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Abstract 
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Syfte och frågeställningar: Att granska objektiviteten i Dagens Nyheters och Hallandspostens 

tidningsupplagor och deras konstruktion av Sverigedemokraterna kring valet 2014. 

Hur objektiv var nyhetsrapporteringen om Sverigedemokraterna kring valet 2014? 

 

Metod och material: Kvalitativ innehållsanalys används på tidningsartiklar i Dagens Nyheter 

och Hallandsposten under en tvåveckorsperiod kring valet. 

 

Huvudresultat: Det framkommer att 30 % av DN-artiklarna och 21 % av HP-artiklarna var helt 

objektiva, men att fullständig objektivitet inte alltid krävs.  

 

Nyckelord: Journalistik, objektivitet, Sverigedemokraterna, valforskning, kvalitativ 

innehållsanalys  
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1. Inledning 
 

1.1 Problemområde 

Runt om i Europa går många invandringskritiska politiska partier framåt. UK Independence 

Party i Storbritannien, Front National i Frankrike och Dansk Folkeparti i Danmark är bara några 

exempel. I Sverige är Sverigedemokraterna nu tredje största partiet med 12,9 % av rösterna i 

riksdagsvalet 2014. Partiets invandringskritiska agenda har gett svenska medier problem. 

Journalister har varit osäkra på hur de ska förhålla sig till vad Häger kallar Problempartiet (2012). 

Behandlingen har gått från att ignorera partiet till att attackera det, vilket Asp (2011) menar 

gynnat Sverigedemokraterna, som fått mer uppmärksamhet i media. All publicitet är bra 

publicitet, som det heter. 

 

För att undersöka mediernas rapportering om Sverigedemokraterna har forskare och författare 

använt allt från kvantitativ innehållsanalys av nyhetsartiklar till kvalitativa intervjuer med 

journalister, mer om detta i avsnittet om tidigare forskning. Slutsatserna har varit vilt skilda och 

följaktligen svåra att jämföra. Grundfrågan förblir dock hur medierna behandlar SD och vilken 

effekt det har på publiken. Det är ett samband där mediernas bild överförs till publiken. En 

sanningsenlig medial bild av Sverigedemokraterna bör ge publiken rätt verktyg att bilda sig en 

uppfattning om partiet och rösta förnuftigt. När man pratar om överensstämmelse mellan medias 

bild och verkligheten kommer man in på objektivitet. En objektiv nyhetsrapportering skildrar 

verkligheten så troget det bara går, medan en avsaknad av objektivitet innebär en förvriden 

konstruktion som publiken tar del av. Journalistisk objektivitet blir extra känsligt när det handlar 

om politiska partier som Sverigedemokraterna, eftersom politik handlar om partiets subjektiva, 

personliga åsikter om hur landet ska styras. I politik finns alltså inte en enda objektiv sanning som 

media kan försöka avbilda. Objektivitet är trots allt motsatsen till subjektivitet. Subjektivitet är 

personliga uppfattningar medan objektivitet saknar egna värderingar (Solomon 2005:900).  

 

Är rapporteringen om Sverigedemokraterna objektiv? Vad är ens objektivitet? Denna studie tar 

sin utgångspunkt i Westerståhls definition av objektivitetsteorin från 1983, för att undersöka om 

rapporteringen om Sverigedemokraterna kring valet 2014 var objektiv. Westerståhls studie delar 

in objektivitet i sanning, relevans, balans och neutralitet. Denna studie operationaliserar dessa 

kategorier och undersöker dem var för sig i nyhetsrapporteringen i Dagens nyheter och 

Hallandsposten om Sverigedemokraterna.  
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1.2 Problemformulering 

Ur ett forskningsperspektiv saknas forskning om nyhetsrapporteringen om Sverigedemokraterna 

kring valet 2014. För att se utvecklingen från tidigare val är det intressant att granska detta. Det är 

även så att rapporteringen om partiet inte har kopplats ihop med just objektivitetsbegreppet 

tidigare, något som kan problematisera medias behandling av Sverigedemokraterna ytterligare. 

 

Normen att medias rapportering ska vara objektiv kommer i konflikt med samhällets syn på 

Sverigedemokraterna. Detta är problematiskt eftersom journalisterna kan misslyckas med att hålla 

isär fakta och egna värderingar. I förlängningen påverkar journalisternas rapportering den 

allmänna opinionen, som sedan påverkar de allmänna valen och demokratin i samhället.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att granska objektiviteten i Dagens Nyheters och Hallandspostens 

tidningsupplagor och deras konstruktion av Sverigedemokraterna kring valet 2014. 

 

Här används ordet ”konstruktion” eftersom en text aldrig helt speglar verkligheten och 

prioriterar vissa val, något som kommer att utvecklas i teoriavsnittet. “Det är essentiellt att 

observera objektivitetens standarder av den enkla anledningen att det inte finns en enda, objektiv 

verklighet” (Westerståhl 1983:407). Att granska just objektiviteten kan tyckas problematiskt, men 

blir med hjälp av definition och nedbrytning hanterbart. För att granska objektiviteten använder 

studien Westerståhls teori om objektivitet, som kommer att förklaras i teoriavsnittet. 

Tidsperioden kring valet är mest intressant eftersom tidningarna som utkom då innehöll som 

mest politiskt innehåll. 

 

1. Hur objektiv är nyhetsrapporteringen om Sverigedemokraterna kring valet 2014? 

2. Vilka skillnader i objektivitet finns mellan Dagens Nyheter och Hallandsposten? 

3. Vilka av textens egenskaper är viktigast för att en artikel om Sverigedemokraterna ska 

vara objektiv?  

 

Första och andra frågeställningarna besvaras i analysen. Avslutningsvis diskuteras den tredje 

frågeställningen i diskussionsavsnittet, vilket även öppnar upp för en större diskussion om 

objektiva nyheter i dagens medielandskap. 
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2. Tidigare forskning 

Det har gjorts mycket forskning om medias roll i en demokrati, objektivitet i journalistiken och 

medias konstruktion av Sverigedemokraterna. Denna studie hämtar inspiration från studierna om 

demokrati och objektivitet, och infallsvinklar från liknande studier om Sverigedemokraterna. 

Avsnittet avslutas med en kommentar om vad denna studie kan bidra med till forskningsområdet. 

 

2.1 Mediernas roll i en demokrati 

I 1972 års pressutredning bestämdes att svensk nyhetsmedia ska sträva efter fyra uppdrag: 

Information, kommentarer, granskning och gruppkommunikation (Hadenius, Weibull & 

Wadbring 2011:28). Att media följer dessa uppdrag ska bidra till demokrati i samhället. Vi talar 

om den tredje, granskande statsmakten. Den första statsmakten är den lagstiftande regeringen, 

den andra statsmakten är den verkställande riksdagen och den tredje statsmakten är alltså de 

granskande medierna.  

 

Nord & Strömbäck håller med om att den tredje statsmakten ska informera och granska, men 

lägger till funktionen att bidra till opinionsbildningen, vilket är viktigt i en fungerande demokrati 

(2012:17). Den tredje statsmakten ska alltså förse medborgare med information som gör att de 

själva oberoende kan forma egna åsikter runt samhällsfrågor. Om detta ska ske krävs det att 

medierna strävar efter så pass objektiva bilder av verkligheten som det går. Hur medierna väljer 

att tolka en nyhet blir avgörande för hur informationen framställs (Nord och Strömbeck 

2012:25). Om rapporteringen kring en händelse eller ett fenomen framställs negativt är det svårt 

för medborgare att skapa egna uppfattningar och värderingar (Nord & Strömbäck 2012:19). I 

fallet med Sverigedemokraterna har mycket av rapporteringen varit negativ vilket tas upp senare i 

detta kapitel. Detta kan påverka läsarnas förmåga att bilda sin egen uppfattning om partiet. 

 

Att media ska granska andras makt är de flesta medieforskare överens om, men det är även så att 

media själv har en stark maktposition. Med makt kommer möjligheten att missbruka den, därför 

är det viktigt att journalister följer de etiska riktlinjer som finns för objektiv journalistik (McQuail 

2010:174). 

 

Man kan ha olika teoretiska utgångspunkter när man undersöker media. Enligt McQuail har 

synen på media utvecklats så att fyra faser kan urskiljas (2010:455). Mellan 1900 och 1930-talet 

dominerade synen på media som mäktig och kraftfull. Denna mediesyn skulle utmanas i den 
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andra fasen från 30-talet till 60-talet, där publiken ansågs vara mer komplex och inte lika passiv 

(McQuail 2010:456). Tredje fasen återgick till synen på media som mäktig, mycket på grund av 

inträdet av televisionen i hemmen (McQuail 2010:458). 

 

Avslutningsvis menar McQuail att den fjärde fasen, som fortfarande dominerar, är närmast 

socialkonstruktionistisk i dess fokus på meningsskapande. Här menar forskare att media har 

makten att erbjuda begränsade sociala verkligheter, som publiken har makten att tolka och skapa 

mening av. Det finns ingen direkt överföring av mening, snarare en förhandling mellan sändare 

och mottagare (2010:459). Enligt Bergström och Boréus är det språket som skapar mening i 

socialkonstruktionismen, eftersom det fungerar som konstruerande glasögon för läsaren 

(2005:22).  

 

Denna studie använder Westerståhls definition av objektivitet i “Objective News Reporting” 

(1983) för att undersöka rapporteringen om Sverigedemokraterna. Artikeln kan sägas ha 

publicerats mellan McQuails tredje och fjärde fas. Den tredje fasen märks, då modellen av 

objektivitet baseras på Sveriges Televisions riktlinjer för saklighet och opartiskhet. 

Utgångspunkten förutsätter alltså att medierna är starka och behöver styras. Westerståhl 

undersöker även objektivitet på lång sikt och dess betydelse för kollektiv opinion. 

 

Den fjärde fasen märks på artikelns socialkonstruktionistiska utgångspunkt. Det finns ett behov 

av att granska objektivitet i journalistiken eftersom det inte finns en enda sanning. Alla 

konstruerar verkligheten olika. “Det är essentiellt att observera objektivitetens standarder av den 

enkla anledningen att det inte finns en enda, vanlig, objektiv sanning om samhället” (Westerståhl 

1983:407). Medierna spelar alltså en meningsskapande roll för publiken. Graden av återskapande 

beror på graden av objektivitet, vilket denna studie avser att undersöka under valet 2014. 

 

2.2 Objektivitet i journalistiken 

Det har länge funnits tankar om kopplingen mellan demokrati och objektiv journalistik. Enligt 

McQuail är objektivitet det mest centrala begreppet inom medieteori, när det handlar om 

informationskvalitet (2010:200). Genom åren har många forskare som Lichtenberg, Zaller, 

Bennett m.fl. försökt bryta ner och definiera begreppet objektivitet och avgöra vad det består av. 

Den stora ironin med objektivitet är dock att olika forskares syn på begreppet är subjektivt. 

Diskussionen om hur journalistikens informationsstandard ska se ut har pendlat fram och 

tillbaka. 
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Det är inte bara det att man har haft olika definitioner av objektivitet; begreppet i sig har 

ifrågasatts. Kritiker har hävdat att journalistik inte är objektiv, att den inte kan vara objektiv, till 

och med att den inte bör vara objektiv. I In Defence of Objectivity Revisited (2000) slår Lichtenberg 

tillbaka mot denna kritik. Hon visar att de olika invändningarna i själva verket bygger på olika 

förståelser av objektivitetsbegreppet. När någon klagar på att en nyhetsartikel inte är objektiv så 

förutsätter de att objektivitet är möjlig. Varför skulle man annars klaga på det oundvikliga? Men 

när någon hävdar att journalistik inte bör vara objektiv så finns det inte längre något att klaga på. 

Artikeln är inte objektiv och ska inte heller vara det. De två klagomålen fungerar alltså inte 

tillsammans. Lichtenberg betonar vikten av en gemensam förståelse av objektivitet: “Vi kan inte 

förstå världen utan att anta att objektivitet är dels möjlig, dels värdefull” (2000:252). Som vi 

nämnde i tidigare avsnittet finns det en koppling mellan medias objektivitet och demokratin i 

samhället. Vi anser alltså att journalistik bör vara objektiv. Denna studie hjälper dessutom till att 

besvara kritiken mot objektivitet, genom att undersöka objektiviteten i rapporteringen om 

Sverigedemokraterna.  

 

Ur ett demokratiskt perspektiv kan vi förutsätta att journalistisk objektivitet behövs, men hur den 

ska gå till i praktiken är en annan fråga. På 80-talet dominerade “the full news standard”, synen 

att media ska informera publiken om alla viktiga händelser, så att de kan skaffa sig en uppfattning 

om verkligheten. Under 2000-talet har modellens genomförbarhet börjat ifrågasättas. Zaller 

menar att den ställer orealistiskt höga krav på publiken att hålla sig ständigt uppdaterad. Som 

alternativ föreslår han “the burglar alarm”. Här lämnas utrymme i media för marknadsdrivet 

nyhetsinnehåll, men när något viktigt händer, som allmänheten verkligen behöver känna till, så 

fungerar media som det varnande alarmet (Zaller 2003:110). Även denna modell har mött kritik. 

Bennett menar att medias varnande alarm inte fungerar eftersom det ständigt ljuder.  

Sensationsjournalistikens dagliga hot mot mänskligheten har urholkat värdet av alarmet, signalen 

betyder inte längre något. När alarmet ringer på riktigt kommer det inte längre finnas någon kvar 

i närheten att höra det (Bennett 2003:131). Enligt the full news standard ska media informera 

allmänheten om alla viktiga händelser runt de politiska partierna, däribland Sverigedemokraterna. 

Enligt the burglar alarm däremot, ska media bara varna allmänheten när de uppfattar att 

Sverigedemokraternas politik är skadlig för samhället. I dag ljuder SD-alarmet ofta, vilket gör att 

media kan tappa trovärdighet.  

 

En definition av objektivitet som överlevt och legat till grund för mycket senare forskning på 

området är Westerståhls från “Objective News Reporting” (1983). I denna artikel bryter 
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Westerståhl ner objektivitet i dess fyra huvudsakliga kategorier: Sanning, relevans, balans och 

neutralitet. Uppdelningen tar sin utgångspunkt i radiolagen och de krav för objektivitet som ställs 

på Sveriges Radio. Förmodligen har nerbrytningens enkla, schematiska struktur bidragit till 

modellens popularitet, men artikeln bygger även på åtta innehållsanalyser där modellen har 

använts; modellen är alltså operationaliserad och beprövad. 

 

Westerståhls artikel har skapat debatt om journalistisk objektivitet, samt vilka kategorier som är 

viktigast. Kommunikationsforskaren Rosengren menar att sanning ska överordnas de andra, att 

data från den oberoende verkligheten ska jämföras med nyhetsförmedlingen. Detta eftersom en 

avsaknad av sanning i rapporteringen gör de andra kategorierna meningslösa att undersöka. En 

osann händelse är aldrig relevant (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011:276-277). 

 

Med tiden har frågan om objektivitet kommit att handla mer om journalistisk kvalitet. Asp menar 

att informationsvärdet för publiken kan vara lika intressant att undersöka som objektiviteten 

(Hadenius, Weibull & Wadbring 2011:278). McQuail ser också informationsvärdet som en del av 

objektivitet och adderar kategorin “informativeness” till Westerståhls definition av begreppet 

(2010:202). Både Asp och McQuail ser informationsvärdet som nyhetens förmåga att förstås av 

publiken. I denna studie väljer vi dock att bortse från denna kategori eftersom vi avgränsar 

studien till medias objektivitet och inte publikens reception av nyheter. 

 

Asp menar utöver informationsvärdet att nyhetsförmedlingen ska vara rättvis. Behandlingen av 

politik bör beröra olika åsiktsriktningar på ett sådant sätt att inte någon åsiktsriktning eller aktör 

oskäligt gynnas eller missgynnas (2011:37). Detta krav är minst sagt problematisk när 

rapporteringen handlar om Sverigedemokraterna för att det är många som har olika uppfattningar 

om partiet. 

 

2.3 Medias konstruktion av Sverigedemokraterna 

Den publikation som verkligen satt medias relation till Sverigedemokraterna på agendan är 

Problempartiet av Björn Häger (2012). Boken utkom efter det problematiska valet 2010, där många 

tidningar och journalister tog olika ställning till partiet. Det stora problemet var om man skulle 

hålla SD utanför diskussionen eller kritiskt granska partiet. Häger intervjuar reportrar och chefer 

på de stora nyhetsredaktionerna i Stockholm och Skåne. Häger skriver att “Om riksmedierna i 

Stockholm betraktar SD med en blandning av upphetsning och beröringsskräck, så har 

journalisterna i Skåne och Blekinge alltmer gått mot att se det som ett parti bland andra” 
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(2012:113). Häger menar att SD undveks 2006, kritiserades 2010 och nu har normaliserats till en 

viss grad. I denna studie undersöker vi Dagens Nyheter och Hallandsposten. Skillnaderna mellan 

tidningarna kan jämföras med Hägers slutsats.  

 

Häger är annars inte den ende som studerat medias rapportering kring val. Kent Asp är professor 

på institutionen för journalistik på Göteborgs Universitet och sammanställer rapporten 

“Mediernas prestationer och betydelse”. Asp menar där att “Även om 2010 års medievalrörelse 

var gynnsam för Sverigedemokraterna när det gäller uppmärksamhet var den klart ogynnsam när 

det gäller hur partiet uppmärksammades” (2011:50). Sverigedemokraterna var det enda partiet 

som nästan vid varje framträdande fick kritiska och negativa omdömen.  

 

Uppmärksamheten, även om den var negativ, gynnade dock SD. Asp hävdar att 

“Sverigedemokraterna blev inte enbart vinnare i valet, de blev också vinnare under valrörelsen.” 

SD fick mycket kritik under valet med en hård kritisk granskning och en negativ framtoning. En 

konsekvens av detta var att SD fick mycket uppmärksamhet samt att de fick uttala sig i sina 

viktiga frågor. Detta ledde till att partiet blev det tredje mest synliga under hela valet (2011:123).  

 

Att Sverigedemokraterna fått mycket negativ medial uppmärksamhet beror på att de många 

skandalerna man har varit inblandade i genom åren. Intressant är dock om rapportering i sig är 

förmedlad på ett objektivt sätt. 

 

2.4 Denna studies bidrag 

För att sammanfatta den tidigare forskningen och litteraturen så har det skrivits mycket om 

medias roll i en demokrati, objektivitet i journalistiken och Sverigedemokraterna. Om media 

granskar makthavare så behövs forskning som granskar media. Det finns uppenbarligen ett 

behov av forskning på området. 

 

Samtidigt utvecklas hela tiden Sverigedemokraterna som parti. Det mediepolitiska landskap som 

Häger och Asp beskrev 2012 ser inte likadant ut i dag. Därför finns behovet av denna studie, som 

studerar medias rapportering om Sverigedemokraterna 2014. Genom att jämföra resultatet i 

denna studie med tidigare års forskning, kan man se utvecklingen av relationen mellan media och 

SD, samt säga något om journalistisk objektivitet i stort.  
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3. Teoretisk referensram 

Denna studie tar stöd i tidigare forskning, men även i teoretiska ramar och begrepp. På så sätt får 

undersökningen en stabil grund att bygga vidare på. I detta avsnitt diskuteras 

socialkonstruktionism, som blir en utgångspunkt för studien, samt Westerståhls objektivitetsteori, 

som senare operationaliseras. 

 

3.1 Socialkonstruktionism 

Objektiv rapportering av nyheter uppnås inte utan medvetande, det är inte ett naturligt fenomen 

(Westerståhl 1983:421). Synen att språket konstruerar verkligheten för mottagaren tillhör 

vetenskapsteorin socialkonstruktionism. Teorin ligger bakom strukturen och resonemangen i 

denna studie. Alvesson och Sköldberg skriver: 

 

”Socialkonstruktionismen ifrågasatte förekomsten av en rent rationell, objektiv kunskap, och 

menade istället att kunskapen uppkom genom andra, mer ideologiska, intresse- eller 

maktbetonade processer” (Alvesson och Sköldberg 2008:83). 

 

I fråga om Sverigedemokraterna betyder detta att det inte finns en enda sanning att förmedla om 

deras politik, utan att bilden av partiet påverkas av ideologiska tankar i samhället. En sådan tanke 

som rör sig i samhället kan vara öppenhet, att ta emot invandrare. När Sverigedemokraterna är 

öppet invandringskritiska, kolliderar ideologi med Sverigedemokraternas agenda och skapar 

medias konstruktion av partiet.  

 

Som vetenskapsteori är socialkonstruktionismen en utgångspunkt för denna studie. 

Nyhetstidningen har en viss ideologisk läggning (uttalad eller outtalad) vilket tas upp vidare under 

material och urval. Dessutom har journalisten vissa värderingar och tidigare erfarenheter. Allt 

detta kommer oundvikligen att påverka rapporteringen om Sverigedemokraterna. Som Berger 

och Luckmann säger i The Social Construction of Reality, “så fort vi börjar använda språket, börjar vi 

förvrida verkligheten” (1966:40). Detta leder oundvikligen till subjektivitet i journalistiken. Den 

kvalitativa innehållsanalysen i denna studie baseras på antagandet att det finns underliggande 

meningar och betydelser i nyhetstexterna, trots strävan att uppnå objektiv rapportering. 

 

När språket används, förvrids verkligheten i rapporteringen om Sverigedemokraterna. Det sker 

alltid en konstruktion, men till vilken grad varierar. Nyhetsrapporteringen kan föra med sig 
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konnotationer, vilket på sikt kan påverka läsarens inställning till partiet. Som vi skrev i tidigare 

forskning menar Häger att journalisterna på riksmedierna betraktar Sverigedemokraterna med en 

blandning av upphetsning och beröringsskräck. En konsekvens är att rapporteringen om 

Sverigedemokraterna har blivit övervägande negativ, som Asp säger (2011:123). 

 

3.2 Objektivitetsteori 

Som vi skrev i tidigare forskning har det gjorts många försök att avgöra vad objektivitet i 

journalistiken innebär. Denna studie tar sin utgångspunkt i Westerståhls (1983) definition av 

objektivitetsbegreppet. Westerståhl delar in objektivitet efter fakta och opartiskhet, som i sin tur 

delas in i sanning, relevans, balans och neutralitet enligt modellen nedan. 

 
Figur 1 Westerståhls objektivitetsteori (1983:405) 

 

Sanning 

Med sanning menar Westerståhl överensstämmelse mellan medias rapportering om en händelse 

och vad som verkligen hände. I vissa fall finns det ingen absolut sanning, då handlar det om att 

komma så nära sanningen som möjligt. Kategorin kan undersökas genom att jämföra 

rapporteringen med en extern informationskälla eller granska källorna som används i 

nyhetsartikeln (Westerståhl 1983:415). Westerståhl menar att just sanning blir extra viktigt i 

rapporteringen om ett händelseförlopp: “I sådana fall är det avståndet till nyhetskällorna som blir 

intressant” (1983:415). Vår egen studie undersöker valet 2014 som ett händelseförlopp.  

 

Relevans 

En nyhetsartikel kan vara relevant på två nivåer. Antingen är den relevant i förhållande till annat 

nyhetsinnehåll, eller är den relevant som en enskild nyhet. Men gemensamt för alla relevanta 

nyheter är att de hjälper publiken att förstå ett händelseförlopp (Westerståhl 1983:416). Relevans 

undersöks lättast när det finns intresserade parter att ta hänsyn till, exempelvis politiska 
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motståndare. Ett problem med kategorin relevans är dock att den kan vara svår att undersöka. 

Om uppmärksamheten en händelse får är relevant framkommer det ofta efteråt, något som kan 

vara svårt att förutsäga (Westerståhl 1983:416). 

 

Balans 

Balans handlar om hur många perspektiv en artikel ger. Finns det två motstridiga partier innebär 

balans att båda sidor får utrymme att uttala sig. Balansen står dock i konflikt med relevansen, det 

är inte alltid viktigt att ge flera perspektiv, vissa kan utelämnas till förmån för en mer relevant 

artikel (Westerståhl 1983:419). Det är heller inte alltid som en part erbjuder en åsikt. Många 

gånger kan en sida i en konflikt vara tystare än motståndaren. Man kan då inte förvänta sig att 

journalisten ska springa till deras högkvarter för att få en kommentar; balans är inte alltid möjlig. 

Balansen undersöks annars genom att se om de olika parterna får möjlighet att uttala sig, och hur 

mycket utrymme de får.  

 

Neutralitet 

Neutral framställning innebär att reportern inte tar ställning för eller emot vad artikeln handlar 

om (Westerståhl 1983:420). Denna kategori är oftast enkel att avgöra, men frågorna en reporter 

ställer till intervjupersonen kan komplicera det. Det blir viktigt att hålla isär reporterns egna 

kommentarer, värderingar och ordval från den intervjuades utsagor (Westerståhl 1983:420). 

Huruvida en nyhetsartikel är neutralt framställd, blir en tolkningsfråga utifrån ordval, rubrik, 

ingress och valda citat. Skulle ett element i texten vara partiskt menar Westerståhl att det finns 

anledning att misstänka neutraliteten i resten av texten (1983:421). 

 

Vidare i avsnitt 4.4 kommer operationaliseringen av teorin att inledas. Kodschemat anpassar 

modellen efter problemområdet för denna studie: Sverigedemokraterna i media. 
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4. Metod 

Den grundläggande frågeställningen i en studie ska styra vilken metod som används (Åsberg 

2001:61). I denna studie ligger Westerståhls objektivitetsteori till grund för studiens kvalitativa 

innehållsanalys. I detta avsnitt diskuteras först och främst några grundläggande distinktioner för 

att koppla studiens teoretiska utgångspunkter till metoden. Vidare diskuteras vilket material som 

ska väljas ut för analys, hur kvalitativ innehållsanalys ska användas och hur Westerståhls 

objektivitetsteori ska operationaliseras. 

 

4.1 Metodologisk ansats 

Denna studie använder ett deduktivt tillvägagångssätt. Detta betyder att Westerståhls definition 

av objektivitet ses som en utgångspunkt där analysen av artiklarna jämförs med begreppet och ger 

en slutsats om konstruktionen av Sverigedemokraterna. Vi använder alltså teorin och applicerar 

den på hela materialet. När detta är klart drar vi slutsatser om det analyserade materialet och 

själva teorin.  

 

Vidare är studien ideografiskt präglad i att den inte försöker fastställa några definitiva samband. 

Ideografisk metod beskriver det säregna och undersöker enskilda händelser (Åsberg 2001:65), i 

detta fall rapporteringen kring valet 2014. Här är valet den enskilda händelsen som undersöks, vi 

drar inte slutsatser om andra val. Resultatet kan dock jämföras med tidigare studier för att dra 

slutsatser om utvecklingen över tid. Som exempel kan vi dra paralleller till Asps kvantitativa 

valforskning (2011) och Hägers kvalitativa intervjuer (2012). Vi ställer inte precis samma frågor, 

men kan fortfarande jämföra de stora trenderna i materialet.  

 

Vad gäller kvantitativt och kvalitativt kan man tala om två kategorier inom vetenskapsteori, men i 

själva verket syftar skillnaden till resultatet: Det finns kvantitativa siffror och kvalitativa data 

(Åsberg 2001:69). Att undersöka objektivitet med hjälp av Westerståhls modell kommer leda 

fram till tolkningar och kvalitativa data. På så sätt är denna studie huvudsakligen kvalitativ, även 

om delar av den kan uttryckas med siffror.  

 

4.2 Material och urval 

Denna studie undersöker alla artiklar som publicerades om Sverigedemokraterna i Dagens 

Nyheter och Hallandsposten från veckan innan valet till veckan efter valet 2014. Det blev 

sammanlagt 51 nyhetstexter om Sverigedemokraterna. Artiklarna som inkluderas i studien ska 
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sätta SD som parti eller en partimedlem i centrum. Sedan finns det givetvis olika typer av 

nyhetsinnehåll. Allt innehåll i en tidning förväntas inte vara objektivt. Man kan dela in 

tidningsartiklar i kategorierna faktatexter och åsiktstexter.  

 

Faktatexter kan vara nyhetsartiklar, kommentarer eller analyser. Det är dessa artiklar som 

huvudsakligen analyseras i denna studie. De förväntas vara objektiva, vi undersöker om de 

verkligen är det. Med nyhetsartikel avses en helt vanlig artikel skriven av journalist eller 

nyhetsbyrå. Kommentarer och analyser kan vara skrivna av politiska kommentatorer som hör till 

redaktionen. Dessa artiklar analyserar vi också eftersom de förväntas vara objektiva. Som vi skrev 

i avsnittet om mediernas roll i en demokrati på sida 7, är att kommentera ett av de fyra objektiva 

uppdrag som medierna ska sträva efter för att bidra till demokrati i samhället. Medierna ska 

kunna kommentera nyheter för läsaren utan att bli subjektiva. Till faktatexter hör också notiser, 

men dessa tas inte med i denna studie, då de är alltför korta för att uppfylla alla kategorier av 

objektivitet.  

 

Faktatexter ställs mot åsiktstexter, som läsaren vet är subjektiva. Här ingår ledarartiklar, krönikor 

och debattartiklar. Dessa texter finns ofta i början av en tidning och är medvetet 

ställningstagande. Det går alltså inte att undersöka dessa artiklar samtidigt som faktatexterna, inte 

heller hålla dem mot samma objektivitetsstandard. Ledarartiklar är skrivna av ledarskribenter och 

finns först i tidningen. De diskuterar relevanta frågor just nu och tar ofta ställning för eller emot. 

Som vi tar upp i slutdiskussionen går journalistiken på Internet allt mer mot denna typ av 

provokativ journalistik. En krönika är en mer lättsam variant av ledaren, och en debattartikel är 

ofta en insändare från privatpersoner eller politiker.  

 

I denna studie analyseras först och främst faktatexterna i Hallandsposten och Dagens Nyheter. 

Då får vi reda på om tidningarna svarar mot den objektivitet som förväntas av dem, vilket också 

är syftet med denna studie. Men samtidigt är det intressant att undersöka åsiktstexterna. De 

förväntas inte vara objektiva, men kan de vara det ändå? I sin studie av Vietnam-kriget gör 

Westerståhl en kompletterande kontroll av just åsiktstexter för att avgöra om media konstruerar 

händelserna positivt eller negativt (1983:413). Syftet med Westerståhls studie var egentligen inte 

att undersöka åsiktstexter, men han gjorde det för att visa på den egentliga inställningen till kriget. 

Detta kunde sedan jämföras med faktatexterna, för att visa vilket resultat som strävan att 

rapportera objektivt ledde till. Åsiktstexter var alltså inte en forskningsfråga för Westerståhl, utan 

ett verktyg för att stötta analysen av faktatexterna.  
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Vi tänker på samma sätt i denna studie. Fokus ligger på faktatexterna, som analyseras i avsnitt 5.1 

till 5.4. Avsnitt 5.5 ger sedan en kortare analys av åsiktstexterna i Dagens Nyheter. Detta för att 

komplettera resultatet på samma sätt som Westerståhl gjorde, och för att avgöra i vilken 

utsträckning Dagens Nyheter är för eller emot SD. Genom att visa på den egentliga inställningen 

till Sverigedemokraterna ser vi på vilket sätt journalisternas arbete mot objektivitet ger resultat i 

faktatexterna. Det blir spännande att betrakta faktatexterna i kontrast mot åsiktstexterna, 

huvudresultatet blir tydligare tack vare hjälpresultatet. Åsiktstexterna i Hallandsposten tas inte 

med eftersom det enda åsiktsinnehållet i Hallandsposten är debattartiklar inskickade av 

privatpersoner, vi är endast intresserade av journalisters objektivitet. DN och HP finns 

tillgängliga i stadsbibliotekets arkiv och är därför enkla att undersöka. Tidsperioden från veckan 

innan valet till veckan efter valet ger rätt material att analysera och innehåller som mest politisk 

innehåll. 

 

Denna studie undersöker tryckta tidningar av flera anledningar. Framför allt är de enklare att 

arbeta med. Det finns tillgång till gamla tidningar på stadsbiblioteket, medan TV-sändningar och 

webbartiklar kan försvinna. Materialet behöver inte transkriberas, utan är redan utskrivet. Man 

kan även resonera utifrån att de tryckta tidningarna anses vara mest pålitliga och därför har störst 

effekt på opinionsbildningen (se slutdiskussion för hårda kontra mjuka nyheter). Slutligen har 

mycket av tidigare forskning på området använt sig av tryckta tidningar. För jämförelser med 

tidigare studier är det därför fördelaktigt att använda samma typ av material. 

 

Dagens Nyheter och Hallandsposten 

DN, som Sveriges största dagstidning, och HP, som en lokaltidning, bör komplettera varandra 

väl och ge en bred bild av konstruktionen av SD. Till en början skulle även Expressen 

undersökas, för att ge ett bredare resultat. Under tvåveckorsperioden var tidningen svår att få 

tillgång till och beslutades därför att inte undersökas. Däremot hade det varit intressant att 

undersöka två dagstidningar och även jämföra dem med en kvällstidning.  
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Valen av Dagens Nyheter och Hallandsposten som tidning baseras på att båda tidningarna har en 

oberoende liberal inriktning, vilket hävdas på deras hemsidor. Tidningens politiska inriktning 

påverkar sättet tidningen ställer sig mot politiska frågor. Att tidningen är liberalt oberoende är en 

förutsättning för att de ska föra en objektiv journalistik utan värderingar. Förvisso har varje 

journalist sin egen världsuppfattning, men man får utgå från att tidningarna anställer journalister 

som vill skapa objektivt nyhetsinnehåll. Om en politiskt färgad tidning hade undersökts, hade 

resultatet blivit en lägre objektivitet. De förväntas inte heller vara objektiva på samma sätt.  

 

I Den lokala morgontidningen igår, idag och imorgon menar Weibull att tidningens politiska inriktning 

inte behöver påverka valet av tidning för konsumenten (2011:419). Man kan köpa en tidning och 

bli påverkad av politisk färg utan att vara medveten om det. Med tanke på detta är det extra 

viktigt att faktatexterna i tidningen utgår från ett oberoende perspektiv. 

 

4.3 Kvalitativ innehållsanalys 

För att bedöma objektiviteten av nyhetsrapporteringen om SD använder vi kvalitativ 

innehållsanalys. Bergström och Boreús menar att kvalitativa innehållsanalyser används när man 

ska undersöka något på djupet (2005:44), vilket denna studie gör. I en kvalitativ innehållsanalys 

tar man fram ”det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning i textens delar, helhet och den 

kontext vari den ingår” (Esiasson 2012:210). Vidare kan innehållsanalyser fördelaktigt användas 

för att studera om rapportering är objektiv, saklig eller opartisk (Bergström & Boreús 2005:47). 

Vi läser nyhetstexter om Sverigedemokraterna och undersöker den djupliggande frågan till vilken 

grad texterna är objektiva.  

 

Eftersom delar av vår textanalys består av kvantitativa inslag, kommer en kombination användas. 

I denna studie undersöks därför först den manifesta, ytliga nivån, som enligt Bergström & Boreús 

används för att kategorisera nyhetsinnehållet (2005:45). I denna studie sker själva kodningen av 

nyhetsartiklarna på en manifest abstraktionsnivå. Här går vi inte på djupet utan sorterar materialet 

utifrån Westerståhls fyra kategorier. Sedan undersöks även den latenta nivån för att tolka 

artiklarna. Här återtas det material som ska jämföras, för att hitta meningsbärande enheter och 

stora teman i materialet. Detta kan vara ord, meningar och struktur som avslöjar något om 

textens objektivitet.  
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Enligt Fejes & Thornberg (2009:145-148) används fyra steg för att göra en kvalitativ 

innehållsanalys: 
 

1. Val av det vetenskapliga problem som ska analyseras. 

2. Välja texter som ska analyseras. 

3. Skapa analytiska teman. 

4. Göra en detaljerad analys. 

 

Vi följer dessa fyra steg. Problemområdet är bristen på objektivitet i nyhetsrapporteringen om 

Sverigedemokraterna, texterna som analyseras är nyhetsartiklar i DN och HP. De fyra delarna av 

Westerståhls objektivitetsmodell, sanning, relevans, balans och neutralitet blir analytiska teman, 

och den detaljerade analysen består av kodning och sammanställning. 

 

Vad som gör denna studie kvalitativ är dess fokus på det latenta innehållet som ligger under ytan. 

Kategorin balans blir dock kvantitativ genom att vi räknar sidorna som får uttala sig, kvalitativ i 

bedömningen av hur sidorna hanteras. Esaiasson m.fl. menar även att det viktigaste med en 

kvalitativ textanalys är att skaffa sig rätt analysredskap och sedan använda dem systematiskt 

(2012:215). I denna studie blir kodschemat och kodbeskrivningen stöttepelare för en systematisk 

analys. 

 

4.4 Kodschema 

I sin studie ger Westerståhl förslag på vilka frågor som kan ställas för varje kategori av 

objektivitet.  
 

För att ta reda på: 
1. Sanning: Vad använder artikeln för källa?  

2. Relevans: Vad är centralt i artikeln? 

3. Balans: Hur många sidor kommer till tals? 

4. Neutralitet: Tar journalisten ställning?  

 
Dessa frågor kan enkelt göras om för att gälla nyhetsrapportering om Sverigedemokraterna. 

Genom att skapa koder för frågorna och göra dem till en del av Westerståhls modell 

operationaliserar vi begreppet i ett kodschema, en struktur som håller ihop alla koder (Aspers 

2011:174). 
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Figur 2 Kodschema. Westerståhls objektivitetsteori (över strecket). Vårt tillägg (under strecket). 
 

4.5 Kodbeskrivning 

Samtliga koder har sina egna definitioner. Viktigt är att koderna är ömsesidigt uteslutande och att 

inget material hamnar utanför eller mitt emellan två koder. Följande beskrivning av koderna 

användes för koda nyhetsmaterialet konsekvent. 

 

Sanning - Källa 

Ingen källa: Journalisten använder varken andra texter eller intervjupersoner för att styrka 

nyhetsinnehållet. Vanligtvis en debattartikel eller krönika. I en artikel som saknar källa, saknas 

även talstreck och hänvisningar till andra. 

 

Primär källa: En intervjuperson som ligger nära artikelns centrum och kan sägas vara kunnig på 

området får utrymme att uttala sig, eller används som hänvisning. En artikel som innehåller en 

primär källa har högre tillförlitlighet. När en fråga rör SD:s politik kan en högt uppsatt inom 

partiet besvara frågan, när det gäller betydelsen av en händelse, som valresultatet, kan en expert 

vara en primär källa. 

 

Sekundär källa: Journalisten använder en annan text som en nyhetsartikel eller bok, eller en tredje 

part, för att styrka ett påstående eller artikeln. I pilotstudien (se appendix) dök en sekundär källa 

upp: Här användes en bok om trettiotalets nazism för att dra paralleller till SD i dag. Resultatet 

blev inte en subjektiv text där journalisten spekulerar, snarare en artikel underbyggd i tidigare 

litteratur. 
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Relevans - Centralt 

SD: Artikeln fokuserar på partiet SD eller en medlem av partiet. En artikel kan givetvis vara 

relevant även när det handlar om en person. I så fall är det artikelns relevans på lång sikt som 

spelar roll, och artikelns relevans i förhållande till annat nyhetsmaterial. Westerståhl menar att det 

kan vara svårt att se relevansen av en enskild nyhetsartikel, men genom att sätta den i ett 

händelseförlopp och jämföra med annat nyhetsinnehåll framgår relevansen mer. 

 

Politisk fråga: Artikeln kopplar ihop SD med en politisk fråga. Det kan finnas många definitioner 

av politik. Denna studie utgår från att en politisk fråga fokuserar på problem i samhället som parti 

eller politiker diskuterar. En artikel är relevant när dess innehåll är något som läsaren har nytta av 

och kan använda. Relevans hjälper också läsaren att förstå ett händelseförlopp. När det gäller 

politiska frågor kan relevans komma från artiklar som handlar om exempelvis budgeten, vilket på 

sikt påverkar läsarens plånbok. 

 

Balans - Perspektiv 

En sida: Artikeln visar ett perspektiv på frågan. När det gäller politiskt innehåll innebär koden att 

endast ett parti eller block får utrymme i artikeln. I en ensidig artikel får utgångspunkten aldrig 

motstånd, det saknas nyans. De sidor som får uttala sig räknas enkelt genom antal talstreck, men 

kommentarer kan även bakas in i texten. 

 

Flera sidor: Artikeln ger flera sidor utrymme att uttrycka sig. Att två eller fler sidor får uttala sig 

kan innebära att artikeln är balanserad, men viktigt är att den sida som står i centrum får komma 

till tals. Om artikeln handlar om Sverigedemokraterna, så motsvarar inte en moderat och en 

vänsterpartist flera sidor. I sammanhanget är de ofta på samma sida.  

 

Neutralitet - Ställningstagande 

Tar ställning: Om det märks av innehållet i artikeln att journalisten är för eller emot vad artikeln 

handlar om, tar journalisten ställning. Detta kan märkas på källorna som används och utrymmet 

de får, värdeladdade ord, rubriksättning, den som får ha sista ordet och citatets sammanhang. En 

kombination av dessa element gör att artikeln tar ställning.  

 

Neutral framställning: Journalisten ska kunna kritiskt granska utan att det blir partiskt, men det 

krävs belägg för påståenden. Den neutralt framställda artikeln behandlar sitt ämne på ett rättvist 
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sätt och ger läsaren ansvaret att tolka innehållet. Det är också så att de andra tre kategorierna 

hjälper att besluta om texten är neutral.  

 

4.6 Källkritik 

Ett problem som skulle kunna dyka upp med insamlingen av material är gränsfall. Här håller vi 

oss till definitionerna i kodschemat. Det kan finnas nyhetsartiklar som endast tangerar 

Sverigedemokraterna, eller artiklar som skulle kunna vara notiser. Här håller vi oss till 

Westerståhls kategori för relevans för att avgöra om artikeln är värd att inkludera i 

undersökningen. Artikeln ska fokusera antingen på SD som parti eller på politiken runt partiet. 

Det ska sedan finnas minst ett uttalande om partiet eller av partiet. Den punkten med flest risker 

för felkällor är annars själva analysen av nyhetsinnehållet. Hur kan man avgöra om innehåll är 

sant, relevant, balanserat och neutralt? Detta görs med hjälp av ett tydligt kodschema som talar 

om vad som utmärker varje kod. Det är sedan omöjligt att helt eliminera bedömningar, men 

genom att koda artiklarna så träffsäkert som möjligt minskas felmarginalen.  

 

Ett andra problem, som kan dyka upp i analysen är tolkningar av objektivitet. Även med 

Westerståhls modell som stöd behöver vi avgöra vad som är sant, relevant, balanserat och 

neutralt framställt. Detta ställer höga krav på operationaliseringen av objektivitetsmodellen. 

Bergström och Boreús menar om man upptäcker tolkningsproblem och oklarheter brukar 

kodningsschemat modifieras och utvecklas med tiden (2005:49). 

 

Trots att Westerståhls modell är pedagogisk, medger han att den inte är någon egenhändig 

lösning. Andra metoder skulle kunna vara intervjuer med journalisterna som skapar 

nyhetstexterna och receptionsanalyser av hur läsarna uppfattar nyheterna. Däremot kan modellen 

vara en bra utgångspunkt för att förstå objektivitet, och ett medel för att börja mäta objektivitet, 

något som annars skulle vara svårt att åstadkomma. Westerståhl hävdar dessutom att det kan vara 

svårt att uppnå samtliga av de fyra kategorierna för objektivitet (404). Här hämtar denna studie 

sin tredje frågeställning: Även om någon kategori i modellen saknas, kan nyhetsartikeln sägas vara 

objektiv ändå? Vilka av textens egenskaper är viktigast för den totala objektiviteten? I nästa 

avsnitt inleds analysen för att börja nå svaren på frågeställningarna. Vi kommer att diskutera en 

kategori i taget, där vi jämför de två tidningarna och ger exempel på hur kodningen gått till.  

  

20 
 



5. Analys 

Med hjälp av kodschemat gjordes en kvalitativ innehållsanalys av 51 faktatexter i Dagens Nyheter 

och Hallandsposten. Dessa artiklar, som handlade om olika händelser runt partiet 

Sverigedemokraterna eller politik kopplad till partiet, analyseras i avsnitt 5.1 till 5.4. Vidare i 

avsnitt 5.5 görs en kompletterande analys av 13 åsiktstexter i Dagens Nyheter. Resultatet som 

redovisas i detta avsnitt hjälper att besvara den första och andra frågeställningen för studien: Hur 

objektiv är rapporteringen och vilka skillnader finns mellan de två tidningarna? Detta görs med 

hjälp av Westerståhls teori. Först redovisas sanning, sedan relevans, balans och neutralitet. Varje 

punkt består av två tabeller, en för Dagens Nyheter och en för Hallandsposten. På varje punkt 

diskuteras även kodningen av tre artiklar som exempel, så att det framgår vilka tolkningar som 

gjorts för just den kategorin. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av hela resultatet.  

 

5.1 Sanning 

Sanningen handlar om överenstämmelsen mellan medias rapportering av en händelse och vad 

som hände i praktiken. Källan kan säga något om sanningen och är därför vad som kodas. De tre 

olika koderna för källa hjälper att avgöra hur pass sant nyhetsinnehållet är. Ingen källa innebär att 

källa saknas, en primär källa ligger nära artikelns centrum, och en sekundär källa kan vara en 

annan text eller person som styrker journalistens påstående. I förhand uppskattade vi att en liten 

del av artiklarna skulle ha svårigheter att nå en källa, det är heller inte alltid möjligt att få en 

kommentar, men majoriteten bör använda en källa som underbygger artikelns trovärdighet. Det 

är trots allt ett grundläggande krav på objektivitet att använda någon form av källa.  

 

DN     HP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Källa Artiklar Procent 

Ingen 3 13 % 

Primär 16 70 % 

Sekundär 4 17 % 

Totalt 23 100 % 

Källa Artiklar Procent 

Ingen 1 4 % 

Primär 25 89 % 

Sekundär 2 7 % 

Totalt 28 100 % 
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            Figur 3 Diagram över resultat för kategorin sanning 
 

Bedömningen av en primär källa 

För varje kategori av Westerståhls objektivitetsteori ger vi tre exempel på hur kodningen har gått 

till. HP-artikeln “Oförmåga bäddade för SD” från den 16/9 diskuterar hur SD har blivit Sveriges 

tredje största parti. Få personer kan besvara frågan bättre än valforskaren Kent Asp, som i 

artikeln också får möjlighet att uttala sig om vem som bidragit till SD:s starka resultat: “Ansvaret 

vilar tungt på riksdagspartierna, inte medierna”. Källan är kunnig på området och ligger nära 

artikelns innehåll. Detta bidrar troligtvis till en mer “sann” artikel. Källan bedöms därför vara 

primär. 

 

Bedömningen av en sekundär källa 

HP 5/9. “Kulturbudgeten en helig men tyst ko”. Artikeln baseras på en undersökning gjord av 

TT om hur de olika partierna ser på kulturbudgeten. Det visar sig att SD är ett av partierna som 

vill höja den. Journalisten diskuterar SD:s historia inom kulturpolitiken, men intervjuar inte 

någon partimedlem. Istället vänder sig journalisten till Tobias Nielsén, VD på ett analysföretag 

och bloggare, som får kommentera ett populärt Youtube-klipp om Sverigedemokraternas 

inkompetens som drev omkring på nätet för fyra år sedan. Han säger: “Det var lätt att hånskratta 

åt det där klippet, men lika enkelt är det inte i dag”. Centralt i artikeln är dock SD:s kulturpolitik, 

och när en partimedlem inte får chans att yttra sig om den används istället en sekundär källa.  

 

Bedömningen av ett gränsfall 

DN 16/9. “Så delas makten i staden.” Denna artikel ligger på gränsen mellan att använda primär 

källa och ingen källa. Sanningen var därför svårare att bedöma än i de flesta andra artiklar. Valet 

Ingen Primär Sekundär
DN 13% 70% 17%
HP 4% 89% 7%
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är över och resultatet räknat, artikeln handlar om det politiska läget i Stockholms kommun. 

Valsiffrorna kan ses som en primär källa, men fokus i artikeln ligger på framtida samarbeten 

mellan de olika partierna. Detta är något som valsiffrorna inte kan avslöja, därför spekulerar 

journalisten: “I landstinget sliter de borgerliga med frågan hur de ska kunna styra vidare utan att 

behöva lita på stöd från SD”. Någon kommentar från en utsliten borgare kommer dock aldrig i 

artikeln. Det saknas en källa för artikelns centrala fråga och artikeln kodas som utan källa. 

 

Av resultatet ser vi att 89 % av artiklarna i Hallandsposten använder en primär källa, respektive 

70 % av artiklarna i Dagens Nyheter. Hallandsposten är alltså bättre på att använda trovärdiga 

källor. I Dagens Nyheter var det dock vanligt att använda sekundära källor, något som vägde upp 

för bristen på primära källor. Sanningen i Hallandsposten svarade mot våra förväntningar bättre 

än Dagens Nyheter.  

 

5.2 Relevans 

En artikel kan vara relevant i förhållande till övrigt nyhetsinnehåll eller som en enskild nyhet. När 

en artikel behandlar SD som parti istället för en politisk fråga, kodas artikeln till kategorin 

Sverigedemokraterna. Om den istället berör en politisk fråga anses den vara mer relevant och ges 

då kategorin Politisk fråga. Det skrivs mycket om personskandaler inom SD, därför förväntade vi 

oss att en del fokus skulle ligga på Sverigedemokraterna. Samtidigt var det val, så majoriteten 

borde ändå fokusera på en politisk fråga. 
 

DN       HP 

Centralt Artiklar Procent 

Sverigedemokraterna 6 26 % 

Politisk fråga 17 74 % 

Totalt 23 100 % 

 

Centralt Artiklar Procent 

Sverigedemokraterna 13 46 % 

Politisk fråga 15 54 % 

Totalt 28 100 % 
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           Figur 4 Diagram över resultat för kategorin relevans 
 

SD i centrum 

“Åkesson storspelade på nätkasinon”. HP den 13/9. Artikeln handlar om att Ekot avslöjat 

SD:ledaren Jimmie Åkessons spelande på nätkasinon. Enligt Ekot har Åkesson ibland förlorat så 

mycket som 40 000 kronor på kort tid. Åkesson försvarar sig i artikeln och gör skarp skillnad 

mellan sin roll som politiker och person: “Jag har inga spelskulder. Jag har inte begått något brott. 

Det här har inte påverkat min roll som politiker. Jag tror att de flesta väljare håller med mig om 

att det här är en privatsak”. Artikeln behandlar inte en politisk fråga, utan Åkesson som person. 

Artikeln bedöms därför sakna relevans enligt vår analys. 

 

Politisk fråga i centrum 

DN den 18/9. “Åkesson hotar att fälla rödgrön budget”. Artikeln handlar om precis vad rubriken 

talar om. De rödgröna har lagt fram en budget och SD har som vågmästare makten att fälla den. 

Åkesson kommenterar: “Det kan i Stefan Löfvens regeringsförklaring finnas idéer att man ska 

liberalisera kriminalpolitiken eller höja en massa skatter som slår hårt mot landsbygden. Allt det 

där måste värderas”. Artikeln handlar om budgetens framtid, något som direkt påverkar pengarna 

i medelsvenssons ficka. Artikeln bedöms därför vara relevant för läsaren. 

 

Gränsfall 

“SD-politiker städar iklädd nazi-symbol.” HP den 5/9. SD-politikern Catharina Strandqvist har 

fastnat på bild när hon dammsuger iklädd en armbindel med hakkors på. Artikeln skulle kunna 

kodas som relevant, Strandqvist kandiderar till kommunfullmäktige, detta trots att hennes 

handling strider mot partiets riktlinjer: “Jimmie Åkesson gick 2012 ut och förtydligade att det 

Sverigedemokraterna Politisk fråga
DN 26% 74%
HP 46% 54%
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råder en nolltolerans mot rasism”. Skulle hon ha ideologiskt förbjudna åsikter är det relevant för 

väljarna att känna till dem, eftersom hon kommer företräda folket. Samtidigt går vi tillbaka till 

Westerståhls definition av relevans. Artikeln sätter en enskild person i centrum. Händelsen 

kommer de kommande dagarna att överskugga allt annat politiskt material i tidningen. Därför 

kodas artikeln som fokuserande på partiet snarare än en politisk fråga. 

 

Resultatet visar att 74 % av artiklarna i Dagens Nyheter är kopplade till en politisk fråga. 

Relevansen i Hallandsposten var lite lägre: 54 % av artiklarna var relevanta, tjugo procentenheter 

färre än i DN. Resultatet är ändå högt med tanke på alla personskandaler som sker inom SD. 

Kanske hamnar de skriverierna på nätupplagan, som DN skriver i slutet av ett par artiklar: “Läs 

om fler SD-skandaler på DN.se” 

 

5.3 Balans 

Balansen berör hur många sidor i artikeln som visas. Antingen kan artikeln tilldelas koden en sida, 

vilket innebär att endast ett perspektiv ges utrymme. Andra alternativet på balans är när flera 

perspektiv visas. I en stor del av artiklarna saknas det konflikt och ett behov av balans. När det 

inte finns en konflikt i en artikel finns det inte heller ett behov att låta flera sidor komma till tals. I 

de artiklar som innehåller konflikt däremot, bör balans alltid finnas. 

 

DN   HP 

 

Perspektiv Artiklar Procent 

En sida 8 35 % 

Flera sidor 15 65 % 

Totalt 36 100 % 

 

Perspektiv Artiklar Procent 

En sida 15 54 % 

Flera sidor 13 46 % 

Totalt 28 100 % 
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          Figur 5 Diagram över resultat för kategorin balans 

 
Ensidig journalistik 

“Därför segrade Sverigedemokraterna”. HP 16/9. “Jag har svårt att ta in att hela inlandet består 

av främlingsfientliga hallänningar. Här handlar det troligtvis mer om missnöje med de stora 

partierna”, skriver journalisten när hon analyserar valet för läsaren och erbjuder förklaringen att 

SD är missnöjespartiet, valet för den som vill demonstrera sin besvikelse på de etablerade 

partierna. Detta är ett perspektiv som ges. Fler perspektiv saknas. Det finns givetvis fler möjliga 

förklaringar, dessa uteblir dock i artikeln. Artikeln kodas som att den visar en sida, ett perspektiv.  

 

En balanserad artikel 

“Rasism på nätet fäller fler SD-politiker”. HP 10/9. Denna artikel kommer ut precis efter att åtta 

SD-politiker tvingats hoppa av. Expressen och Researchgruppen avslöjar flera partimedlemmar 

som har skrivit rasistiska inlägg online. Artikeln skulle enkelt kunna bli ensidig, men just här ger 

journalisten flera perspektiv och låter SD, en statsvetare och Fredrik Reinfeldt uttala sig. SD 

menar att media har en kampanj mot partiet, Reinfeldt kallar det oacceptabelt och statsvetaren 

Andreas Johansson ger sin syn på händelsens betydelse för valutgången: “Kortsiktigt påverkar det 

nog inte alls, snarare är det en bekräftelse på det vi redan vet”. Artikeln visar flera sidor och 

kodas som balanserad. 

 

Hur många perspektiv? 

DN 14/9. “Intensiv jakt på osäkra väljare”. Även om flera partier får möjlighet att uttala sig, 

behöver det inte vara en välbalanserad artikel. Denna artikel handlar om valspurten och ger 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Feministiskt 

Sverigedemokraterna Politisk fråga
DN 35% 65%
HP 54% 46%
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initiativ och Sverigedemokraterna egna talstreck. Men trots att artikeln inleder med att SD kan bli 

Sveriges tredje största parti, kan deras utrymme i artikeln kritiseras. Åkesson får en och en halv 

rad med uttalandet “Ni här i Malmö upplever spänningar i samhället”, ett citat som läggs i slutet 

av artikeln, direkt följt av kommentarer om det “avspärrade och hårt polisbevakade Stortorget 

där cirka 200 motdemonstranter gjorde sitt bästa för att störa Åkessons tal med burop och 

nyckelskrammel”. Jämför detta med Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt, som får halva mittenspalten 

och chansen att uttala sig om SD före SD själva. Artikeln kodas som balanserad per definition, 

men på grund av framställningen väger de olika partiernas uttalanden kanske inte lika. 

 

Balans behöver inte alltid finnas med. Att Hallandsposten inte når upp till samma siffra som 

Dagens Nyheter kan bero på svårigheter att alltid nå fram till Sverigedemokrater. I HP-artikeln 

“SD-politiker städar iklädd nazi-symbol” gör man exempelvis ett försök att få kommentar från 

politikern, men hon väljer att inte kommentera. Dagens Nyheter ger flera perspektiv i 65 % av 

sina artiklar. Hallandsposten ligger strax under gränsen på 46 %. En anledning till Dagens 

Nyheters bättre resultat kan vara att de har tillgång till fler personer och perspektiv i Stockholm 

än vad Hallandsposten har i Halland.  

 

5.4 Neutralitet 

Den neutrala framställningen innebär att journalisten antingen tar ställning eller ställer sig neutralt 

i frågan. Detta är en subjektiv tolkning, men om en journalist tar ställning i artikeln så är 

personen partisk. Neutralitet är kanske det mest välkända kravet på objektiv journalistik och bör 

uppfyllas i de flesta fall.  

 

DN        HP 

Framställning Artiklar Procent 

Tar ställning 6 26 % 

Neutralt 17 74 % 

Totalt 23 100 % 

 

Framställning Artiklar Procent 

Tar ställning 8 29 % 

Neutralt 20 71 % 

Totalt 28 100 % 
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           Figur 6 Diagram över resultat för kategorin neutralitet 
 

En partisk artikel 
“Sverige är mitt land. Filipstad är min stad. Jag ska bo kvar.” DN 16/9. Artikeln tar tydligt 

ställning emot Sverigedemokraterna och flera faktorer bidrar till att den kodas som partisk. I 

artikeln intervjuar journalisten His Nur, en somalisk flykting som kommit till Sverige och fått 

jobb på knäckebrödsfabriken i Filipstad. Redan valet av källa ger en vinklad bild av temat 

invandring. Intervjupersonen påverkar sanning, relevans och balans direkt. Journalisten skriver: 

“Han drar i sin svenska landslagströja och säger: Sverige är mitt land. Filipstad är min stad. Jag 

ska bo kvar.” His Nur framställs närmast som ett helgon och ska representera invandrare i stort. 

His Nur framställs som den hårt arbetande invandraren som anpassar sig efter det svenska 

samhället. I artikeln intervjuas också den lokala SD-ledaren Gisela Nyquist. Hon konstrueras som 

His Nurs motståndare. Efter ett av Nyquists uttalanden skriver journalisten: “det sista ordet 

(rasism) uttalar hon med hånfull ton.” När journalisten diskuterar spridningen av ett 

kontroversiellt Youtube-klipp så är Sverigedemokraterna “skadeglada”. Orden för med sig 

negativa konnotationer och läsaren lämnas med intrycket att invandrare är offer och SD-ledare 

onda. 

 

En neutralt framställd artikel 

“Skrällkvällen: Segrar och sorg”. HP 15/9. I en neutral artikel tar journalisten inte ställning åt ena 

eller andra hållet. Denna artikel presenterar valresultatet och ger de olika partierna möjlighet att 

kommentera utgången, utan att journalisten själv gör några subjektiva bedömningar. 

“Sverigedemokraterna gör ett kanonval, mer än en fördubbling jämfört med 2010 och blir tredje 

största parti med 13 procent: SD får en vågmästarroll och kan få runt 47 mandat i riksdagen”. 

Sverigedemokraterna Politisk fråga
DN 26% 74%
HP 29% 71%
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Kommentaren följs av ett uttalande från SD:s partisekreterare Björn Söder. Med fakta och rättvis 

framställning blir artikeln neutral. 

 

På gränsen mellan partisk och neutral 

DN den 12/9. “Tunga EU-avtal måste brytas för SD:s löften”. När Westerståhl diskuterar neutral 

framställning menar han att forskaren måste skilja på reporterns åsikter och intervjupersonernas 

uttalanden. Men samtidigt kan journalisten använda sina intervjupersoner för att uttrycka en åsikt. 

Detta märks i denna artikel, där två statsvetare och en presschef på migrationsverket får uttala sig 

om SD:s vallöften. Åkesson vill göra uppehållstillstånd tillfälliga, något som migrationsverkets 

Fredrik Bengtsson inte håller med om: “Vad händer efter ett uppehållstillstånd, blir du utslängd 

på gatan och får klara dig själv? Så fungerar det inte i Sverige”. Genom att inkludera bland annat 

detta citat tar journalisten indirekt ställning, och framför samma åsikt. Ändå är ställningstagandet 

inte tydligt. Dessutom får SD:s ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt avsluta artikeln 

med ett citat. Artikeln väcker frågor kring olika typer av ställningstagande, men kodas trots allt 

som neutralt framställd. 

 

Dagens Nyheter och Hallandsposten hade i denna kategori nästan samma resultat, 74 % i Dagens 

Nyheter och 71 % i Hallandsposten. Vi ansåg att neutralitet var det mest självskrivna kravet på 

objektiv journalistik, men av resultatet verkar det inte så. Kanske är neutralitet inte lika viktigt i 

dagens medielandskap som tidigare. Mer om detta i den avslutande diskussionen.  

 

5.5 Åsiktstexter 

I föregående avsnitt analyserades objektiviteten i faktatexter. Dessa förväntas vara just objektiva, 

det var därför intressant att se om det var så i verkligheten. När vi läste Dagens Nyheter fanns 

också många åsiktstexter om Sverigedemokraterna. Dessa var ledarartiklar, krönikor och 

debattartiklar. Läsaren vet att dessa är avsedda som subjektiva, personliga och provokativa. Men 

kan en åsiktstext också vara objektiv? När Westerståhl granskade tidningarnas rapportering om 

Vietnam-kriget undersökte han även åsiktstexter. Detta för att visa på den egentliga inställningen 

till kriget (Westerståhl 1983:413). Med hjälp av åsiktstexterna såg han på vilket sätt faktatexterna 

påverkades av objektivitetens standarder. Här i avsnitt 5.5 analyserar vi åsiktstexterna i Dagens 

Nyheter för att visa på den egentliga inställningen till Sverigedemokraterna, men också för att 

undersöka om en subjektiv artikel kan bli objektiv, och i så fall vad som krävs. Åsiktstexterna 

jämförs inte med faktatexterna rakt av, utan förtydligar faktatexternas objektivitet.   
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Uppfyller kategorier Antal 

artiklar 
Andel 

4 av 4 0 0 % 

3 av 4 1 8 % 

2 av 4 3 23 % 

1 av 4 2 15 % 

0 av 4 7 54 % 
Uppfyllnad av objektivitetskategorier i DN:s 13 åsiktstexter. 
 

Som förväntat är åsiktstexterna betydligt sämre på att uppfylla kategorierna för objektivitet. Vi 

ser, precis som Westerståhl, att en ansträngning att leva upp till objektivitetens standarder ger 

resultat. Vi är dock inte ute efter att jämföra faktatexter med åsiktstexter. Det intressanta här är 

om någon av dessa artiklar lyckas vara objektiv trots att den är en åsiktstext. Ingen artikel 

uppfyller alla kategorier, men vi ser att en enda artikel lever upp till tre av fyra kategorier. Kan 

denna artikel vara objektiv? Vi tittar närmare på “Strutspolitiken som bäddade för SD”, en DN-

artikel från den 19 september.  

 

Debattartikeln skriven av Maciej Zaremba var relevant, den var del av eftervalsdebatten och 

diskuterade Sverigedemokraternas betydelse som riksdagsparti. Den var även balanserad eftersom 

den gav flera perspektiv och neutral då den inte tog ställning. Artikeln avdramatiserar SD som 

parti och söker förstå dess väljare. Journalisten skriver: “Den fega svenska debatten har drivit 

väljarna rakt i famnen på SD.” Samtidigt saknas en källa i texten, allting är journalistens egna 

åsikter. Enligt Westerståhls definition verkar sanning hindra artikeln från att bli objektiv. Men 

betyder detta att objektivitet saknas? Nej, inte nödvändigtvis. Zaremba är en politisk 

kommentator som vi förväntas lita på. Han behöver ingen källa, han är sin egen källa. Källor är 

fortfarande värdefulla, men inte avgörande. Denna artikel skulle med en annan definition av 

sanning kunna kodas som objektiv, trots att det är en åsiktstext. Mer om vilka kategorier som är 

viktigast för den totala objektiviteten kommer i slutdiskussionen.  
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I Vietnam-studien analyserade Westerståhl åsiktstexter genom att koda dem som positiva eller 

negativa. När vi använder samma metod på de 13 åsiktstexterna i DN ser vi att 11 är negativa 

mot SD och 2 är positiva. Sverigedemokraterna beskrivs som en glädjelös maskin med en grotesk 

världsbild som hindrar människors rörlighet och döljer radikalism under ett ytbehandlat yttre. De 

två artiklarna som inte är emot SD kan mer beskrivas som neutrala än positiva. Dessa artiklar 

söker alternativa förklaringar till SD:s framgång. Det framgår alltså att Dagens Nyheters 

ledarskribenter har en klar agenda emot partiet. Av exemplet ovan drar vi dock slutsatsen att det 

inte behöver se ut så här: En åsiktstext kan också vara sann, relevant, balanserad och neutral. Den 

förväntas inte vara det – den kan vara det.  

 

I jämförelse ser vi att faktatexterna oftast är objektiva, trots att 11 av 13 åsiktstexter är negativt 

inställda till Sverigedemokraterna. Det framgår alltså att objektiva riktlinjer ger klara resultat, även 

i rapporteringen om kontroversiella SD. Av debattartikeln som diskuteras ovan ser vi att 

avsaknad av källor inte behöver spela stor roll, faktatexternas avsaknad av sanning kan alltså 

avdramatiseras. Debattartikeln levererar även flera perspektiv på partiet, trots att det endast är 

journalisten som uttalar sig. Vi förstår alltså att en artikel kan vara balanserad utan att intervjua 

flera sidor. Detta är något som kan användas för att förstå faktatexternas resultat. Diskussionen 

om faktatexter kontra åsiktstexter utvecklas ytterligare i avsnitt 6.1, resultat.  

 

5.6 Sammanfattning av analysen 
Detta avsnitt besvara studiens första och andra frågeställning. Alltså hur objektiv 

nyhetsrapporteringen var och vilka skillnader som finns mellan tidningarna. 26 % av samtliga 

artiklar var teoretiskt helt objektiva, med kodserien 1.2, 2.2, 3.2, 4.2. DN hade flest artiklar som 

uppfyllde alla fyra kategorier, med 30 %. HP hade endast 21 % av artiklarna som uppfyllde alla. 

Detta vägdes upp av artiklar som uppfyllde tre av fyra kategorier. Här låg hela 43 % av 

Hallandsposten artiklar. Om vi lägger ihop de artiklar som uppfyller tre eller fler kategorier så 

motsvarar de 65 % i DN och 64 % i HP. Det är alltså jämnt. I den nedre halvan av tabellen 

befinner sig de artiklar som uppfyller färre kategorier av objektivitet. DN uppfyllde en kategori 

eller färre på 13 % av sina artiklar, jämfört med 22 % i HP. Det finns alltså fler artiklar i 

Hallandsposten som uppfyller färre kategorier. I nästa kapitel diskuteras detta vidare, när vi drar 

slutsatser utifrån resultatet. 
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Figur 7 Resultat över kategorierna sanning, relevans, balans och neutralitet 
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Diagram över objektivitetskategorierna 
Sanning 
 

Relevansng Balans Neutralitet 

                 Tidningar 
DN HP 

Uppfyller kategorier 

4 av 4 30% 21 % 

3 av 4 35% 43 % 

2 av 4 22 % 14 % 

1 av 4 13 % 18 % 

0 av 4 0% 4 % 
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6. Avslutning 

I avslutningskapitlet besvaras huvudsakligen studiens frågeställningar. Med stöd av Westerståhls 

objektivitetsteori dras i avsnitt 6.1 slutsatser om medierapporteringen om Sverigedemokraterna 

och skillnaderna mellan de undersökta tidningarna. I diskussionen 6.2 tas den tredje 

frågeställningen upp, som handlar om vilka av textens egenskaper som är viktigast för att artikeln 

ska vara objektiv. Detta öppnar upp för en större diskussion om värdet av objektivitet i dagens 

medielandskap.  

 

6.1 Slutsatser 

Studiens huvudsakliga fråga var: Hur objektiv är nyhetsrapporteringen om Sverigedemokraterna? 

Följdfrågan var: Vilka skillnader finns mellan de två undersökta tidningarna? Analysen visar att 26 

% av alla de undersökta artiklarna uppfyller alla fyra delar av objektivitet enligt Westerståhls 

definition. Det är jämnt mellan båda tidningarna. Av artiklarna i Dagens Nyheter är 30 % helt 

objektiva och av artiklarna i Hallandsposten är 21 % helt objektiva. Med tanke på de höga krav 

som Westerståhls teori ställer på objektivitet kan resultatet diskuteras. Tidigare forskning kan ge 

intrycket att all rapportering om Sverigedemokraterna är subjektiv och negativ. Här kan 20-30 % 

av alla artiklar ses som en hög siffra. Men samtidigt säger siffran en del om dagens medieklimat 

och våra förväntningar på nyhetsförmedlingen. Minst 70 % av alla faktaartiklar saknar trots allt en 

eller flera kategorier av objektivitet. Med tanke på att journalistik bör vara objektiv är det därför 

en låg siffra. 

 

För kategorin sanning hade 70 % av artiklarna i Dagens Nyheter primärkällor och 89 % av 

artiklarna i Hallandsposten primärkällor. För Hallandsposten måste detta sägas vara en bra siffra, 

som är mycket tack vare användningen av TT-artiklar med väl insatta källor. I Dagens Nyheter 

däremot, används sekundär källa i 17 % av artiklarna. Adderar vi primära och sekundära källor så 

når DN upp till 87 %, en hög siffra. Sekundära källor används i DN framför allt när journalisten 

låter andra partier än SD kommentera nyheter som rör SD själva. Man kan fråga sig vilket syfte 

detta fyller för tidningen. Det skulle kunna vara en motvilja att ge utrymme till representanter för 

partiet. Det kan också vara ett tecken på personifiering, att låta privatpersoner som drabbats av 

politik uttala sig istället för makthavande partier och beslutsfattande personer. Personifiering 

skildrar samhället ur ett individperspektiv som är lätt att relatera till. Här blir personifieringen ett 

medel för att sälja fler prenumerationer och kan i så fall förklara avsaknaden av primära källor. I 

avsnitt 5.5 analyseras åsiktstexter. En slutsats som vi drog från exempelartikeln ”Strutspolitiken 
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som bäddade för SD:s raketval” är att primära källor inte alltid är nödvändiga om skribenten är 

tillräckligt kunnig.  
 

Relevans var den kategori med störst skillnad mellan de båda tidningarna. I Dagens Nyheter 

fokuserade 74 % av artiklarna på politiska frågor, i Hallandsposten 54 %. Den stora skillnaden 

mellan de två tidningarna kan bero på det geografiska läget. DN finns i Stockholm och fokuserar 

mycket av sin rapportering på rikspolitiken, som utgår just från Stockholm. Hallandsposten har 

längre till riksdagen och fokuserar mer på lokala händelser. Två exempel på detta var artiklar om 

vandalism och politikern som städade iklädd en armbindel med hakkors. Med tanke på alla 

skandaler kring SD hade vi förväntat oss fler artiklar med SD eller partimedlemmar i centrum. 

Som det står i slutet av flera DN-artiklar, “Läs om fler SD-skandaler på DN.se”. Så här hade det 

aldrig stått om något annat riksdagsparti, det verkar som att journalister aktivt letar efter 

skandaler kring SD, ett parti man gillar att såga. Detta antagande styrks i avsnitt 5.5, där det 

konstateras att 11 av 13 åsiktstexter tar ställning emot SD. Men relevansen hamnar alltså trots allt 

över 50 % i båda tidningar, vilket talar för att rapporteringen om SD går mot att bli relevant 

enligt Westerståhls definition.  

 

Balansen var 65 % i Dagens Nyheter och 46 % i Hallandsposten. Som den mest kända 

förväntningen på objektivitet och förmodligen den enklaste kategorin att tillfredsställa, räknade vi 

med en högre siffra i båda tidningar. En anledning att balansen är högre i Dagens Nyheter kan 

vara att det finns fler personer och perspektiv att ta del av i Stockholm. I Halland kan det vara 

svårt för journalister att alltid få kommentarer från Sverigedemokraterna. Svårigheten att få 

kommentarer från flera sidor är ett problem som Westerståhl lyfter fram redan i sin 

originalstudie, ett problem som växer med Internet och den upptrappade publiceringstakten. 

Detta kan få konsekvenser för journalistiken i framtiden. Det framgår att Sverigedemokraterna 

var mindre tillgängliga i Halland och därför fick de mindre utrymme i Hallandsposten. För en 

hög balans i politisk nyhetsrapportering krävs alltså goda kommunikationer mellan parti och 

media.  

 

Med neutralitet var det närmast ingen skillnad mellan DN och HP. Dagens Nyheter hade 74 % 

neutrala artiklar och Hallandsposten hade 71 % neutrala artiklar. Enligt Westerståhls definition är 

detta en förhållandvis låg neutralitet. Detta kan bero på att journalistiken går mer mot att 

kommentera och argumentera. När tidningarna kommenterar nyheterna, vilket de ska kunna göra 

objektivt enligt 1972 års svenska pressutredning, kan det uppfattas som att journalisterna blandar 

in sina egna åsikter. Det finns en tunn skiljelinje mellan att kommentera och att argumentera. Mer 
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om detta i nästa avsnitt. I en kvällstidning skulle man kunna tänka sig ett mycket lägre resultat, 

men i detta fall är det fråga om två dagstidningar som ställer högre krav på neutralitet. Detta 

märks på att 11 av 13 åsiktstexter i Dagens Nyheter är negativt inställda till partiet, ändå lever 74 

% av faktatexterna upp till kategorin neutralitet. En åsiktstext kan vara neutral vilket vi såg i 

avsnitt 5.5, det handlar om att ge alternativa infallsvinklar och ifrågasätta debatten i samhället.  

 

Hur objektiv var rapporteringen och vilka skillnader fanns mellan tidningarna? 

30 % av artiklarna i DN och 21 % av artiklarna i HP levde helt och hållet upp till Westerståhls 

definition av objektivitet. Skillnaderna mellan DN och HP var störst i kategorierna sanning, 

relevans och balans. Här inverkar tillgången till källor, det geografiska läget och resurser. För 

källor har Hallandsposten långt till Stockholm och blir därför tvungen att använda TT för att 

rapportera om rikspolitiken. TT ställer höga krav på rapporteringen och har goda källor, alltså når 

HP en högre sanning än DN möjligen tack vare just TT. Det geografiska läget betyder att 

Hallandsposten rapporterar mer om lokala nyheter, som ofta behandlar parti och personer, något 

som påverkar relevansen. Vad gäller resurser skulle man kunna tro att DN har större resurser att 

vara på plats och föra en komplett, allsidig rapportering, men sedan Hallandsposten blev en del 

av Stampen behöver detta inte vara fallet. Att DN är bättre på balans kan istället ha att göra med 

tillgången till personer med andra perspektiv. Det stora antalet journalister på Dagens Nyheter 

betyder ändå större möjlighet att täcka fler nyheter. I kategorin neutralitet var det jämnt, även om 

ingen av tidningarna riktigt uppfyller Westerståhls definition fullt ut. Som vi diskuterade i tidigare 

forskning kom Häger fram till att Sverigedemokraterna till viss del hade normaliserats i 

tidningarna i Skåne, jämfört med Stockholm där man var rädda för partiet. Vårt resultat visar 

dock att Dagens Nyheter var bättre på att uppfylla tre av fyra kategorier. Anledningar kan vara att 

Sverigedemokraterna har större stöd i Skåne än i Halland och att normalisering inte innebär 

samma sak som objektivitet. 

 

Den sista frågan återstår dock – Vilka av textens egenskaper är viktigaste för den totala 

objektiviteten? Detta tas upp i nästa avsnitt.  

 

6.2 Diskussion 

Den tredje och sista frågeställningen för studien var vilka av textens egenskaper som var viktigast 

för artikelns objektivitet. Kopplad till Westerståhls objektivitetsteori kommer denna fråga att 

handla om de fyra kategorierna sanning, relevans, balans och neutralitet. 26 % av alla undersökta 
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artiklar var helt objektiva enligt denna definition, i övriga artiklar saknades en eller flera av 

kategorierna. Viktigt är givetvis vilken kategori som saknas. I detta avsnitt förs en diskussion om 

de olika kategoriernas betydelse för den totala objektiviteten. 

 

Om sanning saknas 

I 13 % av DN-artiklarna och 4 % av HP-artiklarna saknas sanning. Av dessa var alltså majoriteten 

från Dagens Nyheter. Var dessa artiklar objektiva ändå? Vi tar en artikel som saknade sanning 

men uppfyllde flera andra kategorier som exempel. DN-artikeln ”Utspel ökar pressen på 

samarbete” från den 18 september var relevant, den kommenterade Sverigedemokratens 

betydelse som riksdagsparti och blockpolitikens problematik. Den var även neutral då den 

diskuterade möjliga koalitioner utan att ta ställning till dem. Samtidigt saknas en källa i texten. 

Journalisten skriver: ”På sikt vill Åkesson gärna driva ihop de andra partierna i mitten. Han kan 

se på Holland, med en blocköverskridande regering, där Geert Wilders antimuslimska parti nu 

leder opinionsmätningar.” Vi förstår att journalisten är ordentligt insatt och förmodligen kan 

kompensera för avsaknaden av uttryckta källor.  

 

Journalistiken har gått allt mer mot att lyfta fram enskilda stjärnskribenter. Flew menar att 

journalisten sågs som någon form av hjälte fram till 80-talet, mycket tack vare Woodward och 

Bernsteins avslöjande av Watergateaffären, där Nixon-administrationen hade mörkat sin 

inblandning i ett inbrott i Democratic National Committee. Journalisternas arbete skulle komma 

att leda till upptäckten av olagliga verksamheter och presidentens avgång. Med tiden har dock 

Internet och bloggen inneburit att vem som helst kan bli känd, något som spridit sig till 

traditionella medier. För att konkurrera med bloggarna på Internet gör tidningarna färgstarka 

profiler av sina journalister (Flew 2008:154, 156). Artikeln “Utspel ökar pressen på samarbete” är 

skriven av Ewa Stenberg, vars byline ofta dyker upp på tidningens politiska sidor. Detta är ett 

känt namn, en kunnig politisk expert som tidningen vill att läsare ska lita på. I detta fall är artikeln 

objektiv, även om en traditionell källa saknas. Kategorin sanning är inte lika relevant i dag som 

den var när Westerståhl tog fram sin teori, mycket på grund av hur medieklimatet har utvecklats.  

 

Om relevans saknas 

Om en artikel inte är relevant så är de övriga kategorierna onödiga att undersöka. Det spelar 

ingen roll om en artikel är sann, neutral och balanserad om artikeln inte är relevant för läsaren. 

Det var 14 % av samtliga artiklar som uppfyllde tre av fyra kategorier, utan att uppfylla kategorin 

relevans. Fem artiklar från HP och två från DN. Ett exempel där relevanskategorin saknas är i 
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artikeln från HP “Hakkors rör upp känslor på boende” den 11 september, tre dagar innan valet. 

Tidigare i veckan har SD-toppolitikern Catharina Strandqvist städat, iklädd en armbindel med ett 

hakkors på. Journalisten låter flera sidor komma till tals, bland annat de boende på ett 

äldreboende. Nina Söderman från boendet säger “Givetvis har jag inga synpunkter på om 

hemtjänstens personal är med i något parti, men att visa sig med Hitlers symboler är inget man 

kan sopa under mattan.” Vidare i artikeln får Catharina Strandqvist möjlighet att kommentera 

händelsen.  

 

Artikeln var sann i och med att journalisten hämtade källorna från personerna i artikeln, samtidigt 

som artikeln är balanserad då flera sidor kommer till tals. Artikeln är även neutralt framställd då 

journalisten inte tar ställning i artikeln. Enligt vår definition av relevans så spelar detta ingen roll. 

Relevans saknas, alltså blir övriga kategorier meningslösa och artikeln inte objektiv. Westerståhls 

definition av relevans är dock snäv. En bredare definition av relevans skulle betyda att denna 

artikel kan ses som relevant, följaktligen blir hela artikeln objektiv. Relevanskategorin är komplex 

då nyhetshändelsen kan vara olika grader av relevant. Tidigare i analysavsnittet togs en artikel upp 

om att Åkesson spelat på nätkasinon, vilket inte alls är relevant för väljare att känna till. Men om 

en politiker bär en hakkorsbindel, vilket antyder nazistiska åsikter, skulle i förlängningen kunna få 

betydelse för en politisk fråga. Relevanskategorin är den viktigaste kategorin att uppfylla, men den 

svåraste att definiera.  

 

Om Balans saknas 

Det var 16 % av samtliga artiklar där balans saknades men de tre övriga kategorierna uppfylldes. 

Sju stycken från HP och tre stycken från DN. En artikel från HP som visar på kategorierna 

utöver balans är “SD ökar starkt” från den 15 september, dagen efter valet. Artikeln visar att SD 

fått fyra mandat i kommunfullmäktige. Källan som används är en primärkälla då SD:s förstanamn 

Jerzy Golowkin i Hylte kommun får komma till tals. Artikeln är relevant för att SD diskuteras i 

samband med valresultatet i kommunen. Den är också neutral.  

 

Balans saknas eftersom endast åsikten från en sida lyfts fram, i det här fallet SD själva. Men i just 

detta fall är artikeln objektiv trots att balans saknas. Det beror på vad artikeln handlar om. I en 

artikel som denna behöver man inte höra kommentarer från båda sidor, eller oppositionen i 

artiklar som handlar om politik. Artikeln fokuserar på SD:s resultat i kommunen, det är därför 

naturligt att endast SD, som är i centrum, får uttala sig. I mer kontroversiella artiklar kan dock 

balansen bli betydligt viktigare. När en artikel exempelvis handlar om två politiska partier som är 
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motståndare, då blir balans en förutsättning för objektivitet. Balans hänger ofta ihop med 

sanning: När det saknas en källa i texten, saknas det ofta även fler perspektiv. 

 

Om neutralitet saknas 

4 % av samtliga artiklar uppfyllde alla kategorier utom neutralitet. Dessa var två artiklar i Dagens 

Nyheter. En av de två artiklarna var “Europas dystra slutsats: De kan inte stoppas” från DN, 20 

september. Artikeln handlar om högerextrema partier i Europa. Statsvetaren Göran von Sydow 

menar att “Risken för partier som försöker ta över diskussionen om invandring och integration är 

att de misslyckas. Resultatet blir att de i stället häller bensin på lågorna.” Artikeln tar med 

kommentarer från många experter på området, alltså har den primärkällor och sanning. 

Relevansen kommer av dess fokus på integrationspolitiken och dess betydelse för Europas 

invånare. Artikeln är balanserad eftersom både inblandade partiledare och statsvetare ges lika 

utrymme. Rubriken lyder: “Europas dystra slutsats: De kan inte stoppas” och skribenten tar dock 

ställning: “Sverigedemokraterna – ännu ett högerpopulistiskt parti som skördar framgångar. 

“Samarbeta – eller frysa ut? Inget tycks ha fungerat särskilt bra.” Journalisten grupperar ihop SD 

med andra högerextrema rörelser och antyder normativt att sorten ska hållas utanför den 

politiska debatten, något som passat bättre i en åsiktstext. Ett ställningstagande påverkar andra 

kategorier inom objektivitetsteorin. Att journalisten tar ställning påverkar valet av källa och de 

perspektiv som ges utrymme i texten. Följaktligen kan en artikel som saknar neutralitet inte vara 

objektiv.  

 

Vilka av textens egenskaper är viktigast för objektiviteten? 

Med hänsyn till ovanstående diskussion drar vi följande slutsatser: Relevans är den viktigaste 

kategorin för en objektiv tidningsartikel. Fokuserar artikeln på en politisk fråga så är de andra 

kategorierna värda att undersöka, annars ger det inget att titta närmare på dem. Efter relevans är 

neutralitet den mest centrala kategorin. Ett tidigt ställningstagande av journalisten, medvetet eller 

omedvetet, påverkar källorna som används för att ta fram information och hur mycket utrymme 

som ges till varje perspektiv på frågan. En neutral inställning ger objektiva val senare i processen. 

Avslutningsvis finns kategorierna sanning och balans. Dessa hör ihop med varandra, men en 

artikel kan vara objektiv trots att den saknar dem. I fallet med sanning kan journalisten själv vara 

så kunnig på området att denne inte behöver någon annan primärkälla. Journalistiken har också 

gått mot att kommentera nyhetsinnehållet allt mer, något som minskar behovet av sanning i varje 

påstående. Balans kan också utebliva utan att minska objektiviteten i artikeln. Speciellt i fallet med 

Sverigedemokraterna på lokal nivå är det inte alltid lätt att ge utrymme till ett av perspektiven. 
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SD-politikern som städade iklädd en armbindel med ett hakkors på valde att inte kommentera. 

Men Hallandsposten gjorde försöket att ge henne utrymme. Artikeln kan fortfarande vara 

objektiv utan att sanning och balans uppfylls. Om vi tar hänsyn till att artiklar som saknar 

sanning, balans eller båda två kan vara objektiva ändå, så stiger andelen objektiva artiklar från 26 

% till hela 55 %. Här ingår artiklar som egentligen inte behöver källor eller balans. Detta visar att 

Westerståhls krav på objektivitet kan vara alltför strängt.  

 

Objektivitetsbegreppet i dag 

Slutsatserna från denna studie stämmer överens med Westerståhls slutsatser på ett par punkter. 

Båda anser att det är svårt att konsekvent uppfylla alla fyra delar av objektivitetsteorin. Det 

behöver inte ens vara nödvändigt att uppfylla samtliga kategorier varje gång. “Det är viktigt att 

förtydliga att inte alla kategorier gäller i alla fall, inte heller till samma grad eller på samma sätt 

(Westerståhl 1983:404). I bakgrunden till denna studie ligger mycket fokus på konflikt mellan 

Sverigedemokraterna och oppositionella partier. Fokus ligger även på Sverigedemokraterna och 

diskursen att deras agenda är fel. Därför gäller sanning, relevans, balans och neutralitet i de flesta 

artiklar. I en artikel som saknar konflikt däremot, kan kategorin balans vara onödig. Beroende på 

artikel är de fyra kategorierna olika användbara, men relevans och neutralitet får ses som 

överordnade i samtliga fall.  

 

Westerståhls modell kan fortfarande vara relevant att applicera på dagens journalistik, men viktigt 

blir att operationalisera modellen. I denna studie fick källan, det centrala i artikeln, perspektiven 

och ställningstagandet visa på de fyra kategorierna av objektivitet. I fallet med 

Sverigedemokraterna passade det. Man skulle också kunna tänka sig andra operationaliseringar. 

Efter att Westerståhl publicerat sin modell menade Rosengren att sanning var den viktigaste 

kategorin. Enligt honom skulle nyhetsförmedlingen jämföras med det som verkligen stämde, data 

som han kallade extra-media-data (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011:277). I texter som 

skildrar händelseförlopp skulle denna operationalisering kunna fungera, den är dock tidskrävande.  

Relevans visade sig annars vara den mest problematiska kategorin att undersöka. Att fråga vad 

som var centralt i artikeln underlättade vid kodningen, men relevans kan även vara unikt för varje 

individ. Man skulle kunna göra en receptionsanalys och fråga läsare vad de uppfattar som relevant 

nyhetsinnehåll. Man kan även kunna kombinera en sådan studie med en kvantitativ 

innehållsanalys. På så sätt skulle man få en annan definition av vad relevans innebär samtidigt 

som man använder den. 
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Framtida undersökningar av objektivitet i media skulle kunna fokusera på online-upplagan av 

tidningar. I “På väg mot medievärlden 2020” menar Wadbring att journalistiken går mot teknisk 

konvergens och innehållsdivergens (2013:191). Detta betyder att alla tidningar samlas på 

plattformen Internet, men att de måste specialisera sitt innehåll för att överleva den ekonomiska 

konkurrensen. De måste popularisera sitt innehåll. Då blir det intressant att studera vad som 

händer med nyhetsrapporteringens objektivitet. När tidningarna konkurrerar på samma arena 

som bloggar och forum, anpassar eller särskiljer de sig? Om förväntningarna på objektivitet 

sjunker, växer andra kategorier fram som tar de gamlas plats? 

 

Vi har redan sett hur Asp och McQuail argumenterar för att informationskvalitet kan undersökas 

istället för objektivitet. Wadbring diskuterar även hårda respektive mjuka nyheter (2013:186). 

Hårda nyheter behandlar ofta politik, medan mjuka nyheter blandar information och 

underhållning. Historiskt har tryckta medier haft hårda nyheter och webben mjuka nyheter. När 

de tryckta medierna hamnar på webben blir det intressant att undersöka objektiviteten i det 

politiska innehållet. Det kan bli så att det hårda politiska innehållet influeras av kanalen det 

publiceras på och blir mjukare. Men behöver mjukare nyheter betyda mindre objektivitet? Det 

kan vara så att läsarens vanor påverkas av mediet som nyheterna publiceras på. På webben 

förväntar man sig att läsa om mer nöje än med den fysiska tidningen vid kaffebordet. Angelo 

(2011) diskuterar fenomenet ”content snacking”. Användandet av smartphones och surfplattor 

ökar och nyhetsinnehållet blir allt kortare. Många läser endast rubriker när de surfar på 

nyhetssidor, en artikel får en sekund att göra ett intressant intryck. När någon länkar till en 

intressant artikel, så kan någon annan kommentera tl; dr (too long, didn’t read) (Angelo 2011:8). 

Detta beteende verkar oundvikligen få konsekvenser för nyheternas objektivitet. Hur kan man få 

in sanning, relevans, balans och neutralitet på tre rader? Samtidigt skulle detta kunna vara en 

fördel. Angelo intervjuar marknadskommunikatören Mike McClary, som lyfter fram att man 

tvingas välja den viktigaste informationen att dela, något som skulle kunna gynna objektiviteten 

(2011:9). När svenska tidningar använder sina appar för att skicka ut push-notiser, väljer de ut 

den viktigaste informationen att dela. Detta område är något att forska vidare om.  

 

Att granska objektivitet 

Syftet med denna studie var att granska objektiviteten i Dagens Nyheter och Hallandspostens 

konstruktion av Sverigedemokraterna kring valet 2014. Ursprungligen var uppgiften svår att 

angripa, men med Westerståhls objektivitetsteori fick vi både en definition av begreppet 

objektivitet och en strukturerad operationalisering. Efter att ha kodat och analyserat kunde vi dra 
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flera slutsatser om Westerståhls modell och objektivitet i stort. En slutsats var att rapporteringen 

om Sverigedemokraterna inte svarade mot Westerståhls definition av objektivitet 74 % av 

gångerna. Den andra slutsatsen var att Dagens Nyheter bättre uppfyllde kategorierna relevans, 

balans och neutralitet än Hallandsposten. Den tredje och sista slutsatsen var att det inte behöver 

spela någon roll, eftersom en nyhetsartikel kan vara objektiv utan att uppfylla alla kategorier av 

Westerståhls modell. 

 

För framtida användning av objektivitetsteorin är det värt att beakta vilka kategorier som ska 

inkluderas, hur de ska operationaliseras och vilken betydelse objektivitet har i det medium som 

undersöks. Vad gäller Sverigedemokraterna är det intressant att följa utvecklingen. Tidigare har 

journalister ignorerat, sedan kritiserat, nu delvis normaliserat. Kommer objektiviteten i 

rapporteringen öka eller minska?  
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Koddokument 

 

Källa 1.1 (ingen), 1.2 (Primär), 1.3 (sekundär) 

Centralt 2.1 (SD), 2.2 (politik) 

Sidor 3.1 (en sida), 3.2 (flera sidor) 

Neutralitet 4.1 (tar ställning), 4.2 (neutral) 

 

HP 

 

5 sep 

1: SD-politiker städar iklädd nazi-symbol.    1.2 2.1 3.2 4.2 

2: SD vill höja kultur-budgeten   1.3 2.2 3.1 4.2 

 

8 sep 

1: Tredje namnet går emot partiet    1.2 2.1 3.2 4.1 
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1: Klotter på SD:s affischer     1.2 2.2 3.2 4.2 

2: SD utreder egna efter kommentarer    1.2 2.1 3.2 4.2 
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1: Toppnamnet kan fortfarande väljas in    1.2 2.2 3.2 4.2 

2: Rasism på nätet fäller SD-politiker    1.2 2.1 3.2 4.2 
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1: Boende upprört över nazi-städaren    1.2 2.1 3.2 4.2 

2: Fler SD-politiker hoppar av    1.2 2.1 3.2 4.1 

 

13 sep 

1: SD överklagar     1.2 2.1 3.1 4.2  

2: MP och SD i kamp om 3:e-platsen    1.2 2.2 3.2 4.2 

3: Åkesson storspelare på nätkasinon    1.2 2.1 3.2 4.2 

 

15 sep (dagen efter valet) 
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1: SD-framgångar oroar FP    1.2 2.1 3.1 4.1 

2: SD ska utveckla, inte röra om    1.2 2.2 3.1 4.2 

3: Vänstern beklämt över SD-framgång    1.2 2.1 3.1 4.1 

4: SD framåt i regionvalet     1.2 2.1 3.1 4.1 

5: SD stod för största ökningen i Laholm    1.2 2.2 3.1 4.2 

6: Moderaterna backar: SD tagit rösterna    1.2 2.1 3.1 4.1 

7: SD ökar i Hylte     1.2 2.2 3.1 4.2 

8: Skrällkvällen, segrar och sorg.    1.2 2.2 3.2 4.2 

 

16 sep 

1:SD segrade på grund av missnöjet    1.1 2.1 3.1 4.1  

2: SD:are tänker dubblera     1.2 2.2 3.1 4.2  

3: SD kan bli vågmästare     1.2 2.2 3.2 4.2 

4: Oförmåga gynnade SD    1.2 2.2 3.1 4.2 

 

 

17 sep 

1: Tomma stolar väntar    1.2 2.2 3.1 4.2 

 

18 sep 

1: Åkesson kan avgöra budgeten    1.2 2.2 3.2 4.2 

 

19 sep 

1: SD tilldelas vice talman     1.3 2.2 3.1 4.1 

 

20 sep 

1: Två SD:are tar plats     1.2 2.2 3.1 4.2 

 

22 sep 

Inga artiklar 

 

23 sep 

Inga artiklar 

 

/28 artiklar 

______________________________________________________________________ 
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DN 

 

8 sep 

1: Sverigedemokraterna - nazistiska rörelser på 30-talet  1.3 2.1 3.1 4.2 

2: Googles statistik. SD och Åkesson på topp.   1.2 2.2 3.2 4.1  

 

9 sep. 

1: SD:s valturne, Linus Bylunds prestationer   1.2 2.2 3.2 4.2 

2: SD - parti-medlemmar, rasistiska kommentarer online.   1.2 2.1 3.2 4.2 

 

12 sep. 

1: SD har format om partiet - ytbehandling.   1.1 2.1 3.1 4.1 

2: SD vill skärpa regler - skapa en minskad invandring.   1.2 2.2 3.2 4.2  

3: Bevara Sverige Svenskt-kritik SD & behandlar boken.  1.3 2.1 3.1 4.1  

 

13 Sep 

1: inför svenska valet - SD är den stora vinnaren.   1.1 2.1 3.1 4.2 

2: Åkesson spelat på nätkasino för större summa pengar.  1.3 2.1 3.2 4.1  

 

14 Sep 

1: Valspurten innan resultatet - SD tävlar om tredje plats.  1.2 2.2 3.2 4.2  

 

16 Sep 

1: SDs framgång diskuteras och partiet kritiseras.   1.2 2.2 3.1 4.1 

2: Diskussion om nyval och om SDs frammarsch.   1.3 2.2 3.2 4.2 

3: Berättar om SDs framgång i valet.    1.2 2.2 3.2 4.2 

4: Handlar om SD i Filipstad    1.2 2.1 3.2 4.1 

5: Vilka som röstar på SD - Valspurten    1.2 2.2 3.1 4.2 

6: Journalisten tycker P.S. inte vågar behandla SD   1.1 2.1 3.1 4.1 

7: Expressen utestängdes från SDs valvaka. Twitter   1.2 2.1 3.2 4.1 

8: 13% Partiet med rötter i svensk makt.    1.1 2.1 3.1 4.1 

9: Kommunvalet i Stockholm - utesluta SD   1.1 2.2 3.1 4.2 

10: Sossarnas vinst o SD etablering i huvudstadsregionen. 1.2 2.2 3.1 4.2  

11: SDs framgångar & roller - landstinget.   1.2 2.2 3.2 4.2 
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17 sep 

1: Omval i riksdagen om SD vill.    1.3 2.2 3.1 4.2 

2: SD politiker o hennes vardag. Samt innebörd av SD   1.2 2.1 3.2 4.2 

 

18 sep 

1: SD i riksdagen - analyser om SD    1.1 2.1 3.1 4.1 

2: SD kan fälla budgeten     1.2 2.2 3.2 4.2 

3: Åkessons makt att kunna påverka omröstningen   1.1 2.2 3.1 4.2 

4: Hur M ska möta SD (inte som USA)    1.1 2.2 3.1 4.1 

 

19 sep  

1:Symboltungt talmansval     1.2 2.2 3.1 4.1 

2: Löfvens kamp mot klockan    1.2 2.2 3.2 4.2  

3: S förlorar i partistöd (rubrik), SD vinner    1.2 2.2 3.1 4.2 

4: Strutspolitiken som bäddade för SD    1.1 2.2 3.2 4.2 

 

20 sep 

1: Valets enmansorkestrar     1.1 2.2 3.1 4.2 

2: Dystra slutsatsen: De kan inte stoppas    1.2 2.2 3.2 4.1 

3: Alliansens sprickor grogrund för SD    1.3 2.2 3.1 4.1 

 

21 sep 

1: Vi får inte göra samma misstag en gång till   1.1 2.1 3.1 4.1 

2: SD kan inte hindra människors rörlighet   1.3 2.1 3.1 4.1 

 

/36 artiklar 

 

___________________________________________________________________________ 
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Sanning 

HP   DN 

Källa Artiklar Procent 

Ingen 1 4 % 

Primär 25 89 % 

Sekundär 2 7 % 

Totalt 28 100 % 

 

 

Relevans 

DN    HP 

Centralt Artiklar Procent 

Sverigedemokraterna 14 39 % 

Politisk fråga 22 61 % 

Totalt 36 100 % 

 

Balans 

DN   HP 

Perspektiv Artiklar  

En sida 20 56 % 

Flera sidor 16 44 % 

Totalt 36 100 % 

 

  

Källa Artiklar Procent 

Ingen 11 31 % 

Primär 18 50 % 

Sekundär 7 19 % 

Totalt 36 100 % 

Centralt Artiklar Procent 

Sverigedemokraterna 13 46 % 

Politisk fråga 15 54 % 

Totalt 28 100 % 

Perspektiv Artiklar Procent 

En sida 15 54 % 

Flera sidor 13 46 % 

Totalt 28 100 % 
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Neutralitet 

DN   HP 

Framställning Artiklar Procent 

Tar ställning 16 44 % 

Neutralt 20 56 % 

Totalt 36 100 % 

 

 

Pilotstudie 

För att testa vår metod undersökte vi den första dagen veckan innan valet, den 8 september. 

Denna dag innehöll DN två artiklar om Sverigedemokraterna och Hallandsposten en.  

 

Artikel 1: Drömmen om ett helt annat land av Susanna Birgersson. DN 8/9-14.  

I artikeln liknar journalisten Sverigedemokraterna vid nazistiska rörelser på 30-talet, som 

stoppade invandring av judiska läkare till Sverige.  

 

Koder 

1.3 Använder argument från Per Svenssons bok “Vasakärven och järnröret”. 

2.1 Ifrågasätter SD-medlemmars verkliga motiv. 

3.1 Tar endast upp argument emot SD. 

4.2 “Varför gick Åkesson och hans vänner med i ett parti befolkat av skinnskallar och lett av en 

man som nyss varit medlem i ett nazistparti? De har blivit mästare på att bagatellisera den 

frågan”. 

 

Artikel 2: Vanligaste valfrågan: Vad är värnskatt? av Sverker Lenas. DN 8/9-14.  

Journalisten uppmärksammar Googles statistik över vad svenska väljare är mest intresserade av. 

SD och Åkesson ligger i topp.  

 

Koder 

1.2 Statistik direkt från Google. “De sökord som ökar mest i popularitet är därmed en bra 

indikator på vad det svenska folket funderar över inför valet”. 

2.2 Artikeln berör en valfråga snarare än själva partiet. 

Framställning Artiklar Procent 

Tar ställning 8 29 % 

Neutralt 20 71 % 

Totalt 28 100 % 
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3.2 Även information om andra partier. 

4.1 Diskuterar statistiken utan att ta ställning till dess betydelse. 

 

Artikel 3: Tredje namnet på SD:s lista går emot partilinjen av Johanna Storm & Laura Zurman. 

HP 8/9-14.  

Artikeln handlar om att SD:s medlemmar har svårt att hålla sig till partiets nolltolerans online. 

Den grundar sig på en undersökning gjord av Expo, som visar att en tredjedel av partiets 

medlemmar har gillat ideologiskt avvikande material på Facebook. En av de medlemmarna är 

tredjenamnet i Varberg, Tore Johansson.  

 

Koder 

1.2 Tagit del av en undersökning av Expo och intervjuat SD:s förstanamn i Varberg. 

2.1 Kritiserar partiets medlemmar och partiets förmåga att hålla dem i styr. 

3.2 Både representant för Expo och SD-ledare får uttala sig. 

4.1 Lägger fram fakta och ni uttalanden utan att kommentera. Låta SD uttala sig sist: “Det är 

väldigt lätt att länka utan att tänka sig för”. 

 

Av det lilla urvalet ser vi att det är vanligt att Sverigedemokraterna eller dess medlemmar 

diskuteras utan direkt koppling till en politisk fråga. Detta kan ha flera anledningar, kanske att 

nyhetsvärdering söker konflikt, vilket SD som problemparti erbjuder. Då blir det mer spännande 

att skriva om klimatet inom partiet än deras sakliga åsikter. Genom att välja ut fler artiklar och 

fler meningsbärande enheter visar den fullständiga analysen mer påtagliga teman. Då nås kunskap 

om hur rapporteringen försöker forma människors syn på samhället, vilket Boréus menar är den 

främsta anledningen att göra en textanalys (2012:131). 
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