljöpartiet misslyckades med att återväljas in i riksdagen. Skapandet av alla tre partier 

bör ses mot bakgrunden av en samhällsutveckling som väckt missnöje hos olika grupper och 

som resulterat i motreaktioner. Miljöpartiet startades efter folkomröstningen om kärnkraft 

1981. KD startades som en reaktion mot samhällets sekularisering. Ny Demokrati, som i 

mångt och mycket företrädde klassiska moderata åsikter samt en stark kritik av 

invandringspolitiken, startades som ett uttryck för ett missnöje över de politiska alternativ 

som fanns.31 Här kan vi se en klar koppling med Sverigedemokraterna som i mångt och 

mycket gjort invandringsfrågan till sin egen och representerar ett politiskt alternativ på ett 

område som de traditionella riksdagspartierna misslyckats med att muta in som sitt eget.

28  O Petterson, Hur styrs Sverige?, 1994, s. 36.
29 T Möller, Svensk politisk historia – Strid och samverkan under tvåhundra år, 2007, s. 281.
30 M Gilljam & S Holmberg, Rött Blått Grönt – en bok om 1988 års riksdagsval, 1990, s. 19.
31 Möller, s. 283-286.
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1.3 Avgränsningar

I vår uppsats analyseras nyhetsartiklar från Aftonbladet (AB) och Dagens Nyheter (DN) under 

tidsperioden 10-09-20 -10-09-28. Vi kommer att analysera fyra artiklar ifrån AB respektive 

fem artiklar ifrån DN. 

En textanalys innebär analys av olika former av text men kan också omfatta en analys av 

relationen till kontext. För att kunna uttala sig om relationen mellan text och kontext så 

kommer vi att analysera pressmaterial och kontextualisera genom att använda oss av tidigare 

forskning.  

1.4 uppsatsens disposition

Följande kapitel beskriver de inriktningar som dominerat forskning om RHP-partier i Europa. 

I kapitel tre redogörs för de teoretiska utgångspunkter som vi har utgått från i vår uppsats, 

fokus ligger på teori om diskriminering, andrafiering och kritisk diskursanalys, härefter CDA 

(critical discourse analysis). I Kapitel fyra presenterar vi vår metod, framförallt baserad på 

Van Dijks sociokognitiva diskursanalys, som vi använder oss av i vår analys i kapitel fem. I 

kapitel sex redovisar vi vår diskussion och våra slutsatser. I kapitel sju ges en sammanfattning 

av uppsatsen.  
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2. Tidigare forskning
Det finns en uppsjö av forskning om RHP-partier. Området är stort och att skaffa sig en total 

översikt var inte någon enkelt uppgift. Som nämndes i inledningen har vi identifierat tre 

teman inom forskningen: 1) Hur partierna för fram och stärker nationella och rasistiska 

diskurser. 2) Hur partier utnyttjar medier för att föra fram sina agendor. 3) Hur deras retorik 

och mediestrategier bidrar till ett ökat inslag av populism på de politiska arenorna.

Genomgående så har RHP-partiernas aktivitet och deras inverkan på samhället studerats. 

Framförallt har forskare försökt svara på varför RHP-partier har varit framgångsrika och vilka 

konsekvenser det har fått för samhället. Ruth Wodak har studerat på vilket sätt RHP-partiers 

nationalistiska diskurs omformats ur ett historiskt perspektiv för att passa in i dagens 

samhälle. Inom CDA-fältet så har Wodak studerat högerextrema partier under många år. 

Wodaks forskning har fokuserat på hur nationella identiteter skapats och hur RHP-partier 

producerat och stärkt rasistiska diskurser i de samhällen de verkat i. Wodak har studerat hur 

det Österrikiska frihetspartiet med dess ledare Jörg Haider utvecklades till att bli ett 

högerpopulistiskt främlingsfientligt parti. Wodak tillskriver FPÖ förmågan att styra den 

offentliga diskursen in i ett klimat där främlingsfientlighet blir en acceptabel normalitet och 

invandraren konstrueras som syndabock. Det tillsammans med Jörg Haiders karismatiska 

personlighet och stora mediainflytande ses som en av grundorsakerna till partiets 

framgångar.32

Andra studier har sökt förklaringar på varför RHP-partier vinner gehör för sina åsikter. Vad 

det är som gör att människor stöder RHP-partier. Bos m.fl. menar att RHP-partiers 

framgångar beror på deras manipulativa skicklighet. Undersökningens slutsats är att RHP-

partier i nyhetspress framställs som personifierade och populistiska i högre grad än etablerade 

partier. Framgångsrika ledare för RHP-partier har funnit en balans mellan att utmärka sig, 

vara emot etablissemanget och samtidigt tillskriva sig auktoritet för att passa in i det samma. 

RHP-partier har lagt en större tyngdpunkt på ledaren som representant för partiet vilket 

förklaras med att de inte hunnit etablera ett politiskt nätverk. Ett antagande som baseras på 

slutsatserna är att RHP-partier är beroende av en karismatisk ledare med välutvecklad retorik 

och att de använder sig av populistiska grepp för att passa in i medielogiken.33

32 R Wodak, 'The Rise of Racism – An Austrian or European Phenomenon?' Discourse Society, vol. 11, nr 1, 
2000, s. 5-6

33 L Bos, m.fl, 'Media coverage of right-wing populist leaders' i The European Journal of Communication 
Research, vol. 35, nr 2, 2010, s 157-158.
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Quinn har gjort ytterligare en studie som söker svar på hur RHP-partier når framgång. Han 

har gjort en interdisciplinär analys av hur franska Front National använt konspirationsteorier 

för att vinna förtroende och anhängare. Han har undersökt konspirationsteori som en modell 

för en kommunikationsprocess.34 Undersökningen fokuserade på Front Nationals 

mediastrategi och hur de lyckades framställa sig själva som offer för antifranska grupperingar 

som ständigt förstörde för Frankrike och Front National. I deras ögon så sammanföll alltid 

nationens intressen med partiets. Utifrån deras perspektiv var hela det franska samhället utsatt 

för en konspiration som gick ut på att förstöra det franska folket. Det blev en del av partiets 

diskurs. De har vunnit framgångar med att sprida idén om konspirationen genom fransk 

media.

För oss är det inte intressant att försöka ge svar på frågor om hur eller varför RHP-partier nått 

framgång. I vårt intresse ligger istället att undersöka hur medier i sin rapportering framställt 

de här partiernas väljare. Vår fokus på framställningen av RHP-partiers väljare i medier är det 

som skiljer vår studie från forskningen på det område vi valt. Att det tidigare inte publicerats 

några studier med samma inriktning gjorde vår studie intressant att genomföra.

Den dominerande traditionen inom forskarvärlden har varit att se extremism som en antites 

till demokratin. Extremistiska och demokratiska politiska system är baserade på fundamentala 

värdegrundsskillnader. Radikalism kan ses som demokratisk däremot så är den antiliberal. 

Därmed utmanar extremism och radikalism västerländsk liberaldemokratisk tradition.35 De 

flesta forskare tar dock synen på RHP partier ett steg längre och ser dem ur en psykologisk 

synvinkel, som en patologi i det moderna samhället. Två framträdande företrädare för en 

sådan psykoanalytisk ansats är William Right och Theodor Adorno36

Med utgångspunkt från den här traditionen har Sceuch och Klingemann formulerat en teori 

om högerradikalism i västerländska industriländer. I teorin finns en tes om normal patologi 

som Mudde ifrågasätter. Tesen innebär att RHP-partiers åsikter i grunden är främmande för ett 

liberaldemokratiskt samhälle, men att en omvälvande händelse som ökad arbetslöshet, dåliga 

tider eller dramatiska förändringar kan skapa förutsättningar för att deras åsikter får fäste.37

34 A Quinn, 'Le Pen and Mégret's Christmas divorce: The far right and the media in France' International  
Journal of Cultural Studies, vol. 5, nr 2, 2002, s. 181

35 C Mudde, 'The populist radical right-A pathological normalcy' Willy Brandt Series of Working Papers in  
International Migration and Ethnic Relations, nr 3 2007, s. 2.

36 Mudde, 'The populist radical right-A pathological normalcy', s. 2-3.
37 Mudde, 'The populist radical right-A pathological normalcy', s. 3-4.
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Mudde ställer sig tveksam till en sådan analys. Han talar istället om en patologisk normalitet. 

Han menar att RHP-partiers ideologiska ståndpunkter inte nödvändigtvis är inkompatibla med 

befästa ideologier. Som ett exempel så har Mudde analyserat framväxten av antimuslimska 

tendenser i traditionellt sett toleranta nordeuropeiska länder. Han menar att partierna kan 

ifrågasätta Islam utifrån liberaldemokratiska värderingar gällande kvinnosyn, syn på 

homosexuella etc. Alltså inte nödvändigtvis utifrån en öppet intolerant, eller etnisk 

nationalistisk diskurs. En sådan utgångspunkt hjälper till att göra uttryckta etniska fördomar 

politiskt acceptabla.38 

Vidare menar han att förutsättningarna för högerradikalism finns konstant i västerländska 

länder. Dessa idéer blommar inte bara upp i kristider. Han baserar det här på stora 

surveyundersökningar om folks åsikter och attityder kring sakfrågor som är traditionella 

hjärtefrågor för RHP-partier.39 Utifrån den här bakgrunden, som ger RHP-partier god jord för 

att växa, menar Mudde att forskare bör ställa sig frågan varför dessa partier inte har varit mer 

framgångsrika än de varit snarare än att fråga sig varför de har varit så framgångsrika.40

38 Mudde, 'The intolerance of the tolerant', openDemocarcy 20 oktober, 2010.
39 Mudde, 'The populist radical right-A pathological normalcy', s. 7.
40 Mudde, 'The populist radical right-A pathological normalcy', s. 12-13.
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3. Teori
Då diskriminering och andrafiering är tätt sammankopplade begrepp tycker vi det är 

nödvändigt att först ge en presentation av diskrimineringsteori innan vi därefter presenterar 

teori om andrafiering. Därefter knyter vi an till vårt undersökningsmaterial med teori om Vi 

och Dem begreppet inom nyhetsjournalistik. Efter det presenterar vi de teoretiska aspekterna 

av kritisk diskursanalys (CDA). Medan de metodologiska aspekterna av CDA tas upp i 

metodkapitlet. Avslutningsvis så går vi igenom teori om nyhetsdiskurs.

3.1 Diskriminering

Diskriminering kan ske på ett flertal olika grunder. Några exempel är: kön, hudfärg och 

sexuell läggning. Alla former av negativ särbehandling som är baserad på någons tillhörighet 

till en viss grupp kan ses som diskriminering. Negativ särbehandling innebär till exempel 

nekande av jobb som individen är kvalificerad för, nekat tillträde till offentliga inrättningar, 

bristande jämnlikhet inför lagen eller till och med våldsutövning mot de diskriminerade. 

Diskriminering kan också ske med skrift och tal och sker då via språket.41 

Diskriminering innebär att behandla någon orättfärdigt negativt på grund av att de tillhör en 

annan grupp. Den som blir utsatt för diskriminering behöver inte nödvändigtvis anse sig 

tillhöra eller känna gemenskap med den grupp som är utsatt. Exempelvis kan en person bli 

infogad i kategorin invandrare utan att själv anse sig vara en del av den kategorin. Negativ 

särbehandling behöver inte ske medvetet för att det ska vara diskriminering. Det är när ett 

visst handlingsmönster blir spritt i samhället och ständigt upprepas som det går att tala om ett 

diskriminerande mönster.42

Att avgöra när en grupp blir orättfärdigt negativt behandlad är en förhandlingsfråga. Olika 

människor har olika uppfattningar om vilka åsikter och handlingar som är acceptabla och har 

därför också olika uppfattning om vad som är negativ särbehandling. En central utgångspunkt 

är att alla ska behandlas på lika villkor om det inte finns uppenbara skäl till särbehandling. 

Dömda brottslingar fråntas sin frihet men de har också brutit mot de konventioner som vårt 

samhälle bygger på. Det ses som goda skäl för en olik behandling. Alla fall är inte lika 

självklara men när det inte finns rimliga skäl för negativ särbehandling är det diskriminering.43

41 K Boréus, Diskriminering med ord, Boréa, Umeå, 2005. s. 9-11.
42 Boréus, s. 12.
43 Boréus, s. 13-15.
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3.2 Andrafiering

I det här avsnittet följer en förklaring av begreppet andrafiering och varför andrafiering är en 

företeelse som inte alltid behöver innebära något negativt. På det följer en förklaring av när 

och hur andrafiering leder till språklig diskriminering. Avslutningsvis förklaras hur det 

kommit att bli en del av medielogiken och när det blir ett problem.

Människor behöver indela världen i kategorier för att kunna sortera sina sinnesintryck. Utan 

kategorier har vi som människor svårt att förstå vår omgivning. Således blir indelningen en 

följd av nödvändigheten i att dela in världen i kategorier. Vi delar också in människor i olika 

kategorier till exempel efter yrke, familjeband, intressen och även efter nationalitet. 

Uppdelningarna är alla exempel på olika former av andrafiering. Det är inte andrafiering som 

är problemet och andrafiering behöver inte leda till diskriminering men kategorisering är en 

förutsättning för diskriminering.44

Kategorier är baserade på sociala konventioner och kan därför ha olika sammansättningar på 

olika platser eller inom olika kulturer. Som social funktion upprätthåller eller skapar 

andrafiering nya gränser för vilka som tillhör oss (vi) och vilka som inte gör det (dem).45Vi 

väljer att tillhöra vissa grupper i samhället och positionerar oss i och med det samtidigt från 

de grupper vi inte vill tillhöra (de 'andra'). Vår förståelse av de ‘andra’ utgår oftast från det 

som gör dem annorlunda, det som skiljer dem från 'vi' trots de likheter som kan tänkas 

existera.46

För att andrafiering ska leda till språklig diskriminering krävs det att gruppindelningarna blir 

frekvent förekommande i språket och kulturen. Språklig diskriminering är ett sätt att 

distansera sig från de andra. Distanseringen gör det psykologiskt lättare att särbehandla dem 

som tillhör de ‘andra’47 SD-väljare som grupp kan vara problematiskt att distansera sig ifrån 

då vi har politisk anonymitet i Sverige. Det går att rösta på SD utan att någon får reda på det 

vilket innebär att du som SD-väljare kan existera utan att bli särbehandlad. Att definiera 

SD-väljare som en grupp blir i det avseendet problematiskt. I det avseendet är inte metoden 

optimal för att analysera politiska väljare. Trots det är metoden ändå lämplig att använda sig 

av för att kunna uttala sig om andrafiering på andra plan.

44 Boréus, s. 16-17.
45 Boréus, s. 19.
46 Boréus, s. 20.
47 Boréus, s. 27.
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Boréus definierar språklig diskriminering utifrån tre premisser:

1) När en grupp har makten att definiera och indela de ‘andra’ så att det påverkar språk och 

kultur utan att de ‘andra’ har motsvarande makt att definiera sig själva48

2) När de ‘andra’ beskrivs som avvikande utifrån den dominerande gruppens uppfattning om 

vad som är normalt49

3) När beskrivningar av de ‘andra’ konsekvent tar utgångspunkt i vad som skiljer dem från 

oss, vad som gör oss olika dem.50

Nyhetsjournalistiken bygger idag i mångt och mycket på motsattsförhållanden. Tydliga 

skillnader mellan svart, vit, vi och dem. Det kan ses som ett journalistiskt knep för att piffa till 

händelser som annars varit vardagliga och gråa. Nyhetstexter där ett sådant synsätt står i fokus 

innebär inte alltid att framställningen av ‘dem’ leder till negativa konsekvenser. Det kan till 

exempel vara goda egenskaper som lyfts fram och på så sätt bidra till en positiv bilda av de 

‘andra’.51 Kategorisering och uppdelning är såväl för människan som för nyhetsjournalistik 

användbart för att bringa klarhet i ett överflöd av sinnesintryck.

Nyhetsjournalistik lierar sig med myndigheters diskurser och konstruerar dem som saknar 

definitionsmakt i samhället som objekt för andras formuleringar och åtgärder.52

Det uppstår problem när nyhetsjournalistik använder sig av en diskurs som är skapad av en 

dominerande grupp som inte nödvändigtvis är myndigheter. Även när de framställer de 

‘andra’ som objekt för andras formuleringar och åtgärder är de med och förstärker de 

egenskaper som skiljer dem från oss. När gruppen de ‘andra’ tillskrivs de egenskaper som är 

oönskade av gruppen vi blir ett naturligt inslag i nyhetsdiskursen då bidrar det till den 

språkliga diskrimineringen.53

48 Boréus, s. 20-21.
49 Boréus, s. 22-23
50 Boréus, s. 23-24
51 Y Brune 'Den dagliga dosen. Diskriminering i Nyheterna och Bladet' i Mediernas Vi och Dom– Mediernas 

betydelse för den strukturella diskrimineringen red. Camauër, Leonor & Nohrstedt Stig Arne, Statens 
offentliga utredningar, Stockholm, 2006, s. 91.

52 Brune, s. 91. 
53 Brune, s. 91.
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Vi och dem inom nyhetsjournalistik

Forskare har studerat hur journalister reproducerar vedertagna normer och föreställningar i ett 

samhälle. De här vedertagna normaliteterna skapar ett vi och dem tänkande som reproduceras 

genom skola, medier och politiska system. Det påverkar journalisterna så att de bidrar till 

skapandet av 'det andra', motsatsen till det normativt ’rätta’ idealet.54 Det här syftar på etnisk 

diskriminering, men det kan lika gärna gälla politiska och sociala föreställningar om grupper 

som inte är baserade på etnicitet. Den gruppen som vi avser undersöka går inte urskilja genom 

fysiska attribut då det är deras åsikter som gör dem annorlunda. Det skiljer dem från grupper 

som kan vara utsatta för diskriminering p.g.a. etnicitet. Att det inte går att avgöra vem som 

tillhör gruppen SD-väljare på grund av fysiska attribut gör det inte lika troligt att de 

särbehandlas i vardagslivet.

Strukturell och institutionell diskriminering kan definieras som majoritetssamhällets systematiska 

handlingar av underordning och stigmatiserande definitioner av vissa etniska, religiösa eller 

invandrargrupper.55

Med strukturell diskriminering menas en aktiv uteslutning från majoritetssamhället gentemot 

de andra.56 Strukturell diskriminering behöver inte vara baserad på en rasistisk diskurs. 

Utestängande och påverkan av gruppers över och underordning behöver inte ske avsiktligt för 

att vara diskriminerande. Om institutionella praktiker som inte är avsedda att diskriminera 

ändå ger de effekterna så är de diskriminerande.57 På samma sätt som kategorin svenskar 

konstrueras diskursivt så konstrueras också grupper som demokrater, humanister och 

medmänniskor. Med det följer föreställningar om öppenhet och tolerans. Det är hur det 

gemensamma vi i förhållande till SD-väljare framställs i nyhetsrapporteringen som vi vill 

undersöka.

Distinktionen mellan vi och dem begreppet är grundläggande för teorin om strukturell 

diskriminering. Begreppet har sitt ursprung i det sociokognitiva behovet av att skilja mellan 

den egna gruppen och andra grupper. Den här identitetsskapande processen är nära 

sammanslutet med den diskursiva konstruktionen av den nationella identiteten.58 Utifrån den 

här kognitiva mekanismen skapas en andrafiering av de som står utanför det som konstituerar 
54 S Nohrstedt & L Camauër, Mediernas Vi och Dom – Mediernas betydelse för den strukturella 

diskrimineringen, Staten offentliga utredningar, Stockholm, 2006, förord.
55 Nohrstedt, s. 11.
56 Nohrstedt, s. 14.
57 Nohrstedt, s.12.
58 Nohrstedt, s. 15.
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det normativa och homogena vi-begreppet. En viktig aspekt är att utgångspunkten är den egna 

gruppen. Då en grupps identitet, exempelvis nationell identitet, sällan helt kan definieras, så 

kan begreppet variera i betydelse beroende på kontext. Det enda beständiga blir då att den 

egna gruppen alltid är utgångspunkten för den diskursiva praktiken.59

3.3 Kritisk diskursanalys - CDA

CDA är ett tvärvetenskapligt perspektiv som används för att analysera språk och makt. De 

centrala begreppen inom CDA är ideologi, makt, dominans, hegemoni och diskurs. Ideologi 

avser de mentala föreställningar som olika grupper konstituerar för att skapa förståelse om 

samhället. De betydelser som skapas kan antingen reproducera eller transformera de rådande 

maktstrukturerna. Ideologibegreppet avser inte enbart abstrakta tankeföreställningar. 

Institutioner kan ses som en konkret materiell sfär för begreppet. Ideologi produceras då 

människor interagerar med varandra genom ritualer och praktiker, det handlar om makt. Hur 

olika grupper positionerar sig gentemot varandra med avsikt att stärka sin egen position och få 

så stort genomslag som möjligt för sin ideologi. Att försöka nå en dominerande position i 

samhället, på arbetsplatsen, eller i en annan kontext sker alltid på bekostnad av andra 

grupper.60

CDA som metod används för att uppmärksamma de maktstrukturer som befäster ideologier 

och som leder till att vissa grupper marginaliseras och domineras av andra grupper. 

Dominans kan definieras som:

The exercise of social powers of elites, institutions or groups, that results in social inequality, 

including political, cultural, class, ethnic, racial and gender inequality.61

CDA fokuserar på social makt dvs. en grupps möjlighet att kontrollera en annan. Det här 

maktutövandet kan ske både genom att en grupps direkta friheter inskränks, men också genom 

påverkan på deras kognitiva tankemönster som gynnar den dominerande gruppen. Individuell 

makt är inte intressant för CDA så länge den inte används för att individuellt förverkliga en 

grupps makt över en annan.62

59 Nohrstedt, s. 16.
60 P Berglez, 'Kritisk Diskursanalys' i Metoder i kommunikationsvetenskap red. Ektröm, Mats & Larsson 

Larsåke, Studentlitteratur AB, Lund, 2010, s. 268.
61 T van Dijk, 'Principles of Critical Discourse Analysis' i Discourse Theory and Practice: A Reader red. 

Wetherell, Margaret, Taylor, Stephanie, Yates J Simon, Sage, London, 2001, s. 300.
62 van Dijk, 'Principles of Critical Discourse Analysis' s. 302.
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Inom CDA ses diskurs som språkliga handlingar i institutionella kontexter, till exempel 

medier. Diskurs är förknippat med ideologi genom att de språkliga handlingarna stärker vissa 

intressen och motverkar andra. Det här kognitiva maktutövandet sker då dominerande grupper 

i samhället definierar de diskurser som de dominerade använder sig utav. I det språk vi 

använder dagligen döljer sig dolda orättvisa och ojämlika maktförhållanden som reproducerar 

och därmed stärker den dominerande ideologin.63 Med en CDA är det viktigt att inte enbart 

undersöka de explicita elementen hos en text, utan att också gå djupare ner och blottlägga de 

implicit dolda budskapen.

När en underordnad grupp accepterar en överordnad grupps dominans och frivilligt agerar på 

sätt som stärker de överordnades position kan vi tala om ett hegemoniskt maktförhållande. 

Hegemonin innebär ett konsensustänkande som ger acceptans och legitimitet åt de 

dominerande. Kontroll över diskursen är ett verktyg för att nå en sådan position.64

Nyhetsdiskurs

Nyhetstexter precis som alla kommunikativa händelser är påverkade och begränsade av sin 

kommunikativa kontext. Nyhetstexter är en tryckt diskurs vilket begränsar interaktionen 

mellan textförfattare och läsare. Det är också en publik diskurs vilket innebär att 

textförfattaren inte har en exakt uppfattning om hur läsargemenskapen är sammansatt, vilka 

politiska ideologier som finns osv. För att kunna göra sig förstådd förutsätter textförfattaren 

att det finns vissa normer, uppfattningar och värderingar som är gemensamma för 

läsargemenskapen. Utan den informationen som tas för given skulle nyhetstexter inte gå att 

förstå. Nyhetstexter innehåller därmed spår av de gemensamma uppfattningar och 

konventioner som samhället bygger på.65

Enligt ett journalistiskt förhållningssätt ska nyhetstexter inte präglas av personliga åsikter och 

erfarenheter. Det innebär att nyhetstexter ska vara objektiva redogörelser som är underbyggda 

av trovärdig fakta. Det är också det som skiljer dem från ledare, krönikor, insändare och 

ögonvittnesskildringar. Ett effektivt sätt för att ge sken av en objektiv rapportering är att 

använda sig av citat och oberoende källor. Oavsett goda intentioner går det inte komma ifrån 

att nyhetstexter innehåller personliga åsikter även om de inte redovisas explicit. 

63 Berglez, s. 266-269
64 van Dijk, 'Principles of Critical Discourse Analysis' s. 302.
65 van Dijk, News as Discourse, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale, New Jersey, 1988, s. 75.
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Åsikterna framträder genom rubricering, ämneshierarki och genom de lexikala val som görs 

för att beskriva fakta. Hur ord uppfattas varierar med det övergripande temat och olika teman 

innehåller också begränsningar för vilka lexikala val som kan göras.66

Kortare deadlines innebär ett högre arbetstempo och mindre tid för korrektur och redigering. 

En annan konsekvens av ett högre tempo är att språket blir präglat av ett rutinmässigt 

användande. En nödvändighet för att undvika grammatiska fel och opassande stilval. 

Journalisters rutinmässiga antaganden om den tänkta läsarkretsens kunskapsnivå påverkar 

också diskursens utformning.67

66 van Dijk, News as Discourse, s. 75-76
67 van Dijk, News as Discourse, s. 76.
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4. Material och metod

4.1 Urval och material

Vårt material består av fem artiklar ur Dagens Nyheter (DN) och fyra artiklar ur Aftonbladet 

(AB). Vi har valt den största rikstäckande dagstidningen och kvällstidningen i Sverige och vi 

anser dem på grund av sin storlek och spridning fungera som ett bra underlag för vår 

undersökning. Vid den här typen av studier är det vanligt förekommande att de fyra största 

dagstidningarna undersöks. För oss hade materialet blivit för stort om alla fyra hade 

inkluderats. Alternativt hade antalet artiklar från varje tidning blivit för litet för att kunna 

uttala sig om eventuella skillnader i framställning. Kombinationen av de två tidningarna borde 

bidra till ett nyanserat material som spänner från sensationsjournalistik till så kallad 

kvalitetsjournalistik.

Vi har begränsat oss till sju dagar efter valet. Artiklarna i perioden efter valet är intressant då 

mycket av efterspelet handlade om SD:s inträde i riksdagen och vad det innebar för 

demokratin. Artiklarna behandlar också väljarnas roll för utfallet i riksdagsvalet i högre 

utsträckning än artiklar från perioden före valet. För att kunna få svar på våra frågeställningar 

har den aspekten varit avgörande för vår tidsmässiga avgränsning.

Urvalskriterier

Kriterierna vi valde för vårt urval var att artiklarna främst skulle handla om SD:s väljare. I 

artiklarna skulle deras väljare ges en framträdande roll. Om sådana inte fanns så valdes 

artiklar där deras väljare behandlas indirekt. Målet var att hitta tio artiklar, fem ifrån varje 

tidning, vi hittade fem artiklar ifrån DN och fyra ifrån AB som motsvarade våra 

urvalskriterier. Det här innebar att vi fick en liten övervikt för DN. Vi övervägde att utöka 

urvalsperioden ännu mer för att få en jämn artikelrepresentation, men då vi inte hittade någon 

passande AB artikel de närmast följande dagarna så valde vi att ha nio artiklar hellre än att 

sprida ut urvalet över en längre tidsperiod. Artiklarna är hämtade ifrån perioden 100920–

100926.  Vi ville hålla oss till nyhetssektionen av tidningarna i största möjliga mån då den 

rapportering som sker där skall vara opåverkad av tidningens politiska tillhörighet. En artikel 

från DN tillhör en del som heter Valet 2010.
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Publiceringsdatum samt kodning

AB1, tisdag 21 september - Det är dom som bråkar 

AB2, tisdag 21 september - ‘Vi är rädda’

AB3, onsdag 22 september - I Gnosjö öser SD:s starke man lovord över invandrarna

AB4, onsdag 22 september - I Andersberg finns inga tecken på rasism eller motsättningar

DN1, tisdag 21 september - Nästan 35 procent röstade på SD i skånska Almgården

DN2, tisdag 21 september - Sverigedemokraterna tog röster från S och M

DN3, torsdag 23 september - Invandringen avgörande för byte till SD

DN4, lördag 25 september - SD-topp använder falska identiteter

DN5, söndag 26 september - Rasismen gror i skolan

4.2 Metod

Vår metod bygger på Teun van Dijks CDA för att analysera nyhetstexter. Dijks metod är 

utformad för att kartlägga relationen mellan text och kontext. Närmare bestämt hur kognitiva 

och sociala ramar påverkar textstrukturen för nyhetstexter och hur textstrukturen påverkar 

förståelsen och användandet av nyhetstexter. Även en analys som inte ger ett uttömmande 

svar på ovanstående frågor är fortfarande användbar som en fullgod analys av innehållet.68 Vår 

avsikt är att använda metoden till en textanalys då vi är intresserade av textstrukturens relation 

till andrafiering snarare än relationen mellan textstrukturers kognitiva och sociala ramar.

Makroanalys

Van Dijk delar upp sin analysmetod i makronivå och mikronivå och det gör även vi. 

Makroanalys berör en texts övergripande egenskaper och avser dess tematiska och 

schematiska struktur. Det övergripande ämnet, eller temat, i en nyhetstext bör identifieras och 

analyseras. Med tema menar vi en summering av en texts övergripande andemening.69 Texter 

struktureras hierarkiskt där mindre viktiga teman marginaliseras och positioneras i förhållande 

till huvudtemat. De viktigaste delarna av en artikel återfinns högst upp, i rubrik och ingress 

och först i brödtexten.70

68 van Dijk, News as Discourse, s. 2.
69 van Dijk, News as Discourse, s. 30-31.
70 Berglez, s. 275.
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Att läsa en nyhetstext förutsätter att vi som läsare är införstådda i det kodsystem som en sådan 

text är skriven utifrån. Nyhetsproduktion är beroende av kognitiva scheman där läsarna redan 

är införstådda med dess uppbyggnad. Det innebär att det finns en sociokognition, ett 

gemensamt medvetande inom gruppen om hur textgenren skall tolkas.71

I den tematiska delen ingår ett antal moment de avser att tydliggöra hur nyhetstexterna är 

uppbyggda och hur ämnena är hierarkiskt prioriterade. Sådana drag yttrar sig oftast i den 

tematiska struktur som är typisk för den journalistiska texten dvs. det viktigaste presenteras 

först. I rubriken, ingress och brödtext. Prioriteringen är ordnad uppifrån och ned. Vi gör även 

en analys av den schematiska strukturen vilket innebär en analys av nyhetsdiskursens 

sociokognitiva berättarkonventioner. Vilka aktörer får uttala sig? Vad ges det för historiska 

referenser som kan påverka läsarens uppfattning om ämnet? Vem sammanfattar, eller drar de 

sammanfattande slutsatserna kring den aktuella händelsen?72 De här konventionerna måste 

skiljas ifrån de kommentarer som journalisten gör.73 Ovanstående utgör den makroanalytiska 

delen av vår studie. 

Mikroanalys

I Mikroanalys ingår relationen mellan lokal och global koherens. Den globala koherensen 

avser en texts huvudsakliga mening som skapas genom hur textens mindre partier fungerar 

logiskt tillsammans (lokal koherens). Det handlar om argumenteringar, påståenden och 

beskrivningar.74 Koherens skapas av att läsaren fyller i de luckor i texten som textförfattaren 

lämnar. Koherens är beroende av att läsaren och författaren delar samma sociokulturella 

gemenskap och att läsaren kan uppfatta de koder som författaren inte öppet förklarar. Genom 

att studera hur den sociokulturella relationen mellan nyhetsförfattare och nyhetsläsare 

fungerar så kan vi förstå dess ideologiska karaktär.75

Med implikationer avser vi alla propositioner i en text som är implicerade eller information 

läsaren förutsätts vara medveten om. Därmed har den bara delvis, eller inte alls, skrivits med i 

artikeln. Den implicerade informationen varierar i grader från uppenbar generell kunskap till 

en svagare subjektiv nivå som förslag eller associationer.76 

71 Berglez, s. 273-274.
72 Berglez, s. 277-279.
73 Berglez, s. 275.
74 Berglez, s. 275.
75 Berglez, s. 276.
76 van Dijk, News as Discourse, s. 63-64
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Även den uppenbart synliga informationen behöver analyseras. Det innebär att hitta 

överflödig diskurs som egentligen inte är relevant för nyhetsrapporteringen. Så kallade 

närvarande implikationer. Varför beskrivs en väljare eller en politisk arbetare som exempelvis 

hårdrockare? Vad har personens kläder, stilval och musikala preferenser för relevans i en 

artikel som handlar om personens politiska tillhörighet? Till sist handlar det också om textens 

stil. Medvetna eller omedvetna semantiska val, till exempel meningsuppbyggnad och lexikala 

val (ordval). Vi väljer att undersöka de lexikala valen.77 Vad innebär det att journalisten väljer 

ett ord istället för ett annat? Vilken diskurs är ordet hämtat från och vilka konnotationer 

väcker det? 

Van Dijks CDA-metod för att analysera nyhetstexter innehåller flera moment än de vi tar upp 

i vår undersökning. Vi väljer att framförallt fokusera på global och lokal koherens och 

lexikala val. Skulle vi ta med alla moment, som exempelvis närvarande implikationer i vår 

undersökning så skulle den bli alltför omfattande och svår att hantera. 

Inramning

Vi kommer använda begreppet legitimitet utifrån Faircloughs begrepp inramning. Med 

begreppet avses hur journalisten kopplar uttalanden till kontext och den legitimitet som 

tillskrivs dem eller den som står bakom ett uttalande och vad uttalandet är en reaktion på. För 

oss blir det användbart då vi kan se vilken legitimitet aktörers citat tillskrivs. Vilka skäl anger 

journalisten till att uttalandet görs? Vilken socioekonomisk ställning tillskriver journalisten 

den textuella aktören? Hur påverkar det läsarens uppfattning om den textuella aktörens 

legitimitet? Ett exempel som Fairclough ger är: Libyans ‘said they wanted more time to sort 

out the details of the handover’ det följs av journalistens kommentar: ‘faced by the threat of 

more sanctions’. Det är den avslutande kommentaren som inramningen avser. Uttalandet från 

Lybien kan med en sådan inramning tolkas som en medveten taktik för att vinna tid. Läsaren 

leds till att tolka det som att Lybien befinner sig i en utsatt position där de inte är säkra på hur 

de ska agera. Med hjälp av avslutande kommentarer har journalisten en möjlighet att styra 

läsarens tolkning av och slutsatser om uttalanden.78

77 Berglez', s. 276.
78 Fairclough, Norman, Analysing discourse: textual analysis for social research, Routledge, New York, 2003, s. 

53-54.
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4.3 Analysschema

Makro

1) Analys av tematisk struktur.

a) Vad är artiklarnas huvudsakliga tema?

b) Vilka andra ämnen eller händelser beskrivs i artiklarna?

c) Hur är huvudtemat relaterat till övriga ämnen eller händelser?

2) Analys av schematisk struktur.

a) Vilka aktörer förekommer i texten och vad representerar de aktuella aktörerna?

b) Vilken historisk bakgrund till händelsen redogörs det för och utifrån vilka aktörers 

b) handlingar och kommentarer.

c) Vem tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring de aktuella 

c) händelsen?

Mikro

3) Hur konstrueras SD-väljares och -sympatisörers identitet i DN i form av:

a) Global och lokal koherens?

b) De lexikala val som görs i samband med beskrivning av SD-väljare och 

b) -sympatisörer?

c) Den legitimitet som tillskrivs SD-väljare och -sympatisörer då de får uttala sig?

4) Vilka aktörer framställs som en motpol till SD, deras väljare och sympatisörer och hur 

konstrueras deras identitet avseende:

a) Global och lokal koherens?

b) Den legitimitet som tillskrivs dem när de uttalar sig?

5) Vilka tecken på en andrafiering kan vi se utifrån analysen av fråga tre och fyra. Avseende 

hur SD-väljare och sympatisörer framställs i förhållande till övriga aktörer i artiklarna?
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4.4 Metodproblem

Vi har utgått ifrån Van Dijk CDA-modell men på grund av utrymme och tidsbrist har vi inte 

kunnat ta med alla aspekter av hans modell. Vi tycker ändå att de delar vi har valt har fungerat 

väl för vårt ändamål men vi är medvetna om att fler analysmoment hade gjort analysen bättre. 

Ibland har vi märkt att vi har hittat någonting i texterna som faller utanför de analysverktyg vi 

har valt att fokusera på. Med fler analysverktyg hade sådana problem kunnat undvikas och 

andra intressanta aspekter hade kunnat lyftas fram än mer. Vi fokuserade framförallt på lokal 

och global koherens och lexikala val. Vi använde oss även av inramning som analysverktyg. 

Men eftersom att de exemplen blev ganska få så blev redovisningen av den införlivad i andra 

delar och därmed inte tematiskt redovisad. Hade vi gjort det så hade användningen av 

verktyget blivit tydligare. Vi tyckte dock inte att vi använde oss av det i sådan utsträckning att 

en tematisk redovisning var motiverad.

En aspekt av att använda CDA är att en sådan analys kan påverkas av subjektiva tolkningar. 

Vi går in i en textanalys med våra förutsättningar, vår förståelse och våra åsikter om 

materialet. Det finns alltid en risk för att resultaten blir påverkade av forskarens ingångsvinkel 

och därmed att de blir skeva. Det kan vara svårt vid exempelvis en analys av ordval att hävda 

att journalisten försöker implicera någonting specifikt eller om ordvalet helt enkelt tillhör en 

journalistisk nyhetskonvention. Faran här ligger i att identifiera saker som det inte finns 

belägg för. Att dra en analys om journalisters attityder allt för långt kan göra att analysen 

riskerar att sluta i spekulationer.  

För att kunna göra vetenskapliga uttalanden om ett undersökningsobjekt är det av stor vikt att 

argumenten är giltiga och tillförlitliga, dessa begrepp benämns som validitet och reliabilitet. 

Empiriskt inriktad forskning bygger på ett empiriskt material, vilket forskaren bygger sina 

slutsatser på. För att kunna hävda vetenskaplighet så måste argumenten byggas på de resultat 

som genereras av empirisk data.79 Vår frågeställning är inriktad på mediers konstruktion av 

SD-väljare, avgränsat till nyhetstexter. Vårt material består av totalt nio artiklar från DN och 

AB och är begränsat till en tidsperiod på sju dagar. Materialet är allt för snävt för att vi ska 

kunna uttala oss om förhållanden och tendenser som står utanför vår undersökning. De frågor 

vi ställer till vårt material kan fortfarande genom god vetenskaplig metod, besvaras på ett 

sådant sätt att vi kan dra valida och reliabla slutsatser utifrån vår empiri. Reliabiliteten av de 

resultat vår metod ger oss skulle kunna ifrågasättas eftersom vi har anpassat vår metod och 

79 M Ekström & L Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur AB, Lund, 2010, s.14-15.
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inte har med all moment i Van Dijks modell, det innebär att CDA-analysen inte är helt 

fullständig. 

Intern validitet berör hur väl de teoretiska idéer vi utvecklar sammanfaller med 

observationerna. För att uppnå hög validitet har vi ett väl avgränsat material som tillåter att vi 

kan nå en djupare kännedom om dess uppbyggnad.80 Vi anser att de frågor vi formulerat gett 

oss relevanta svar. Vi har dock i efterhand kommit fram till att de varit något snävt 

formulerade. Vi har på grund av det fått ett något tunt urval. Om vi hade vidgat vårt 

undersökningsobjekt till SD som parti och dess väljare hade vi fått ett rikare urval. Det hade 

bidragit till att vi hade kunnat göra säkrare uttalanden. Extern validitet avser hur 

generaliserbara resultaten av en undersökning är. Vi tror att vår studie kan blottlägga 

mekanismer och strukturer som är teoretiskt generaliserbara81 till övriga svensk medier och 

möjligtvis till nordisk media. Däremot är det tveksamt om vi kan uttala oss om mediesystem 

utöver dessa då de skiljer sig markant ifrån svenska och nordiska förhållanden.82 Ytterligare 

ett problem med generaliserbarhet för vår del är att vi endast studerar rapporteringen omkring 

en valrörelse. För att kunna dra bättre generella slutsatser skulle vi troligtvis behöva studera 

tidigare val också. Vår undersökning kan ändå fungera som ett underlag för ytterligare studier. 

Antingen med ett historiskt perspektiv eller för framtida valrörelser.

80 Bryman, s. 257.
81 Ekström, s. 17-18.
82 J Strömbäck, Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation, SNS Förlag, 

Stockholm, 2009, s. 43-45

26



5. Resultatredovisning och analys
DN-artiklarnas tematiska struktur

Gemensamt för artiklarnas huvudteman är att de beskriver möjliga orsaker till SD:s 

valframgångar. De flesta artiklarna fokuserar direkt på själva valresultatet, hur många som har 

röstat på SD i ett område eller från vilket parti SD har tagit nya röster. I DN5 och DN4 skiljer 

sig huvudtemat till viss del då de fokuserar på en groende rasism i skolan respektive SD-

sympatisörers aktivitet på bloggar och i sociala medier. Dessa teman ligger dock till grund för 

en diskussion om och hur det har bidragit till SD:s valframgångar. I DN5 ses groende rasism 

och utbredd främlingsfientlighet som bidragande orsaker till SD:s valframgångar. DN4 har en 

rubrik och ingress som avviker från det huvudtema vi angett. Det tema som berörs av rubrik 

och ingress skulle snarare vara att Erik Almqvist, ordförande i SDU, har använt sig av falsk 

identitet för att infiltrera vänsterextrema grupper på nätet och att han tycker att det 

förfaringssättet är acceptabelt även för en riksdagsledamot. Vi har valt att klassificera det som 

ett subtema trots att det enligt vår metod skulle passa bättre som ett huvudtema. Vi gör den 

klassifikationen då två tredjedelar av brödtexten fokuserar på SD-sympatisörernas aktiviteter 

och att det temat även inleder brödtexten. Erik Almqvist och hans nätaktiviteter kommer först 

in efter halva artikeln. Därefter återgår den till att behandla konsekvenserna av 

SD-sympatisörernas metoder. 

DN-artiklarnas SD-väljarrelaterade teman

I vår analys av DN artiklarna så har vi identifierat två olika teman som är genomgående i 

beskrivningen av SD-väljare och sympatisörer (härefter SD-väljare): 1) Missnöje, 2) 

kunskapsnivå & erfarenhet. I kategorin missnöje finns en skillnad mellan missnöje kopplat till 

politik och missnöje som knyter an till samhället. 

Det första temat är inriktat på delvis på ett politiskt missnöje, här ryms deras politiska 

engagemang, politiska frågor som varit avgörande för deras val och misstro till politik och 

politiker. Det innehåller delvis också frågor som invandringen som samhällsproblem, 

rättsväsende, socialt utanförskap och arbetslöshet. Det andra temat innefattar beskrivningar av 

SD-väljares kunskapsnivå och erfarenhet avseende ålder och politisk erfarenhet när dessa 

avviker från beskrivningen av andra partiers väljare. 
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Dessa teman återkommer i flertalet av artiklarna och ligger till grund för vår analys av hur 

SD-väljare konstrueras diskursivt. I vissa fall kan teman överlappa varandra, dvs. en analys 

kan vara svår att placera in i enbart en kategori.

Missnöje

Som vi tidigare nämnt så är ett tema i flera av artiklarna att förklara SD:s framgångar med 

SD-väljares missnöje. Det är framförallt arbetslöshet som anges som ett starkt skäl till 

missnöje. I DN2 så anges inte något konkret missnöje i form av arbetslöshet eller rädsla. 

Däremot poängteras att många som var blankröstare i föregående val nu röstat på SD. En 

blankröst kan ses som ett uttryck för ett politiskt missnöje eller ett politiskt ointresse. DN3 är 

den enda artikel som inte anger någon form av missnöje som förklaring till SD:s framgångar. 

I DN2 och DN3 anges invandring, rättsväsende, äldreomsorg som viktiga frågor för 

SD-väljare. Det förtydligas att det är de här frågorna som skiljer SD-väljare från de övriga 

väljarna. De påståenden som görs är underbyggda av SVT:s valundersökning 2010. De 

frågorna framställs som bidragande orsaker till att de röstade på SD. 

I DN1 får Irene Hassem och Anna Olsson uttrycka temat. Ett uttalande beskriver den 

utveckling som skett i det område där Hassem bor. Det uttrycker också ett krav på minskad 

invandring som SD står för: Jag har varit nattvandrare och sett hur allt har försämrats när 

invandrarna blivit så många, säger Irene Hassem. Ett andra uttalande som ger uttryck för 

behovet av en förbättring av lag och ordning görs av samma person: Men dom på andra sidan 

vägen stjäl, skräpar ned och är allmänt bråkiga. Olsson säger: När landet nu har dålig 

ekonomi ska man inte bara skänka bort allt. Det är många som tycker att det behövs en 

förändring. Det uttalandet återger också SD:s krav på en begränsning av invandringen med då 

rådande lågkonjunktur som motivering. 

Kunskapsnivå & erfarenhet

Det andra temat vi har identifierat i många av artiklarna är att SD-väljare beskrivs som unga, 

eller som förstagångsväljare. Det är beskrivningar som avser deras erfarenhet. DN5 handlar 

om rasism bland unga och där anges ungdomsarbetslösheten som orsak till att många unga 

röstat på SD. Det påpekas också att det är vuxenvärldens ansvar att ta diskussionen. I DN4 

beskrivs SD-väljare av sökmotorskonsulten Nikke Lindqvist så här: Många av deras väljare 

är unga arbetslösa män som har mycket tid att sitta framför datorn och bevaka alla sajter. 
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Det övergripande temat är SD:s framgångar, de subteman vi har identifierat relaterar till 

huvudtemat genom att förklara de specifika orsakerna som tillsammans har resulterat i att SD 

vunnit framgångar i valet 2010. Hur och varför SD-väljarna har röstat är återkommande 

frågor i artiklarna. Deras handlingar förklaras medan andra partiers väljares val inte ges någon 

förklaring. De övriga väljarnas handlingar beskrivs snarare än förklaras. De subteman som vi 

identifierat (missnöje, kunskap & erfarenhet) bidrar till att begränsa de tänkbara orsakerna. 

Det tas inte hänsyn till att många som har röstat på SD kan ha gjort det utifrån en ideologisk 

övertygelse, att de faktiskt tycker att en röst på SD är det bästa alternativet för Sveriges 

framtid. En röst på SD innebär inte någonting positivt kan ses som den outtalade meningen 

här, en röst på SD är ett symptom på ett samhällsproblem då SD-väljare grundar sitt val på en 

negativ uppfattningen om samhället. Den kopplingen är outtalad. Det är upp till läsaren att 

göra den själv. 

DN-artiklarnas schematiska struktur.

De aktörer som förekommer i artiklarna och vad de representerar.

Vi har identifierat ett antal olika kategorier av aktörer som förekommer i artiklarna. 

Aktörer som står bakom SD i form av politiker, väljare eller sympatisörer. De representerar 

dem som anser att det finns ett behov av ett parti som SD. Att det finns brister i dagens 

samhälle som hänger samman med för hög invandring. 

Övriga riksdagspartier och deras väljare. (motsätter sig SD:s politik)

Proffstyckare & experter. (Ger möjliga förklaringar till SD:s framgångar)

Motståndare till SD utan tydlig partitillhörighet. (motsätter sig SD:s politik och ställer sig 

frågande till hur det kunde komma sig att SD vunnit framgångar)

Artikelförfattare, (representerar DN)

Alla aktörer förutom proffstyckare & experter positioneras som ett motsatt läger i förhållande 

till SD-väljare. De utpekas som dem som bryter mot normen som konstrueras i artiklarna. Det 

som utgör konflikten mellan aktörerna är att SD-väljarna har röstat in ett förmodat 

främlingsfientligt parti i riksdagen. Det ses inte som acceptabelt av det motsatta lägret. 

Proffstyckare & experter analyserar i de flesta fall valet utan att öppet ta ställning för eller 

mot SD. De får presentera fakta som fungerar som underlag för journalistens slutsatser. I DN4 

skiljer sig Nikke Lindqvist ifrån det här då han är öppen motståndare till SD. Han framställs 

dock som sökmotorskonsult och intervjuas inte som valexpert. Man kan fråga sig varför DN 
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inte intervjuar en sökmotorexpert som har en neutral position till SD i en sådan här artikel. 

Övriga riksdagspartier och deras väljare får uttala sig och kommentera SD:s framgångar utan 

att journalisterna ifrågasätter deras analyser och påståenden. De SD-politiker och väljare som 

uttalar sig får frågor som utmanar deras åsikter eller får inramningar av journalisten som 

underminerar deras åsikter eller legitimitet. SD-väljare och politiker får inte uttala sig lika 

frekvent som deras motståndare i artiklarna. De får inte avsluta eller sammanfatta ett 

resonemang utan att journalisten nyanserar deras framställning. Det här ger en obalans mellan 

de båda sidorna i konflikten där SD-väljare underordnas den motsatta sidan i DN:s 

rapportering. 

Historisk bakgrund till händelsen utifrån aktörers handlingar och kommentarer.

I de artiklar, DN2 och DN3 som främst berör valresultaten som sådant och analyserar 

väljarnas förflyttningar mellan partierna används 2006 och 2010 års valresultat som bakgrund. 

Medan artikeln DN5 också ger en bakgrund till rasismen och främlingsfientlighetens 

utveckling i Sverige beskriven av Magnus Manhammar som företräder SSU, LO och nätverk 

mot rasism i Blekinge. I DN2 och DN3 kontextualiseras händelsen på ett sätt som stärker 

DN:s roll som förmodad neutral aktör. I DN5 är kontextualiseringen baserad på Manhammars 

iakttagande. Den observation han gjort framstår som en sanning då han tillskrivs hög 

legitimitet. Det kan inte ses som ett lika förmodat nyanserat ställningstagande av DN som i 

DN2 och DN3.

I inledningen av DN1 beskriver journalisten Almgården som en: snygg, ren och välskött  

stadsdel. Längre ner i artikeln ger Irene Hassem en annan beskrivning av utvecklingen i 

Almgården: i takt med att invandrarna har ökat så har allt blivit sämre... Hennes bild av att 

området har försämrats över tid går emot den bild som journalisten gett av Almgården. 

Journalisten ger stöd åt övriga aktörers bakgrundsuppfattning. Det leder till att det skapas ett 

samförstånd mellan journalisten och övriga aktörer som stärker sanningshalten i deras 

uppfattning. 

I DN4 beskrivs SD-sympatisörers användande av falska identiteter för att skapa opinion på 

bloggar och sociala medier. Även SDU ordföranden Erik Almqvist har använt falsk identitet 

när han besökt vänsterextrema sajter. Erik Almqvist får uttala sig och förklara varför han 

använt falsk identitet. Utöver honom så får Martin Gelin, ansvarig för de rödgrönas satsning 

på nya medier och Nikke Lindqvist, sökmotorkonsult och en av de ansvariga bakom den 
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SD-fientliga sajten sverigedemokraterna.de uttala sig och analysera situationen. Två 

uppenbart partiska källor tillåts sammanfatta och redogöra för händelserna som beskrivs i 

artikeln. Det leder till en onyanserad rapportering och underlag för att ifrågasätta journalistens 

kritiska hållning. 

De som tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring de aktuella 

händelserna

I DN2, DN3 och DN4 är det journalisten eller den expert DN hänvisar till som övervägande 

får dra slutsatserna och sammanfatta händelserna. Valet av källa leder till att DN framstår som 

mer objektiva i sin rapportering. Det innebär dock inte att DN verkligen är objektiva då de 

experter de väljer att ha med fokuserar till största del på de negativa aspekterna av den 

generella SD-väljaren. Även om det experterna påstår om SD-väljare stämmer överens med 

verkligheten så är det ändå problematiskt när journalisten enbart väljer att ta med aspekter 

som underminerar dem. Till exempel så nämns i DN2 att SD-väljare är den mest politiskt 

missnöjda väljargruppen. Som motpol till det här ställs moderaterna som har det högsta 

förtroendet för sin partiledare av alla riksdagspartier. Undersökningen presenteras också i 

AB1 och där framkommer att Åkesson får de näst högsta siffrorna i samma kategori vilket 

inte redogörs för av DN. Att använda Reinfeldt som en motpol till SD-väljarnas förtroende för 

politiker ger en skev bild när SD ligger näst högst i samma förtroendekategori. Poängen här är 

att även om en artikel är baserad på expertutlåtanden och officiella undersökningar så kan 

bilden av verkligheten förvrängas eller konstrueras på ett sätt som missgynnar en part genom 

att utelämna viss fakta.

DN1 skiljer sig en del då aktörerna får uttala sig fritt och dra sina egna slutsatser, Olssons 

uttalande om lågkonjunktur som orsak till SD:s framgångar byggs vidare av Reepalu som drar 

slutsatsen att SD:s framställning av samhällssituationen är ett retoriskt knep. Journalisten 

ramar in Olssons uttalande med Reepalus analys som också får avsluta stycket. Det här leder 

till att Olsson framställs som ett offer för SD:s populistiska budskap (Olsson blir en retorisk 

poäng) då hon har fallit för den retorik som Reepalu varnar för. Carlsson, S-väljare, får 

avsluta artikeln med sitt uttalande om problem med invandringen som orsak eller möjlig 

förklaring till varför SD vunnit stora framgångar i Almgården. 

I DN5 får Manhammar dra alla slutsatser och sammanfatta artikeln, journalisten återger hans 

version. Manhammars ser SD som en representant för rasismen, att bekämpa den är hans jobb. 
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Hans position är därmed ett öppet ställningstagande mot SD. Hans åsikter och analyser 

presenteras och stöds av journalisten utan att någon kritisk diskussion förs eller att någon 

representant för SD får uttala sig. Artiklar av den här typen bidrar till att normalisera en 

diskurs där ett ställningstagande mot SD ses som någonting självklart.

Konstruktionen av SD-väljares och -sympatisörers identitet i DN-artiklarna

Missnöje

DN2: -Men en stor del av dem som nu stödde Sverigedemokraterna röstade inte på något 

parti alls i valet 2006. Endera var de blankröstare eller så hade de ännu inte hunnit få  

rösträtt, kommenterar valexperten professor Sören Holmberg. Här väljer artikelförfattaren att 

använda en källa som fokusera på att många som röstade på SD 2010 antingen röstade blankt 

eller inte var gamla nog att ha rösträtt i valet 2006. Genom att lyfta fram en sådan aspekt 

poängteras att många av väljare är nya och oerfarna förstagångsväljare, politiskt missnöjda 

eller ointresserade, om de röstade blankt i föregående val. De framstår på grund av det som en 

flyktig väljarskara som inte är speciellt politiskt övertygade och mycket väl kan tappa 

intresset för sitt parti, eller för politik i allmänhet. Det är troligare att en väljargrupp som 

präglas av svag ideologisk övertygelse och missnöje baserar sina politiska val på populistiska 

grunder än att väljare med stark ideologisk övertygelse gör det. Partiet framstår som mer 

populistiskt om deras huvudväljargrupp tillhör den missnöjda skaran som inte är ideologiskt 

övertygade. 

I DN3 framkommer att M-väljare och S-väljare som gått över till att rösta på SD lägger stor 

vikt vid flykting och invandrarfrågor, även lag och ordning är viktiga frågor för dem, 

framförallt för de tidigare M-väljarna. Den här bilden visar att det är de här få frågorna som 

lockat över många M och S-väljare till SD. Siffrorna kommer ifrån Valu, utifrån en särskild 

bearbetning som gjorts för DN. Det finns ingen anledning att ifrågasätta resultaten, de här 

frågorna tillhör SD:s kärnfrågor så att de varit av stor vikt för att locka väljare är ingenting 

som är konstigt. Men artikeln avslutar med följande fakta: Men det finns också en annan 

skillnad som har betydelse. De tidigare M-väljare som nu röstar på Sverigedemokraterna 

visar lägre intresse för sysselsättningen, den svenska ekonomin och företagens villkor än vad 

nuvarande moderatväljare gör. Tidigare S-väljare lägger mindre vikt vid social välfärd, miljö  

och jämställdhet jämfört med dem som i årets val röstade på Socialdemokraterna
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Här poängterar DN de frågor som de nya SD-väljarna inte är intresserade av. Rubriken 

Invandringen avgörande för byte till SD bygger upp textens globala koherens. De övriga 

frågor som tas upp är klassiska M och S frågor, någonting som inte förklaras utan DN tar för 

givet att läsaren gör den sociokulturella kopplingen själv. Det framkommer inte vilka andra 

frågor SD-väljarna är intresserade av förutom deras två kärnfrågor. Det som lyfts fram är 

frågor de inte är intresserade av. Det kan finnas en poäng med att diskutera dem, då väljarna 

tidigare röstat på M och S och därför borde ha ett intresse av de här frågorna, men den 

diskussionen förs inte i DN, Kvar blir bilden av två väljargrupper som är intresserade av ett 

fåtal politiskt frågor. De två grupperna framställs som att de saknar ett bredare politiskt 

intresse.

I DN1 är det ett främst ett samhälleligt missnöje som det ges uttryck för från SD-väljare. 

Textens globala koherens bygger på samhällsklimatet som förklaring till SD:s valframgångar. 

Olssons uttalande stärker den globala koherensen Vi svenskar får böna och be när vi behöver 

hjälp, men invandrarna kommer bara hit och får vad de behöver. Det dåliga samhällsklimatet 

skylls på invandrare och de ses som ansvariga för problematiken. Hassem säger Jag är inte 

rasist, säger Irene Hassem. Men dom på andra sidan vägen stjäl, skräpar ned och är allmänt  

bråkiga. Med dom på andra sidan åsyftas invånare i Rosengård. Ett uttalande som förflyttar 

ansvaret ifrån dem själva. Underförstått är att SD-väljare skyller ifrån sig och lägger skulden 

på någon annan. Hassem använder boende i Rosengård som syndabock medan Olsson är mer 

kategorisk och lägger skulden på alla invandrare. Det uttrycks på ett liknande sätt av Carlsson 

...jag förstår att det finns många sverigedemokrater här på Almgården. Många som jobbar i  

Rosengård får en massa skit dagarna i ända. Han tar dock avstånd själv från SD men 

uttrycker ändå en förståelse och en trolig orsak till SD:s framgångar. De tre citaten är lokala 

delar i texten som sammantaget uttrycker ett missnöje. Underförstått är att det är förklaringen 

till SD:s valframgångar i Almgården. 

Kunskapsnivå och erfarenhet

I exemplen nedan från DN1 och DN4 framställs SD-väljaren som en väljare med lägre 

kunskapsnivå eller bristande analytiska förmåga i förhållande till övriga riksdagspartiers 

väljare. Det sätts också i samband med att SD är ett parti som lockar många unga 

förstagångsväljare. 
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I DN1 Deras väljare anser att invandrare bara kommer hit och lever på bidrag. När 

invandrarna får jobb heter det att nu kommer de och tar våra jobb också. Det är så ett  

populistiskt parti argumenterar och tyvärr är det många som köpt det budskapet.

Reepalu får utveckla sitt resonemang om SD:s framgångar. Han pekar på ett cirkelresonemang 

där invandrarna blir beskyllda för problemen oavsett vad de gör. Utifrån den här analysen 

framstår SD-väljare antingen som att de inte lyckas se igenom det genomskinliga 

resonemanget. De blir förda bakom ljuset av en retorik som bara har ett mål, att förstöra för 

invandrarna. Alternativet är att de inser cirkelresonemangets logiska brister, men de röstar 

ändå på SD för de vill, precis som SD, beskylla invandrarna för samhällsproblemen. Utifrån 

den analysen är SD-väljaren antingen ointelligent och naiv, eller en medveten rasist. Reepalus 

uttalande fungerar som en avslutande analys till Olssons påstående  ...När landet nu har en 

dålig ekonomi borde man inte skänka bort allt. Det är många som tycker att det behövs en 

förändring. Båda uttalandena relateras till artikelns globala koherens, om varför så många 

röstade på SD i Almgården. Men positioneringen gör att Reepalus analys fungerar som 

bakgrund till Olssons uttalande. Efter följer en inramning det har inte Stig Carlsson där 

journalisten hänvisar till Reepalus uttalanden om att deras väljare har köpt SD:s populistiska 

retorik. Det här stöder Reepalus analys samtidigt som det stärker Carlssons legitimitet, 

eftersom han inte köpt retoriken.

I DN4 gör Gelin skillnad mellan SD och övriga riksdagspartier som får konsekvenser för 

väljarna med uttalandet: Sverigedemokratern har inte använt sig av några supersofistikerade 

strategier. Det som fungerar för dem skulle inte fungera för de etablerade partierna. Att 

strategierna bara fungerar för SD innebär att de metoder som attraherar SD-väljare skiljer sig 

från de metoder som attraherar övriga partiers väljare. Det här resonemanget för med sig ett 

underförstått budskap. De övriga partiernas väljare kräver mer sofistikerade metoder och 

skulle inte falla för SD:s enkla grepp. Det här bidar också till konstruktionen av SD-väljare 

som mindre kunniga eller bristande i erfarenhet jämfört med övriga väljare. 

Lexikala val i samband med beskrivning av SD-väljare och -sympatisörer

I samband med de beskrivningar som görs av SD-väljare presenteras också fakta som stöder 

dem men de är likväl beskrivningar som bidrar till att konstruera deras identitet. DN har 

överlag hållit en återhållsam ton när det gäller identitetsskapande lexikala val. Vi har 

framförallt hittat lexikala val som vi kan kategorisera under temat missnöje. 
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I DN2 lyfts SD-väljarnas misstro mot politiker och det politiska systemet fram. 

Sverigedemokraternas väljare skiljer ut sig också när det gäller förtroendet för politiker.  

Medan detta, allmänt sett, har stigit sedan valet 2006, så visar SD-väljarna utpräglad 

misstro. Här är ordvalet ’utpräglad’ intressant. Att prägla någonting hör till en 

metallhantverksdiskurs, ett beständigt avtryck görs i metallen. Att då misstron är utpräglad 

innebär att den är väldigt hårt sammanbunden med deras väljare, den är en viktig del av dem. 

De sätt som SD-väljaren framställs på leder till att han eller hon i grunden är en 

missnöjesväljare. Den bilden stärks och befästs genom ordval som ’utpräglad’. Inga liknande 

ordval används om andra partiers väljare i de artiklar som ingår i vårt urval. Det förs inte 

någon diskussion i artikeln om de övriga riksdagspartiernas förmåga att fånga upp 

missnöjesväljare. Citatet är formulerat av journalisten och bidrar till att stärka den bild av 

SD-väljare som framställs med hjälp av Holmbergs uttalanden. 

I DN1: SD-väljare får i artikeln beskriva sig själva genom de uttalanden de gör. De säger att 

de inte är rasister. Olsson som beskrivs som arbetslös sedan ett och ett halvt år tillbaka säger 

att: Vi svenskar får böna och be när vi behöver hjälp. ’Böna och be’ är intressant i 

formuleringen. Det konnoterar till tiggeri, underlägsenhet, en grupp som ser sig själva i en 

utsatt position. Det handlar om att försöka få en högre makt att lägga märke till den lilla 

människan. Det enda alternativet som finns kvar är att ställa sig på knä för att böna och be. 

Det är ingen som tänker på oss Svenskar. Underförstått att invandrare alltid kommer i första 

hand. Här uttrycks ett missnöje med hur de styrande i samhället hanterar de behov som alla 

samhällsgrupper har. Invandrare kommer i första hand och så ska det inte vara enligt Olsson. 

Det bidrar till att konstruera en bild av SD-väljare som främlingsfientlig eller som att de 

skyller alla problem i samhället på invandrare. Poängen är att SD-väljare framställs som att de 

är mindre driftiga, de behöver hjälp ifrån samhället. Så framställs inte någon som mottsätter 

sig SD i artikeln. Rahmani har så mycket att stå i att hon knappt har tid att prata. Stig Carlsson 

är pensionerad men jobbar ändå extra. 

DN 2: I beskrivningarna av de övriga väljarna så görs lexikala val som antyder att de övriga 

väljarna är aktiva och medvetna. Att de identifierar sig med partiernas ideologi, de ser sig mer 

som höger eller vänster, Miljöpartiets väljare anser sig stå mer till vänster. Det här exemplet 

blir identitetsskapande både för övriga väljare, men också för SD-väljare då det är de som 

fungerar som motpol. Det blir tydligare när det sätts i kontrast till hur SD-väljare kopplas 

samman med partiet. SD-väljaren framställs inte som någon ideologiskt övertygad individ. 
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Istället så stöder de partiet i sig och till skillnad från andra partiers väljare så kommer den 

ideologiska övertygelsen i andra hand. 

Den legitimitet som tillskrivs SD-väljare och -sympatisörer då de får uttala sig

De tre första exemplen nedan är hämtade från DN1. Det är den enda artikel som innehåller 

uttalanden från SD-väljare. Det sista exemplet är från DN4, uttalandet kommer från en SD-

politiker och han är den enda politiker från SD som får uttala sig utöver aktörerna i DN1. 

Irene Hassem representerar SD och sig själv som privatperson. Hennes åsikter får tyngd 

baserad på att hon bott 34 år i området. Hon har varit nattvandrare vilket tyder på en viss grad 

av samhällsengagemang. Hennes ålder och yrke framgår inte av artikeln.

Diana Sandberg är dotter till Hassem. Det framgår inte vad hon röstat på eller om hon är 

medlem i SD. Men hon ger stöd till Hassems resonemang. Hon är 26 år gammal, hennes yrke 

framgår inte av artikeln. Den legitimitet som tillskrivs henne är delvis baserad på relationen 

till Hassem. 

Anna Olsson representerar sig själv det framkommer inte om hon röstat på SD, men hennes 

åsikter uttrycker sympatier för SD. Hon är 26 år gammal och arbetslös. Hon beskyller 

invandrare för att leva på samhällets resurser men samtidigt befinner hon sig i samma 

situation. Det framstår som att Olsson kastar sten i glashus. I det sammanhanget försvagar 

framställningen hennes legitimitet. 

I DN4 presenteras Erik Almqvist som, en av Sverigedemokraternas högst uppsatta politiker,

ordförande i Sverigedemokratisk ungdom, ledamot av partistyrelsen och riksdagsledamot. 

Framställningen tillskriver Almqvist hög legitimitet. Samtidigt utmanas hans legitimitet då 

journalisten ifrågasätter hans handlande då det inte lämpar sig för en person i hans ställning. I 

ett sådant sammanhang fungerar den legitimitetshöjande presentationen som ett syfte för att 

ge stöd till den kritik som journalisten lägger fram. 

Hur konstrueras de aktörer som framställs som motpol till SD-väljare och -sympatisörer 

DN2: Särskilt för statsminister Fredrik Reinfeldt är förtroendet bland de egna väljarna så 

högt att man kan tala om en partiledareffekt.
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DN2: Den ideologiska skillnaden mellan borgerliga och rödgröna uppfattas som större än 

tidigare, hävdar han. Centerns, Folkpartiets och Kristdemokraternas anhängare ser sig mer 

som höger. Bland de rödgrönas väljare finns även där motsvarande tendens, men åt andra 

hållet. Även Miljöpartiets väljare anser sig stå mer till vänster.

Artikelns globala koherens avser de väljarförflyttningar som skett mellan valet 2006 och 

2010. I de två exemplen ovan poängteras att moderaternas väljare har ett högt förtroende för 

Reinfeldt. Det här skiljer sig från hur SD-väljaren framställs då de har ett högre misstroende 

riktat mot politiker. I det andra citatet poängteras att den ideologiska polariseringen mellan 

blocken har ökat, förutom hos moderaternas väljare. De moderata väljarnas tilltro till politiken 

och politiker befästs genom att de har ett starkt förtroende för Reinfeldt. En gemensam 

nämnare för de övriga väljarna är att de identifierar sig utifrån partiernas ideologiska 

ståndpunkter. Detta står i stark kontrast till SD-väljarna som beskrivs som missnöjesväljare 

utan någon starkt ideologisk övertygelse. I artikeln positioneras SD-väljare som 

missnöjesväljare och som att de har ett lågt förtroende för politiker. Väldigt många av dem är 

också förstagångsröstare eller blankröstare i föregående val. När ideologiska skillnader mellan 

partier och block diskuteras så utelämnas SD. SVT:s Valu-undersökning som texten baserar 

sig på stämmer säkerligen överens med verkligheten, det är dock inte där problemet ligger. 

Den här positioneringen som görs av SD ger dem en konsekvent negativ framställning i 

relation till textens globala koherens. När negativa aspekter diskuteras så ligger fokus på SD, 

när positiva aspekter diskuteras som en ideologiskt övertygad väljarkår så utelämnas de ifrån 

diskussionen. 

I DN5 skapas en identitet som skiljer sig något från den övriga bilden. Gruppen ‘vi’ kan bestå 

av antingen Socialdemokraterna och arbetarrörelsen som för en kamp mot 

främlingsfientlighet och rasism. Det här är relaterat till artikelns globala koherens som avser 

arbetarrörelsens kamp mot rasism. ‘Vi’ kan också bestå av vuxenvärlden undantaget de som 

röstat på SD. Oavsett vilka gemenskapen består av är det klart att det inte finns utrymme för 

SD-väljare då de förknippas med främlingsfientlighet och rasism. Två exempel följer: Där får 

de unga prata om svenskhet, människovärde och islam. och det andra exemplet – Det finns en 

kärna som är rasister, men de är väldigt få.

Föregående stycke i artikeln handlar om den groende rasismen i skolorna. Den första delen av 

citatet är hämtat ur en del av texten som handlar om Manhammar avslutade projekt där han 
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mötte unga i skolor. Underförstått här är att ‘vi’ som för kampen mot rasism har en syn på 

svenskhet, människovärden och islam som inte sammanfaller med den bild som de möter 

bland vissa unga i skolorna. Om du inte håller med gruppen ‘vi’ hamnar du utanför 

gemenskapen och om du inte är beredda att revidera din uppfattning tillhör du kategorin 

rasist. Det ger också en bild av att gruppen ‘vi’ är upplyst och besitter en bild av verkligheten 

som skiljer sig från den verklighetsbild som vissa unga har. 

– Vuxenvärlden måste våga ta diskussionen. De här ungdomarna finns bland de 330 000 som 

röstade på SD.

SD blir huvudmålet, det som hela artikeln riktar sig mot. Den globala koherensen är 

uppbyggd som en kamp mot rasismen, en röst på SD representerar ett uttryck för rasism och 

främlingsfientlighet är den logiska följden av artikelns övergripande tema i kombination med 

hur SD positioneras i artikeln. Ovanstående citat föregås av ett resonemang om 

ungdomsarbetslöshet och främlingsfientlighet. De ungdomar som åsyftas är 

främlingsfientliga. Det ‘vi’ som skapas består av vuxenvärlden som till följd inte kan 

förknippas med främlingsfientlighet och rasism. Genom att inkludera gruppen 

främlingsfientliga unga i gruppen som röstat på SD görs en markering. Är du ung och har 

främlingsfientliga åsikter så är det SD som är alternativet att rösta på. Är du ung och inte 

röstar på SD kan du ingå i gemenskapen. ‘Vi’ består då av vuxna och övriga som inte röstat på 

SD. 

Den legitimitet som tillskrivs övriga aktörer när de uttalar sig

Övriga riksdagspartier och deras väljare framställs med beskrivningar som höjer deras 

legitimitet. Manhammar är den aktör som presenteras mest ingående i den här kategorin. 

Manhammar presenteras som talesman för ett antal tunga organisationer SSU, fyra LO-fack: 

IF Metall, Elektrikerna, Byggnads, transport och organisationen nätverk mot rasism i 

Blekinge. Manhammar har också varit aktiv sedan 90-talet i SSU. Att han representerar ett 

flertal andra organisationer tillskriver honom ytterligare legitimitet. Carlsson, röstar på S, 

jobbar extra med idrott i Almgården och i Rosengård. Han ideella engagemang i de båda 

statsdelarna tillskriver honom legitimitet som är baserad på att har en helhetsbild av båda 

stadsdelarna. Gelin var ansvarig för nya medier hos de rödgröna partierna under valrörelsen. 

Framställningen tillskriver honom legitimitet i form av tekniskt kunnande och politiskt 

engagemang. 
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Gemensamt för de aktörer som vi samlat under proffstyckare & experter är att journalisterna 

förhåller sig okritiskt till deras uttalanden. I DN2 uttalar sig Sören Holmberg och han får göra 

alla analyser i artikeln. Holmbergs legitimitet kommer ifrån hans titel som professor och att 

han benämns som valexpert. Lindqvist och Gelin i DN4 tillskrivs legitimitet i form av 

tekniskt kunnande och politiskt engagemang. De båda har roller som kan anses bidra till en 

partisk uppfattning i frågan vilket inte kommenteras av journalisten. Gelin var ansvarig för de 

rödgrönas nya medier under valrörelsen. Han kan även placeras in i kategorin övriga 

riksdagspartier och väljare.

De aktörer som inte har en tydlig partitillhörighet och motsätter sig SD:s politik framställs 

som goda medborgare som har ett samhälleligt engagemang. De framställs på ett sätt som 

positioner dem i ett motsatsförhållande till den uppfattning som SD-väljare har om 

samhällssituationen. Ett exempel som är talande är beskrivningen av Rahmani i DN1. Hon 

beskrivs som invandrare ifrån Iran, jobbar på Casinot, som ledsagare och pluggar på högskola 

på heltid. Framställningen höjer hennes legitimitet då den beskriver en individ med en 

förmåga att prioritera och sköta flera uppdrag simultant. Hon tillskrivs de egenskaper som 

motsätter sig den bild av invandrare som SD-väljare presenterar. 

Tecken på andrafiering i DN-artiklarna

De uttalanden som görs av SD-väljare lämnas inte oemotsagda. Deras uttalanden blir antingen 

bemötta av journalistens frågor som utmanar deras position, eller så har journalisten med 

inramningen beskrivit en verklighet som skiljer sig från SD-väljarens uppfattning. Ett 

exempel på det här är när Irene Hassem och Diana Sandberg i DN1 beskriver hur Almgården 

har försämrats med en ökad invandring, hur de kommer dit och skräpar ner. I inledningen av 

artikeln beskrev journalisten Almgården som en snygg, ren och välskött stadsdel. Genom den 

här inramningen så blir sanningshalten i Irene och Dianas analys ifrågasatt. Att konsekvent 

utpeka en grupps åsikter och uppfattning som avvikande bidrar till en andrafiering.

I samma artikel så blir SD-sympatisören Anna Olssons åsikter om SD:s framgångar 

utvecklade och analytiskt avslutade av S-ledamoten Ilmar Reepalu. Här frågar vi oss varför 

Reepalus politiska position inte uppges? Reepalu framstår som en röst från gatan och han står 

därmed på relativt jämbördig mark med den arbetslöse Olsson. I verkligheten har Reepalu en 

mycket högre maktposition än henne. Dessutom är han en del av det styrande system som 

Olsson riktar sin kritik mot. För att framställningen skall bli nyanserad och läsaren skall förstå 
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maktskillnaderna i deras positioner borde DN vara öppna med vem det är som uttalar sig det 

finns annars en risk att balansen i artikeln blir skev. 

De aktörer som uttrycker negativa åsikter om SD får ofta själva avsluta artiklar eller stycken 

utan att journalisten kommenterar deras åsikter eller analyser. Att de inte kommenteras eller 

ifrågasätts leder till att de kan ses som mer sanningsenliga. Det tillskriver både argumenten 

och personerna bakom legitimitet. Det skapar ett ‘vi’ som står ovanför SD-väljare.

Gemensamt för artiklarna är att övriga partiers väljares handlingar framställs med 

beskrivningar. Att människor röstat på SD framställs ofta med förklaringar. Att vissas 

beteende förklaras medan andras ses som en naturlig handling skapar ett vi och dem 

förhållande. De ‘andra’ handlar på ett sätt som skiljer sig från det sättet som enligt gruppen 

‘vi’ är normalt. Det förklaringar som ges i artiklarna bygger på de teman vi tidigare 

presenterat, politiskt missnöje, samhälleligt missnöje och kunskapsnivå och erfarenhet. Att 

deras handlande förklaras med de anledningarna konstruerar en bild av att människor som 

röstat på SD har gjort det på grund av missnöje, bristande kunskap eller erfarenhet. Ett sådant 

handlande står också i kontrast till att övriga väljare framställs som ideologiskt övertygade. 

Att de valt att rösta som de gjort bygger på en djupare politisk kunskap som ser bortom den 

förenklade problembild som SD-väljare har enligt ‘vi’. Oavsett vilka som ingår i 

gemenskapen så står det klart att det inte finns utrymme för de som röstat på SD.
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AB-artiklarnas tematiska struktur

De fyra artiklarna ingick i Aftonbladets serie Nya kalla Sverige. AB besökte tre orter där SD 

vunnit stora valframgångar i ett försök att klargöra vad det var som låg bakom SD:s 

framgångar. AB besöker även Rinkeby där 90 procent av invånarna beskrivs som invandrare. 

De får ge sin bild av SD och hur de ser på deras framgångar. I artikelserien gjordes även ett 

besök i Grästorp där Svenskarnas Parti valdes in i kommunfullmäktige. Den artikeln är inte 

med i vår undersökning då den inte berör SD. Gemensamt för AB3 och AB4 är att AB:s 

utsända inte hittar de förklaringar som de förväntat sig. Det finns inga tecken på 

främlingsfientlighet, hög kriminalitet och gängbråk. Gnosjö har dessutom två år i rad blivit 

prisat för sin väl fungerande integration och i Andersberg finns inga motsättningar mellan 

invandrare och övriga invånare. I AB1 beskriver Ilmar Reepalu (S) närliggande områden till 

Almgården som våldsamma. Det har skapat en otrygghet i Almgården som beskrivs som ett 

område präglat av utanförskap. AB2 skiljer sig något då den är mer inriktad på den oro som 

har uppstått i Rinkeby efter att SD valts in i riksdagen. 

AB-artiklarnas SD-väljarrelaterade teman

I vår analys av AB:s artiklarna så har vi identifierat två olika teman som är genomgående i 

beskrivningen av SD-väljare: 1) Förutfattade meningar 2) missnöje. 

Det första temat avser förutsättningar som enligt AB borde existera för att SD ska vara 

framgångsrika. AB förutsätter att SD:s framgångar är ett resultat av utbredd rasism och 

motsättningar i samhället. I de fall där den här bilden inte stämmer söker AB efter alternativa 

förklaringar. Det tas för givet att stöd för SD är ett svar på att rasistiska åsikter och 

motsättningar existerar i samhället. Det andra temat handlar om missnöje och omfattar 

invandringen som ett samhällsproblem, rättsväsende, socialt utanförskap och arbetslöshet. 

Förutfattade meningar

I AB3 och AB4 är många subteman inriktade på att söka efter alternativa förklaringar till SD:s 

framgångar. Det beror på att det från början finns en förväntan att hitta ett samband mellan 

etniska konflikter, stort missnöje och SD:s höga valsiffror. När de inte kan identifiera ett 

sådant samband presenteras alternativa förklaringar till varför SD nått höga valsiffror. I AB1 

finns liknande tendenser men samtidigt framträder också en kontrasterande bild från de 

SD-väljare som får uttala sig. I AB1 framkommer också en bild av Almgården som omgivet 

av våldsamheter och ett område präglat av utanförskap. Det bekräftar i viss mån de 
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förutfattade meningar som återfinns i AB3 och AB4. Gemensamt för de tre artiklarna är att de 

subteman som vi identifierat presenterar olika förklaringar som kan anses bidragande till SD:s 

framgångar i riksdagsvalet 2010.

Missnöje

I början av AB1 får en anonym källa presentera sin bild av situationen i Rosengård. Bilden 

framställer området i mörk dager. Journalisten beskriver Almgården som ett välskött område 

avskilt från Rosengård av Ringvägen. Ilmar Reepalu får beskriva S frustration över att inte ha 

lyckats i valet. Han bekräftar även den bild som ges i början av artikeln. Almgården är ett 

område som är omgivet av oroligheter och våld. Det ses av Reepalu som bidragande till SD:s 

framgångar.

De subteman som presenteras i AB2 rör främst den upprördhet som finns i Rinkeby efter att 

SD kommit in i Riksdagen. Det låga valdeltagandet bland invandrare är också ett ämne som 

tas upp i artikeln. Abebe Hailu får berätta om hur han blev politiskt engagerad och även ge sin 

förklaring till varför valdeltagandet är lågt bland invandrare. I slutet av artikeln förs ett 

resonemang om svenskhet och hur svenskhet kan definieras. Det här kan också ses som en 

form av missnöje men det är ett missnöje som grundar sig på en annan orsak än de som 

uttrycks av SD-väljare. 

För artiklarna AB1, AB3 och AB4 är huvudtemat att förklara hur det kommer sig att så 

många röstat på SD. Gemensamt för de tre artiklarna är att de subteman som presenteras 

försöker ge svar på den frågan men någon slutsats presenterar de inte. 

Den övergripande rubriken för AB3 och AB4 är ‘Vi förstår ingenting’ ett påstående som 

underbyggs av de subteman som artiklarna innehåller. I AB3 och AB4 stärks bilden av att SD 

framgångar är oförklarliga i den typen av områden av de subteman som vi identifierat. I AB1 

får en SD-väljare uttala sig och komma med sin förklaring det är också ett försök att reda ut 

varför SD vunnit framgångar. Samma artikel innehåller ett flertal förklaringar men ingen utav 

dem framställs som ett slutgiltigt svar. 

I AB2 utrycker de subteman som presenteras besvikelse och upprördhet över SD inval i 

riksdagen. De stöder på det sättet huvudtemat. Ett lågt valdeltagande bland invandrare tas upp 

och framställs som en bidragande orsak till SD:s framgång. Resonemanget knyter dock inte 

42



an till huvudtemat som övriga subteman gör. Det subtemat bidrar till att AB2 liknar de andra 

artiklarna men det är inte talande för hela artikeln.

AB-artiklarnas schematiska struktur.

De aktörer som förekommer i artiklarna och vad de representerar.

Vi har identifierat ett antal olika kategorier av aktörer som förekommer i artiklarna.

Aktörer som står bakom SD i form av politiker, väljare eller sympatisörer. De representerar de 

som anser att det finns ett behov av ett parti som SD. Att det finns brister i dagens samhälle 

som hänger samman med för hög invandring.

Övriga riksdagspartier och deras väljare. (motsätter sig SD:s politik)

Motståndare till SD utan tydlig partitillhörighet. (motsätter sig SD:s politik och ställer sig 

frågande till hur det kunde komma sig att SD vunnit framgångar)

Artikelförfattare, (representerar AB)

Att SD valts in riksdagen ses som kontroversiellt av dem som är motståndare till SD. Det är 

inte någonting som skall kunna hända i ett land där öppenhet och acceptans är egenskaper 

som ofta förknippas med begreppet svenskhet. Det ses ett tecken på att någonting är fel i det 

svenska samhället. SD-väljare ställs här mot det 'vi' som förkastar SD:s ståndpunkter. SD-

väljarna får en roll som innebär att de har gjort någonting som är fel. De har röstat in ett enligt 

AB främlingsfientligt parti i riksdagen. Den synen representeras av de aktörer som framställs 

som motpoler till SD-väljarna. De aktörerna får representera ett handlande och en samhällssyn 

som av AB anses vara mer rätt än SD-väljarnas. Att AB:s syn och motpolens syn 

sammanfaller kan ses som något en någon onyanserad rapportering. 

Historisk bakgrund till händelsen utifrån aktörers handlingar och kommentarer.

Alla artiklar innehåller referenser till SD:s valresultat AB2 skiljer sig något från de övriga 

artiklarna då den är inriktad på det nationella valresultatet. I AB1, AB3 och AB4 är det de 

lokala valresultaten som får störst uppmärksamhet. 

AB2 handlar om Rinkeby där 90 procent av invånarna har utländsk bakgrund och bara 54,2 

procent av invånarna röstade. Där fick SD bara 2,1 procent av rösterna. SD:s inval i riksdagen 

jämförs med Ny Demokrati som valdes in i riksdagen 1991: 1991 kom ett främlingsfientligt  

parti in i riksdagen. Nu har det hänt igen säger valarbetare Kerstin Aggefors. Det låga 
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valdeltagandet i Rinkeby tas upp och Abebe Hailu får ge sin syn på möjliga orsaker till 

situationen. Det är en ensidig bild av händelsen som AB presenterar och det kan ses som en 

skev skildring då ingen representant för SD får uttala sig. 

I AB1 framställdes motsättningarna mellan Almgården och Rosengård som bakgrund till SD:s 

framgångar. De ramas in som ett resultat av en konflikt mellan invånarna i Almgården och 

Rosengård. I AB3 förklaras bakgrunden till att den lokala SD-avdelning bildades som ett 

försök att motverka att en byskola skulle läggas ned, lokalgruppen fokuserade inte så starkt på 

invandringen. Journalisten framhåller att Gnosjö hade fått pris två år i rad för hur väl 

kommunen lyckats med integrationen. Det fungerar som en bekräftelse av att det inte finns en 

uppenbar konflikt mellan olika grupper som kan förklara SD:s framgångar. Den här 

bekräftelsen görs även i AB4 då Andersberg förklaras som ett lugnt område det inte 

förekommer gängbråk. SD gick till val på en plattform baserad på ett ekonomiskt sparpaket 

som skulle innebära att resurser frigjordes som kunde läggas på skattesänkningar och bättre 

äldrevård. Vi ser här ett mönster i rapporteringen där journalisten förväntar sig att hitta olika 

gruppmotsättningar. När inga uppenbara konflikter identifieras så måste andra orsaker ligga 

bakom SD:s framgångar och journalisten försöker hitta dessa.

De aktörers som tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring de 

aktuella händelserna.

AB1 S-ledamoten Ilmar Reepalu analyserar situationen och får dra vissa slutsatser, han blir 

bemött med frågor om vad han menar och blir ombedd av journalisten att utveckla sina 

resonemang. I förhållande till de SD-väljare som kommer till tals så får Ilmar möjligheten att 

ge en djupare analys av situationen. Hans slutsatser ifrågasätts inte, därmed framstår de som 

mer sanningsenliga än de uttalanden som SD-väljare gör då dessa utmanas med kritiska frågor 

av journalisten. Artikelförfattaren Erik Wiman sammanfattar faran med SD:s politik med en 

uppdelning i ‘vi’ och ‘dem’ som aldrig kan mötas eller acceptera varandra. SD-väljaren 

Handberg får förklara varför hon röstat på SD. Hennes resonemang blir utmanat av 

journalistens frågor. Lars Olsson som får sista inlägget i artikeln säger att han har aldrig blivit 

störd av invandrare. 

I AB2 är det framförallt, ’mannen på gatan’ som får analysera och förklara SD:s framgångar. 

Deras resonemang kritiseras inte. Ingen representant för SD får uttala sig. S-valarbetaren 

Abebe Hailu får förklara varför många invandrare inte röstar. Kerstin Aggefors, även hon 
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S-valarbetare och Abebe får definiera SD:s politik som främlingsfientlig. Grillägaren och M-

väljaren Zaia Shamoun förklarar orsaken till rädslan för SD. David Johansson får avsluta 

artikeln med ett resonemang om att SD inte ensamma borde få definiera svenskhet. Den bild 

som aktörerna framställer står oemotsagd och kan på så sätt ses som ofördelaktigt för SD och 

deras väljare. 

AB3 Artikelförfattaren Erik Wiman drar de politiska kopplingarna mellan Gnosjö-

avdelningens politik och att den avviker från, och senare sammanfaller med, moderpartiets 

politiska diskurs, han får ett visst stöd i sin analys av SD politikern Peter Lundgren. Artikeln 

har ingen riktigt avslutande sammanfattning, sista ordet får Peter Lundgren då han ger svar på 

om han delar SD:s rikspolitik. Hans ställningstagande bekräftar bilden av SD som ett parti 

som representerar en restriktiv invandringspolitik. Det här är dock inte något problem då 

Lundgren får ge uttryck för en politik som SD bedriver. 

I AB4 är det journalistens röst som är tydligast i texten. Journalisten summerar och drar 

slutsatser om övriga aktörers uttalanden. SD-politikern Roger Hedlund får ge sin förklaring 

till SD:s framgångar, hans resonemang får stå oemotsagt. Journalistens avslutande kommentar 

kan också ses som ett uppmanande till övriga partier att förbättra sin tillgänglighet. Det för att 

i framtiden undvika att SD erhåller ökat stöd. 

Konstruktionen av SD-väljares och -sympatisörers identitet i AB-artiklarna

Förutfattade meningar

I AB3 uttrycks en förvåning över att SD gick så bra i Gnosjö trots att kommunen inte har de 

konfliktproblem som SD brukar lyfta fram. I artikeln beskriver journalisten det så här: Här 

finns egentligen inga av de problem som sverigedemokraterna brukar lyfta fram. Ändå fick 

partiet 8,3 procent av rösterna i kommunen. Meningsluckan som AB utelämnar förutsätter att 

SD är ett parti som samlar missnöjda personer. Logiken bakom journalistens resonemang är 

att om problemen inte finns så borde inte missnöjet finnas och därmed borde SD inte få några 

röster. 

En liknande uppfattning om den identitet som borde följa naturligt med att rösta på SD 

beskrivs i AB4 av två olika aktörer. Det här är inget stökigt område, försäkrar ett ungt par som 

just hämtat sitt barn i den skola som också delas lika mellan områdena. Ungefär samma 

resonemang återfinns även i det här uttalandet: -Nä jag vet inte, Det är inga gängbråk här och 
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inga motsättningar mellan områdena vad jag har märkt, säger Risto Kangas efter betänketid. 

Två olika ställningstaganden som båda bygger på ett konflikttänkande. I Andersberg så finns 

inte de här problemen. De som röstat på SD måste ha haft andra anledningar att rösta på dem. 

SD-väljaren i Andersberg skiljer sig därmed ifrån den tidigare bilden som journalisten 

framställde av SD-väljare. De här citaten hjälper till att bygga upp artikelns globala koherens, 

som är behandlar det oförstående som journalisten har för SD:s framgångar i Andersberg. 

Gängbråk och motsättningar används för att beskriva ett normalförhållande för ett område där 

många stöder SD. 

Missnöje

AB1: hon röstade på och Sverigedemokraterna och hoppas att hennes röst kommer leda till  

förändring för hennes egen del och Jag är verkligen missnöjd med hur Malmö ser ut. Jag vet  

invandrare som kan ta hit hela sin familj när som helst och de får bidrag. Vad får jag? I båda 

citaten ovan poängteras missnöjet med samhället och samtidigt lyfts en egoistisk avsikt fram. 

Här konstrueras en identitet där SD-väljaren utgår från sina egna intressen och sätter sig själv 

främst. Samhället skall förändras så att det gynnar SD-väljaren. Oavsett namn har de en sak 

gemensamt. De älskar att elda upp bilar. Det får vi lära oss av en ung man som inte gärna vill  

ha sitt namn i tidningen. -  Jag vill fan inte ha en yxa i dörren för att jag snackar. Här 

framställs de andra, Rosengård, som ett gemensamt hot där alla är potentiella bilbrännare i 

den anonyme SD-väljarens ögon. Dessutom är han rädd för dem, han är rädd för repressalier 

om hans namn sätts i samband med hans åsikter. Artikelns globala koherens förmedlar AB:s 

förklaring till varför SD vunnit ett så starkt stöd i Almgården, den lokala koherensen bygger 

upp en förklaringsmodell där SD-väljarna röstar på SD på grund av att de är missnöjda med 

samhället och sin egen situation. Det här säger journalisten inte rakt ut utan nyhetsläsaren får 

själv fylla i den meningsluckan.

AB4: Hans Eliason säger - De kanske bara vill röra om i grytorna. de som röstat på SD. Den 

här blockpolitiken är ju inte så rolig. Journalisten lägger till en inramning till uttalandet: 

Ungefär samma mekanism som fick folk att rösta kvar Lasse Brandeby i Let’s Dance, alltså
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De som röstat på SD har inte gjort det på grund av SD:s politiska ståndpunkter. De har röstat 

på SD därför att de är missnöjda med det politiska läget. Det här resonemanget skulle då 

kunna förklara varför SD har vunnit framgångar. De som röstat är inte rasister och därför 

finns det inte heller något som tyder på rasism i Andersberg, SD-väljarna har röstat på SD 

p.g.a. missnöje. Journalisten ger sen en avslutande kommentar som fungerar som inramning. 

Rösterna på SD förklaras bero på liknande orsaker som de som höll kvar Lasse Brandeby i 

Let’s Dance. Människor röstade på Brandeby trots att han inte kunde dansa. Antingen för att 

hans misslyckanden var underhållande eller för att han fick sympatiröster. Det är också den 

identitet som tillskrivs SD-väljare vilket bidrar till att förklara varför det inte finns några 

rasister i Andersberg. Jämförelsen med att rösta i Let’s Dance och rösta på SD bidrar till att 

konstruera en oseriös bild av partiet och deras väljare. Trots att det ursprungliga citatet inte 

har någonting med Let’s Dance att göra så sammankopplas de med varandra genom den 

avslutande kommentaren. Den här inramningen underminerar SD-väljarnas demokratiska 

legitimitet då de förlöjligas och skildras som att de tar lika lätt på ett riksdagsval som att rösta 

på en kändis som medverkar i ett underhållningsprogram.

I AB1 frågar journalisten SD-väljaren Anna Handberg: Men tror du verkligen inte att de 

flesta invandrare helst av allt vill göra rätt för sig? -  Jag vet inte, men jag vet att många inte  

gör det. Frågan ställs efter att Handberg fått förklarat att hon tycker att invandrare har lätt att 

få bidrag. Journalisten ifrågasätter Handbergs bild av verkligheten. Hon kan inte ge ett säkert 

svar utan svarar med ett generellt påstående. En frågeställning som förstärker bilden av SD-

väljaren som distanserad från den verklighet som tillhör ‘vi’ (ett samhälle som inte är så 

farligt, eller ett samhälle där invandrare gör rätt för sig).
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Lexikala val i samband med beskrivning av SD-väljare och -sympatisörer

Förutfattade meningar

AB3: - Jag har aldrig träffat några rasister här, jag blev förvånad när jag hörde det och

AB4 I jakt på det rasistfäste som Andersberg rimligen borde utgöra söker vi efter klottrade 

hakkors eller åtminstone något taskigt stavat främlingsfientligt flygblad på anslagstavlan i  

centrum. Det översta citatet hämtat från AB3 och är ett uttalande från en Gnosjöbo angående 

SD:s valframgång. Han (Moldaull) använder ordet rasist som en självklar synonym till 

sverigedemokrat. Det är visserligen en privatperson som uttalar sig här men AB har valt att ta 

med uttalandet utan att kommentera det vilket ger hans analys en viss kredibilitet.  I det andra 

citatet från AB4 leder det lexikala valet 'rasistfäste' till att SD:s framgångar likställs med 

etablerad rasism och främlingsfientlighet. Det innebär också att de som röstat på SD bör ha 

åsikter av det slaget. De tillskrivs också i och med det lexikala valet ’taskig stavning’ 

begränsade språkliga egenskaper vilket här skapar en identitet av SD-väljare som rasistiska 

och lågutbildade.

I AB2 så lyfts liknande citat fram där SD och deras sympatisörer beskrivs som rasister. 

På Rinkebygriller lägger ägaren Zaia Shamoun kebabkött mellan två hamburgerbröd 

samtidigt som han diskuterar Sverigedemokraterna med några kunder. Eller “rasisterna” 

som de kallar dem. Återigen är det en privatperson som uttalar sig, men AB väljer konsekvent 

att ta med de här beskrivningarna utan att förhålla sig till dem, vilket leder till att 

förknippandet mellan SD och rasism stärks. 

AB1: Valundersökningar visar att unga människor utan jobb eller högre utbildning lockas av 

partiets missnöjespolitik. Det är ordet lockas som är utmärkande i sammanhanget. Ordet 

konnoterar till mystik, något som man inte har en fullständig bild av. Förslaget var lockande 

men vid närmare eftertanke så var det inte så bra som det först verkade. Dessutom ges en 

förklaring av vad det är som är lockande, det är partiets missnöjespolitik. Journalisten väljer 

att sätta missnöje före politik istället för att enbart skriva politik, ett förtydligande av hans syn 

på partiet.
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Den legitimitet som tillskrivs SD-väljare och -sympatisörer då de får uttala sig

De som presenteras som SD-väljare tillskrivs ofta låg legitimitet. Det gör AB genom att 

presentera dem som arbetslösa och lågutbildade. Handberg som uttalar sig i AB1 presenteras 

som arbetslös och att hon går på socialbidrag vilket innebär att hon är en kostnad för 

samhället. I sammanhanget är hennes legitimitet svag och det är lätt för läsaren att dra 

parallellen att hon inte har rätt att klaga på andra som belastar samhället när hon själv inte 

bidrar till det. De påståenden som görs om att SD-väljare är människor som saknar jobb och 

högre utbildning stämmer till viss del, åtminstone rörande utbildningsnivå, men tillskriver 

knappast SD-väljare hög legitimitet. I AB1 finns en skillnad i hur citat från SD-väljare och 

aktörer som presenteras som motpol framställs. SD-väljare återges i talspråk medan de övriga 

återges i ett grammatiskt tillrättalagt skriftspråk. Att i skrift återge en persons svar i talspråk är 

ett journalistiskt grepp för att framställa personen med låg legitimitet. Talspråk bryter mot 

skiftspråkets konventioner och framstår som ogenomtänkt i sammanhanget. I AB1 finns en 

anonym källa som vi anser har låg legitimitet, han vågar inte stå för sina åsikter och kan 

därmed inte ställas till svars för dem. De SD-politiker som får uttala sig tillskrivs till skillnad 

från deras väljare högre legitimitet. Det som bidrar till deras högre legitimitet är att de 

presenteras med politiska titlar, någonting som ger dem en seriösare framtoning. I AB3 

presenteras Peter Lundgren som representant för SD och partiets första namn på listan till 

kommunfullmäktige. I AB4 presenteras Roger Hedlund som Starke man för SD i Gävle.

Hur konstrueras de aktörer som framställs som motpol till SD-väljare och -sympatisörer

AB1 ställs Rassoui i kontrast till de påståenden som SD-väljare gjort tidigare i artikeln. Han 

kommer från Irak men gillar ändå att jobba och bråkar gör han inte heller. Journalisten väljer 

att tillskriva honom egenskaper som framhåller hans drivkraft och vilja att skaffa jobb: Jag 

skulle göra vad som helst för att få ett jobb... I samma artikel uttalar sig Lars Olsson. Han 

tillskrivs egenskaper som resonlig och accepterande: Han tycker de ser trevliga ut. – Mig stör 

de inte. Den identitet som skapas fungerar som en motpol mot den bild som SD-väljare 

framställer i sina beskrivningar. Tidigare har vi visat att SD-väljarna framställs som egoistiska 

och rädda i artikeln. Där SD-väljarna framstår som ganska osympatiska och trångsynta så är 

deras motståndare arbetsamma och toleranta. De här lokala koherensvalen ställs i relation till 

artikelns globala koherens som handlar om varför SD varit så framgångsrika i Almgården. 

Det framstår som att det finns många trångsynta och egoistiska personer i Almgården som har 

röstat fram SD. Den meningsluckan får läsaren fylla i. 
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I AB2 säger S-valarbetaren Abebe Hailu, …De fösta fem åren brydde jag mig ingenting om 

svensk politik, jag pluggade, brydde mig bara om mitt eget och att skaffa jobb, först efter fem 

år vaknade jag. Hailu framställs i det här citatet som en driftig man som gjorde vad han kunde 

för att förbättra sin situation och när han var etablerad i samhället så växte även ett politiskt 

engagemang fram. I samma artikel beskrivs hur Rinkebygrillens ägare Zaia Shamoun 

diskuterar SD samtidigt som han lägger kebabkött mellan två hamburgerbröd. Frågan är så 

pass viktigt att den till och med diskuteras på den egna arbetsplatsen och med gästerna. 

Framställningen belyser hur viktigt frågan är och att det finns ett intresse för den i Rinkeby.

I AB2 skiljer sig identiteten för övriga aktörer ifrån de andra artiklarna. Artikeln är inriktad på 

den rädsla och upprördhet som finns i Rinkeby efter att SD kommit in i riksdagen. Det leder 

till att den identitet som skapas i stort bygger på känslor: Folk är skitskraja. De vill ju utvisa 

oss invandrare så vad annat kan man vara? säger Zaia Shamoun. Uttalandet är ett exempel 

på rädslan i Rinkeby. David Johansons uttalande uttrycker den upprördhet som finns i 

gemenskapen om SD:s framgångar: Att ta en kebab på Rinkebygrillen är det svenskaste som 

finns. Att Sverige- demokraterna ska komma och bestämma vad som är svenskt eller inte - det  

är sjukt. Jag vill fan ha revolution. Bakom det här resonemanget ligger en konflikt om vad 

svenskhet egentligen innebär. Den första delen av uttalandet bidrar till att skapa en identitet 

som utmärker sig med en öppen syn på nationalitet och i det här fallet svenskhet. Den sista 

delen är ett starkt uttryck som förtydligar det felaktiga i att SD röstats in i riksdagen. 

I AB3 och AB4 skapas en identitet som uttrycker samma motsatsförhållande som i AB1. Den 

bild av samhället som AB förknippar med SD:s popularitet stämmer inte med den verklighet 

som journalisten mötte i sitt reportage. De aktörer som får uttala sig uttrycker en förvåning 

och ett oförstående till SD:s framgångar. Det här är inget stökigt område och ett andra 

uttalande Det är inga gängbråk här och inga motsättningar mellan områdena vad jag märkt. 

Det som skiljer AB3 och AB4 från AB1 är att det är journalistens outtalade förutfattade 

mening som ifrågasätts och inte SD-väljares bild av verkligheten. Läsaren får själv fylla i 

meningsluckan att framgång för SD beror på konflikter mellan grupper i samhället. I AB4 

exemplifieras det av journalistens iakttagelse Men när vi frågar runt är både villafolket och 

hyresgästerna om inte direkt chockade så i alla fall lätt förvånade över valresultatet. Därmed 

ifrågasätts i AB3 och AB4 den tidigare gemenskapen som byggt på ett uteslutande av 
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främlingsfientliga och rasistiska personer. Gemenskapen består nu av människor som 

uttrycker förvåning och undran över SD:s framgångar.

Lexikala val i samband med beskrivningarna

AB2 Där växer nu fasan för Jimmie Åkesson och hans sverigedemokrater. – Folk är 

skitskraja. Fasan och Skitskraja är starka ordval som ligger utanför den diskurs som normalt 

gäller för att diskutera svenska politiska partier. En fasa är förknippad med en mycket stark 

rädsla som snarare hör hemma i en diskurs om katastrofer, svåra olyckor, eller krig. Att 

använda det ordet om ett parti visar att folk, i det här fallet invandrare i Rinkeby, ser SD som 

ett mycket allvarligt hot mot deras egen säkerhet. De representerar ett hot som går utöver det 

normala politiska läget. Skitskraj är talspråk, men det medför ungefär samma effekt här som 

fasa, att båda orden används betonar rädslan invandrarna känner. Ordvalen bidrar till att bygga 

upp artikelns genomlöpande huvudtema att invandrarna i Rinkeby är rädda för SD och 

därmed framställs partiet som ett hot mot deras nuvarande situation i det svenska samhället. 

Den legitimitet som tillskrivs övriga aktörer när de uttalar sig

De övriga aktörer som ställs som motpol till SD-väljarna tillskrivs hög legitimitet i större 

utsträckning än SD-väljare. Rassoui i AB1 är arbetslös men han beskrivs som aktiv i sitt 

arbetssökande, att journalisten väljer att framhålla hans engagemang tillskriver honom 

legitimitet. I de flesta fall framhålls att övriga aktörer är aktiva och engagerade, både 

samhälleligt och politiskt. I AB2 presenteras Shamoun som egen företagare och moderat 

väljare. Presentationen tillskriver honom viss legitimitet då han får motivera sitt politiska 

ställningstagande, att han dessutom driver ett eget företag tillskriver honom också legitimitet. 

Hailu är invandrare och har lång erfarenhet (30 år) av att bo i Sverige, han är valarbetare och 

politisk engagerad. Beskrivningen tillskriver honom hög legitimitet. Han ges relativt stort 

utrymme i artikeln och får analysera och förklara varför många invandrare inte röstar. I AB2 

förekommer ett anonymt citat vilket får anses ha låg legitimitet då personen inte vågar stå för 

sina åsikter. Den anonyma mannen uttrycker att han inte gillar SD. 

I de fall när aktörerna inte presenteras med epitet gör inte journalisten någon vidare reflektion. 

De fyra Gnosjöbor som får uttala sig presenteras bara med namn och ålder, deras legitimitet 

går inte utöver att vara en representant för gemene man. Ingen av de lokala invånarna uttalar 
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stöd för SD, tre är öppet motståndare och den fjärde är osäker. I AB4 uttalar sig Annika 

Lundgren, Risto Kangas och Hans Eliasson om varför SD gått framåt i valet. Endast Eliasson 

presenteras med mer än namnet, han bor i Gävle och är i Andersberg på besök. Alla tre 

representerar mannen på gatan, möjligen har Lundgren och Kangas en något större legitimitet 

än Eliasson då de förmodas bo på orten i fråga. Gemensamt för de aktörerna är att de inte 

explicit varken tillskrivs hög eller låg legitimitet. 

Ilmar Reepalu 66 år, presenteras som kommunalråd för S. Hans position som representant för 

Almgårdens största parti ger honom hög legitimitet . Journalisten tillskriver hög legitimitet till 

Ilmar genom hans politiska roll. Han får representera hela samhället och därefter ge sin syn på 

problematiken med SD. Han är den enda politiker som presenteras som motpol till SD.

Tecken på andrafiering i AB-artiklarna

I AB1 bemöts till viss del den bild av verkligheten som SD-väljaren Anna Handberg och den 

anonyma mannen har. Journalisten väljer att presentera sin uppfattning som en motpol till 

dem och även de övriga aktörerna får presentera en motsatt bild. Reepalu bekräftar i viss mån 

SD-väljarens bild men samtidigt framhåller han att SD har en argumentation som lägger 

skulden på invandrare. Motsatta förhållanden mellan aktörer förekommer endast i AB1. Den 

bild som övriga aktörer framställer får stöd av journalisten och tillskrivs därmed högre 

legitimitet. På det sättet underordnas SD-väljare det ‘vi’ som etableras mellan journalisten och 

övriga aktörer i artikeln. SD-väljare framställs ofta med lägre legitimitet än de aktörer som de 

ställs emot. 

I AB2 konstrueras en identitet av SD-väljare där de framställs som främlingsfientliga och 

rasister. Det är uttalanden från aktörerna i artikeln som konstruerar den bilden. Det presenteras 

ingen motsatt bild, varken av journalisten eller av SD-väljare. Journalistens tystnad och brist 

på motpoler stärker den bild som konstrueras i artikeln. Det stärker en gemenskap där SD-

väljare inte ingår.
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Den bild som framställts i AB1 och AB2 återspeglas också genom de förutfattade meningar 

som uttrycks i AB3 och AB4. Det är en bild av främlingsfientlighet, rasism, etniska konflikter 

som journalisterna förväntar sig att finna när de besöker Gnosjö och Andersberg. Två orter 

där SD vunnit stora framgångar. Det som är intressant här är att den gemenskap som tidigare 

har konstruerats av AB inte stöds av journalisternas observationer. De som röstat på SD 

behöver inte nödvändigtvis vara främlingsfientliga, rädda och missnöjda. Den nya 

kategoriseringen består av ett ‘vi’ som inte röstat på SD och ‘de andra’ som har röstat på SD. 

En röst på SD anses fortfarande vara något som är problematiskt för samhället. 

SD-representanters uttalanden bemöts oftast när de får uttala sig i AB. Förutom i AB3 där 

Roger Hedlund får presentera en teori om varför SD gått bra i Andersberg. Hedlund hävdar att 

framgången till stor del beror på att SD har varit lättillgängliga, det har varit enkelt för 

allmänheten att kontakta dem. Journalisten berättar därefter att han ringt Carin Carlström (S) 

för att fråga om hennes åsikt i frågan. Men hon svarade inte och hon ringde inte tillbaka Det 

här citatet fungerar som en inramning till Hedlunds teori som ger den ökat stöd. Det 

poängterar skillnaden mellan SD och S avseende partiernas kontaktbarhet och stärker 

Hedlunds påstående. Det kan också ses som en uppmaning av journalisten till andra partier att 

utöka sin aktivitet för att motverka att SD etablerar sig ytterligare.

53



6. Diskussion och slutsatser
Uppsatsen övergripande syfte var att med CDA blottlägga konstruktionen av SD-väljare i 

nyhetstexter och undersöka om och i så fall hur de framställs som en skild grupp från den 

tänkta svenska demokratiska gemenskapen. För att kunna besvara vårt syfte har vi formulerat 

två frågeställningar: Hur konstrueras bilden av SD-väljare i DN och AB i  

nyhetsrapporteringen om riksdagsvalet? Och Vilka skillnader finns det i framställningen av 

SD-väljare och övriga riksdagspartiers väljare utifrån ett andrafieringsperspektiv? Vi har 

analyserat nio artiklar, fem från Dagens Nyheter och fyra från Aftonbladet. Analysen bygger 

på Van Dijks CDA-metod och de begrepp vi främst har använt oss av är global och lokal 

koherens samt lexikala val. Vi har till viss del även använt oss av Faircloughs begrepp 

inramning för att analysera aktörers legitimitet och journalistens inramning av citat.

I vår analys av DN och AB artiklarna så har vi identifierat olika teman som är genomgående i 

beskrivningen av SD-väljare och sympatisörer. Temat missnöje återfinns i de båda tidningarna 

men skiljer sig något åt för respektive tidning. I DN förekom temat ofta och riktade in sig på 

både ett politiskt och ett samhälleligt missnöje. I AB var temat främst inriktat på ett 

samhälleligt missnöje även om det innehöll inslag av ett politiskt missnöje. Temat förutfattade 

meningar som vi endast identifierade i AB är ett tema som skiljer tidningarna åt.

Missnöjestemat är intressant. För samtidigt som det varit väldigt vanligt förekommande i 

rapporteringen så bör vi komma ihåg att det finns vetenskapliga belägg för de här tendenserna 

bland SD-väljare. För riket i sin helhet är det framförallt många unga personer som röstat på 

SD även om de här tendenserna inte stämmer i regionen Skåne. SD attraherar grupper som 

tidigare haft en låg politiskt aktivitet och de attraherar personer som har ett allmänt lågt 

förtroende för politiker. Tidningar måste få rapportera om sådana här förhållanden utan att de 

anklagas för att misskreditera ett partis väljare. Problem uppkommer när rapportering blir 

onyanserad eftersom tidningarna har en maktposition som tillåter dem att aktivt påverka, och i 

viss mån definiera, allmänhetens syn på olika grupper i samhället. Vi tycker oss ha funnit 

tendenser till att de båda tidningarnas rapportering har varit onyanserad. Tittar vi på 

undersökningar som gjordes i Skåne efter valet 2006 så visar forskningen att den 

genomsnittlige SD-väljaren var en familjeman mellan 40-49 år gammal med en god 

ekonomisk situation. Den här bilden är ganska långt ifrån den socialt marginaliserade, 

arbetslösa unga person som ofta framträder som representant för SD i tidningarna. Det här är 
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en viktig aspekt då det skiljer sig rejält ifrån den rapportering som tidningarna gör i Skåne. 

Det är dessutom inte helt orimligt att anta att de skånska valresultaten för 2006 är mer 

representativa för riket i 2010 års val (se bakgrund). Här blir det ett problem om journalisten 

förutsätter att den socioekonomiska bild som är representativ för orter där SD fått ett lågt 

valresultat även gäller för orter där SD fått ett högt valresultat. 

Det är framförallt tre grupper som ställs som motpol mot SD-väljare i artiklarna. Den första 

gruppen är de andra riksdagspartiernas representanter och väljare. Den andra gruppen är 

personer med utländsk bakgrund. Den tredje gruppen är mannen på gatan som fungerar som 

allmänhetens röst.

När SD-väljare ställs mot gruppen övriga väljare har vi lagt märke till att övriga väljare 

framstår som mer politiskt engagerade. De framställs som mer ideologiskt övertygade och att 

de överlag har en högre kunskapsnivå än SD-väljarna. Tendensen finns i både DN och AB 

men är tydligast i DN. 

När SD-väljare ställs mot kategorin invandrare så har vi noterat en tendens till att invandrarna 

framställs som driftigare än SD-väljarna. den här tendensen är tydligast i AB men finns även i 

DN. Invandrarna framstår som mer engagerade, de jobbar hårdare och de har fler järn i elden. 

SD-väljare tenderar att framställas som oengagerade, de saknar arbete och deras situation 

framstår i högre grad som hopplös. Samtidigt så väntar de på att någon annan (staten) skall 

lösa deras problem åt dem. Kategorin invandrare framställs också som upprörda och 

förvånade, eller så får de uttrycka en rädsla, över SD:s framgångar.

I AB2 framställs Abebe Hailu som en person som arbetat hårt genom att först studera och 

arbeta för att sedan utveckla ett politiskt engagemang. I samma artikel framställs 

Rinkebygrillens ägare Zaia Shamoun som att han arbetar hårt, han avbryter inte ens arbetet 

när han diskuterar politik med sina kunder och Aftonbladets utsände. I AB1 så presenters 

Rassoui Alsultan som arbetslös, men han nämner att han verkligen vill ha ett arbete och han 

jobbar så hårt han kan för att hitta ett jobb. I samma artikel intervjuvas SD-väljaren Anna 

Handberg, hon lever på 2000 kronor som hon får i socialbidrag. Hon beklagar sig över att 

invandrare tar med sig hela sin familj, kommer till Sverige och får bidrag. Hon frågar sig Vad 

får jag?
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I DN1 intervjuas Reihaneh Rahmani, hon pluggar heltid på högskola i Malmö och har 

dessutom två jobb vid sidan av studierna, hon har bråttom och knappt tid att prata. När SD-

väljarna intervjuas framkommer en helt annan bild. Anna Olsson i DN1 kontrasteras mot 

Rahmani med orden Anna Olsson har däremot inte bråttom (artikelförfattarens inramning). 

Hon har varit arbetslös i ett och ett halvt år och tycker att invandrarna får all hjälp ifrån staten 

medan svenskarna blir utan. I båda de här fallen är det en stor skillnad mellan framställningen 

av de som får uttala sig, även när situationen är den samma för båda, som i AB1, så är 

skillnaden mellan invandraren Alsultan och sverigedemokraten Handberg som natt och dag. 

Alsultan framställs som driftig då han försöker förändra sin situation, Handberg framstår som 

oengagerad och apatisk när hon bara väntar på att staten skall lösa hennes situation åt henne. 

Viktigt att påpeka är att temat är tydligare i AB än i DN och att inte alla personer med 

invandrarbakgrund framställs så här. I AB3 uttalar sig Anghei Moldaull och Duro Hanic, men 

deras arbete eller övrig sysselsättning nämns inte överhuvudtaget.

Den tredje kategorin som ofta ställs som motpol till SD-väljare är mannen på gatan, som en 

representant för allmänheten. I den här kategorin har vi inte hittat något tydligt genomgående 

gemensamt drag, de förenas genom att ta avstånd eller visa förvåning och upprördhet över 

SD:s valresultat.

Vi utgick ifrån ett antagande om att det pågick en andrafiering av SD-väljare i 

nyhetsrapporteringen efter riksdagsvalet 2010. Vårt material är alldeles för litet för att vi skall 

kunna göra några uttalanden om det existerar en andrafiering eller om en språklig 

diskriminering av SD-väljare i svenska medier. Däremot anser vi att vi har hittat tendenser 

som ger tillräckligt stöd för att vi skall kunna hävda att SD-väljare konsekvent andrafieras i de 

artiklar som utgör vårt material. SD-väljare kategoriseras och tillskrivs genomgående negativa 

egenskaper samtidigt som de grupper som står som motpol vid en jämförelse konsekvent 

tillskrivs positiva egenskaper. Vi kan däremot inte säga att en andrafiering av SD-väljare sker 

överlag i svenska medier. Det är vårt material inte tillräckligt omfattande för. Möjligen kan vi 

hävda att vi identifierat vissa mönster som är teoretiskt generaliserbara. Vi har kommit fram 

till att även grupper som identifieras av politisk tillhörighet kan utsättas för andrafiering. 

Andrafieringsbegreppet är inte enbart relevant för grupper som definieras utifrån kön, hudfärg 

eller sexuella läggning. Att tillämpa andrafieringsteori på politiska grupper är något som är 

nytt och på det sättet bidrar vår studie till ny kunskap.

56



Återanknyter vi till teorin om språklig diskriminering så kan vi argumentera för att, 

åtminstone till en viss del, det finns stöd för alla tre premisser.

1) När en grupp har makten att definiera och indela de ‘andra’ så att det påverkar språk och 

kultur utan att de ‘andra’ har motsvarande makt att definiera sig själva

SD-väljare beskrivs konsekvent som rasister eller främlingsfientliga utan att de får en chans 

att kommentera eller att journalisten nyanserar bilden. 

2) När de ‘andra’ beskrivs som avvikande utifrån den dominerande gruppens uppfattning om 

vad som är normalt

SD-väljare beskrivs som att de bryter mot samhällsnormer när de röstar på SD. Deras 

beteende måste förklaras på ett sätt som andra riksdagspartiers väljare inte behöver förklaras. 

3) När beskrivningar av de ‘andra’ konsekvent tar utgångspunkt i vad som skiljer dem från 

oss, vad som gör oss olika dem.

Här är återigen de temata för SD-väljare det som urskiljer dem ifrån övriga grupper. Jämfört 

med övriga riksdagspartiers väljare så har de en lägre kunskapsnivå. De är till högre del 

missnöjda politiskt och socialt. 

Det här är inte nog för att påstå att en språklig diskriminering pågår, men det visar ändå på 

tendenser och vidare forskning på det här området skulle behövas för att kunna svara 

tillförlitligt på den här frågan.

Som nämndes i tidigare forskningskapitlet så har många tidigare studier av RHP-partier 

fokuserat på dem som en patalogi i samhället. De teman vi identidierade var framförallt 

inriktade på att förklara RHP-partiers framgångar och undersöka de konsekvenser de har fått 

för samhället. RHP-partierna har traditionellt setts som en patalogi i samhället, en 

abnormalitet. I vår undersökning anser vi att vi DN och AB har tagit en liknande position, 

SD:s framgångar måste förklaras och de ses som ett hot mot det svenska samhället. Vår ansats 

är delvis ny, vi täcker ett område som det finns väldigt lite forskat om. Till skillnad ifrån 

tidigare studier har vi undersökt mediers framställning av RHP-partiers väljare istället för den 
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mer traditionella ansatsen om hur RHP-partier påverkar samhället och medier. Vår studie har 

betydelse eftersom vi fokuserar på ett fenomen som inte har undersökts och om våra resultat 

även är representativa på ett större plan så medför det konsekvenser för det svenska samhället. 

Att konsekvent attackera och underminera legitimiteten för en specifik grupp väljare riskerar 

att urholka förtroendet för det svenska demokratiska systemet. Fundamentet för demokratin är 

väljarna själva och det stöd de ger till systemet och om deras legitimitet försvagas så 

försvagas även det demokratiska systemets legitimitet i stort. Vi anser som Mudde att det är 

tveksamt att tala om en normal pathology och att forskningen behöver utvidga sina perspektiv 

till att inte enbart studera RHP-partier som en avvikelse från samhällsnormen.
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Sammanfattning
Syftet med vår uppsats är att med kritisk diskursanalys (CDA) blottlägga konstruktionen av 

SD-väljare i nyhetstexter och undersöka om och i så fall hur de framställs som en skild grupp 

från den tänkta svenska demokratiska gemenskapen. Den här övergripande frågeställningen 

preciseras med hjälp av nedanstående frågeställningar.

Hur konstrueras SD-väljare i DN och AB i nyhetsrapporteringen i efterspelet av 

riksdagsvalet? 

Vilka skillnader finns det mellan framställningen av SD-väljare och de aktörer som ställs som 

en motpol till dem?

För att besvara våra frågeställningar har vi använt oss av kritisk diskursanalys. Vi har utgått 

ifrån en modifierad variant av Teun Van Dijks CDA-modell för att analysera vårt material. 

Teoretiskt sett så har vi baserat oss på teori om andrafieringen. Våra metodologiska verktyg 

har framförallt varit global och lokal koherensanalys, analys av lexikala val samt Faircloughs 

inramningsbegrepp. Vi har även analyserat nyhetstexternas tematiska och schematiska 

struktur. Vi har utifrån ett analysschema analyserat nio nyhetsartiklar ifrån en tidsperiod om 

åtta dagar efter riksdagsvalet 2010. Fyra artiklar är hämtade ifrån Aftonbladet och fem är 

hämtade ifrån Dagens nyheter, alla artiklar kommer ifrån tidningarnas pappersupplagor. 

Utifrån våra analyser så har vi identifierat tre teman, det första är gemensamt för DN och AB. 

I det temat så framställs Sverigedemokraternas väljare som konsekvent missnöjda väljare, 

både på ett politiskt och samhälleligt plan. AB har även haft en tendens att gå in i artiklar med 

en förutfattad mening om att SD är beroende av konflikter mellan olika grupper för att vara 

framgångsrika. I DN så har vi identifierat ett tema där SD-väljarna framställs som mindre 

politiskt insatta och mindre kunniga än övriga riksdagspartiers väljare. 

De aktörer som ställs som motpol till SD-väljare framställs överlag positivt. När det gäller 

invandrare framställs de som driftigare, den här tendensen är tydligast i AB men finns även i 

DN.  När det rör sig om andra riksdagspartiers väljare så framställs de som mer politiskt 

engagerade. De har en djupare ideologisk förankring till sina partier och överlag så har de en 

högre kunskapsnivå än SD-väljare, den här tendensen är tydligast i DN men finns även i AB.

Vi anser att vi har hittat belägg för att säga att en andrafiering av SD-väljare förekommit i vårt 

material. Vi tycker oss ha hittat tendenser som stöder en sådan uppfattning i sådan mån att 

vidare forskning på området vore önskvärt.
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