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ABSTRACT 
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Title and subtitle (English): “In Sweden the terror is a reality”. A multimodal critical 

discource analysis of the Swedish democats representation of the integration in Sweden in 

their election film 2018.  

Language: Swedish 

Pages: 65 

“In Sweden, the terror is a reality” is a study by the authors Anton Eriksson and Elin Lööv, 

two students that studies media- and communication at Jönköping University. The aim of this 

study is to analyze and get greater understanding how “Sverigedemokraterna” uses different 

lexical choices and visual strategies to construct a reality for the recipient, along the 

transmitter’s intentions. To analyze what kind of strategies that have been used to construct 

this reality we have used multimodal critical discourse analysis (MCDA) for both the theory 

and the method. As a complement to the theoretical framework concepts like legitimation and 

nationalism have been used to make it possible to analyze how the creator of the movie 

maintains the concept of “us” and “them”. Using MCDA as a method, analysis concepts have 

been used to enable a qualitative critical study of the written and verbal language in the 

election film. To support for the analysis there is an analysis schedule of questions provided 

designed according to the selected analysis tools. The analysis tools enable an in-depth 

examination of the empirical data that is divided into three discursive themes that can be 

distinguished in the election film. The first theme is "Immigration as the creation of societal 

problems", since the transmitter constantly points out how mass immigration has a negative 

impact on society.  The second recurring theme is that an image of "we" and "them" is 

created, since pronouns and nouns are widely used to blame "the others" and to give attention 

to who may belong to the nation and who may not. The third theme is "The Social Democrats, 

the Moderates and the Swedish Media as the root of the problems" when Jimmie tries to 

legitimize the fact that opponents of the parties and Swedish media are the big reason for the 

"chaos" and "misery" that Sweden is in. 

Keywords: MCDA, Integration, critical discourse analysis, nationalism, political 
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1. Inledning 

Medierna har länge varit en stark bidragande faktor gällande vår uppfattning om vad som sker 

i olika delar av världen. Det som produceras i medierna är kunskap om förhållandena i 

samhället. Den kunskapen är ideologisk och omfattar vissa värderingar och normer. I Sverige 

har vi en representativ demokrati, vilket innebär att folket röstar fram representanter som skall 

leda landet och som tillsammans bildar en riksdag som skall representera vårt samhälle. 

Partiernas uppgifter är dels att identifiera samhällsenliga problem, dels formulera politik som 

löser problemen. De olika partierna i riksdagen har olika ideologier och ser därmed på 

samhället ur olika perspektiv. Även ifall partiernas kampanjarbete i samband med 

riksdagsvalet 2018 bygger mycket på journaliststyrda medier är den politiska reklamen, i detta 

fall valfilmerna, viktiga för partiernas kampanjarbete. Genom sina valfilmer kan de politiska 

partierna skapa åsiktsreklam eftersom det är partierna själva som kontrollerar över de budskap 

som skrivs och vad de vill förmedla (Nord & Strömbäck, 2013). 

  

Det är i reklam och i film, men även i informationskampanjer och opinionsbildande 

kampanjer som samhället skapar en bild av vad som är ”svenskt”, av önskvärda identiteter 

och gemensamma ideal. Men, filmerna vi möter speglar inte nödvändigtvis vår verklighet 

även fast filmerna skall ses som medskapare till denna verklighet (Göthlund, 1999). Enligt 

Fairclough (2010) påverkar det vi talar och skriver om den sociala praktiken i samhället. 

Vidare förklarar Fairclough att olika diskurser även influerar det samhället vi lever i. 

 

Sverigedemokraterna är ett utav åtta riksdagspartier som tillsammans utgör Sverige riksdag, 

och kategoriseras som ett högerpolulistikt parti (Nationalencyklopedin, 2018). Inför 

riksdagsvalet 2010 publicerade partiet en valfilm som fick stor kritik i media och tv4 valde att 

inte sända filmen (Björk, 2010). Valfilmen inför valet 2018 sändes av samtliga medier, och av 

den anledningen utgör valfilmen empirin till denna studie då tidigare kampanjfilmer som 

partiet publicerat fått negativa utlåtanden.  

 

Målet för partierna är att sprida sitt budskap genom filmerna i syfte att vinna makt. Genom att 

göra diskursiva val i sin reklam formar de en bild av verkligheten för att övertala. Detta 
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skapar ett problem då väljarna får ett budskap som har konstruerats och därmed bara en bild 

av verkligheten. Detta kan bidra till att mottagaren får en förvrängd bild av det samhälle vi 

lever i. Genom denna studie kommer vi kunna ge klarhet i hur en verklighet kan konstrueras 

genom olika strategier i den politiska kommunikationen. Detta kan i sin tur bidra till en större 

förståelse för reklamens övertalningstekniker och den politiska kommunikationen. I valtider 

gör de olika riksdagspartierna sitt yttersta för att bedriva agitation för sina viktigaste frågor, 

och detta görs via visuella och språkliga strategier. Partierna har eget ansvar om hur dem 

väljer att gestalta omgivningen samt de andra politiska partierna. Av den anledningen blir det 

av stor vikt intressant hur det visuella och språkliga redskapen används i empirin (Strömbäck, 

2014).   

Genom denna studie kommer vi kunna ge klarhet i hur en verklighet kan konstrueras genom 

olika strategier i den politiska kommunikationen, samt med visuella och språkliga val. 

Konstruktionen av verkligheten kan genom detta legitimeras och därmed påverka den 

allmänna opinionen, vilket i sin tur kan få negativa effekter på demokratin. Denna vetskap 

kan i sin tur bidra till en större förståelse för reklamens övertalningstekniker och den politiska 

kommunikationen.  

1.1. Bakgrund 

Integration och migrationspolitik är ett allt mer diskuterat ämne inom den svenska politiken 

till följd av den flyktingkris som inträffade 2015. Kriget i Syrien har pågått sedan 2011 men 

förhållandena blev ohållbara och människor sökte då trygghet i Europa. 2015 sökte 163 000 

personer asyl i Sverige, vilket är dubbla antalet sökande från 2014 (Danielsson, 2016). Detta 

innebar att integration och migration blev en viktig sakfråga och riksdagspartierna var 

tvungna att ta ställning. Statsvetaren och populismforskaren Ann-Cathrine Jungar (2017) 

konstaterar i Dagens Samhälle att Norden är ett veritabelt laboratorium för högerpopulistiska 

partier, där Sveriges politik börjar efterlikna den etablerade högerpolitiken som finns i andra 

skandinaviska länder. För att påvisa hur denna politik etablerat sig i Sverige innan 

flyktingkrisen 2015 har vi studerat historiska aspekter om hur integration och rasism först 

myntades i Sverige samt ideologin för de högerpolitiska partiet som analyseras i studien. 

1.1.1. Sverigedemokraternas ideologi 

Det har varit en problematik genom åren att avgöra Sverigedemokraternas ideologiska 

tillhörighet och beskrivningen som ges från olika forskare varierar. Statsvetarprofessorn Mats 
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Lindberg studerade partiprogrammen gällande Sverigedemokraterna från 1989, 2002 och 

2003/2005 ur ett ideologiskt perspektiv och konstaterar att partiet har en nationalsocialistisk 

självbild (Lindberg, 2010). Detta är något som nationalencyklopedin bekräftar och skriver på 

sin hemsida att partiet grundades 1988 med en socialkonservativ och nationalistiskt inriktning 

(Nationalencyklopedin, 2018). På partiets hemsidan skriver man att vägen till riksdagen varit 

lång, med hård bevakning från media och allmänheten om framförallt deras syn på 

integrationspolitiken (Sverigedemokraterna. u.å.). Anders Hellström (2010), som är 

statsvetare och författare till boken Vi är de goda, förklarar att media och de andra 

riksdagspartierna framställer Sverigedemokraterna negativt till en viss del med ett subjektivt 

motiv. Hellström förklarar efter att han studerat mediebevakningen på riksdagspartierna att 

skillnaden är marginell mellan Sverigedemokraterna och de andra partierna. Blockpolitiken 

som finns i Sverige börjar försvinna och höger- och vänsterskalan går över till en skala som 

innebär gott och ont där Sverigedemokraterna placeras på den onda sidan menar Hellström 

(2010). Den forskning som Hellström bedrivit sträcker sig fram till 2010, och under denna 

period undvek många av de andra riksdagspartierna debatten om integrationsfrågor för att de 

inte skall förknippas med Sverigedemokraterna och den onda sidan. Martin Petersson (2010) 

är filosofdocent och presenterade ett förslag hur de andra riksdagspartierna skulle samarbeta 

för att inte ge Sverigedemokraterna makt. Ett avtal skulle konstrueras med villkor vilket 

skulle resultera i en karantän för Sverigedemokraterna. Kontentan av detta skulle innebära att 

väljarna inte vill rösta på partiet, då dem inte skulle ha någon talan i politiken. På så vis skulle 

stödet för partiet minska och antalet väljare skulle bli färre varje år och den onda sidan skulle 

försvinna. Inför valet 2018 var invandring och integrationsfrågan en utav dem viktigaste 

frågorna, och alla partier var tvungna att uttrycka sin åsikt angående ämnet.  

1.1.2. Integration och rasism i Sverige 

För att ta reda på hur integrationen sett ut historiskt sätt i det svenska samhället behöver vi 

studera rasismens ursprung. Statens offentliga utredningar publicerade 2005 en utredning om 

strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet där dem analyserar 

rasismens ursprung i världen. I artikeln nämner dem den svenska geologen Carl von Linné 

vars huvudområde var att studera växter- och djurliv, men tillskrev även människor i ett 

hierarkiskt system på 1700-talet. Linné var den första människan som myntade uttrycket 

Homo Sapiens och placerade individer med olika etniska bakgrunder i ett system och 

attribuerade dessa med olika egenskaper baserat på hudfärg (SOU 2005:56). Den ”vita” 

människan placerades överst i klassificeringen och framställdes som intelligent och 



 
 
 

6 

företagsam, medan den ”svarta” människan förklarades som trögtänkt och lat. Denna 

information förklarades sann under 1700-talet och är något som påverkat människosynen 

sedan dess. Linnés underordnade spred budskapet dem lärt sig runt om i världen, och främst i 

Afrika där människorna beskrevs som underlägsna (SOU 2005:56). Informationen spreds över 

världen och 1842 applicerades informationen i det svenska skolsystemet, vilket har bidragit 

till rasismens upptåg i det svenska samhället. Antalet invandrare i Sverige under 1800-talet 

var begränsat till endast ett fåtal utlandsfödda vilket har bidragit till den synen på rasistiska 

stereotyper och orientaler (SOU 2005:56). För att illustrera tankebanan som var under 1900-

talet finns ett exempel på hur den berömda afro-amerikanska musikern Louis Armstrong 

gestaltas under sitt besök i Sverige 1933:    

  

”I Dagens nyheter liknas Louis Armstrong vid ’en berusad Gorilla’ som ’svettig och 

dreglande skuttade omkring och utstötte sina illaluktande vrål’ medan 

Socialdemokraten beskriver Armstrong som ’primarien [en musikalisk term] med sina 

apliknande konster och läten’. För Aftonbladet är det positiva med konserten att ’den 

gjorde slut på den gamla tvisten huruvida aporna ha ett språk.” (SOU 2005:56). 

 

I slutet på 1900-talet möttes Sverige utav en våg av utomeuropeiska människor, och eftersom 

skolan printat in Carl von Linnés system från 1842 blev samhällsklyftorna stora och 

diskrimineringen och utanförskapet var ett faktum (SOU 2005:56). 

  

Anders Retzius var en svenska etnograf som studerade människokraniet under 1800-talet och 

visade sig ha en central roll i rasbiologins evolution (SOU 2005:56). Retzius delade upp 

kraniet i två kategorier, där han tillskrev egenskaper på dem som hade lång- respektive 

kortskallar. Långskallar innebar positiva karaktärsdrag medan långskallar innebar det 

motsatta. Skandinaviens länder samt Tysklands befolkning var 

långskallar medan Finlands befolkning samt samer och slaver kategoriseras som 

kortskallar. Anders Retzius forskning om rasbiologi resulterade i att Europas befolkning 

tillskrivs egenskaper som är överordnade andra kontinenter och länder medan afrikaner 

definieras som underlägsna jämfört med alla andra länder (SOU 2005:56). Retzius forskning 

tillsammans med Carl von Linnés ställningstagande i frågan om ras och etnicitet blev prägeln 
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på hur människan i framtiden kommer att diskriminera och särbehandla en del av världens 

befolkning. 

 

Sveriges medlemskap i EU (Europeiska Unionen) 1995 påverkade integrationen, då de nya 

reglerna innebar fri rörlighet inom de berörda länderna och bidrog till ökad 

arbetskraftsinvandring. Konsekvenserna av detta medförde att fler migranter från Polen och 

de baltiska länderna invandrade till Sverige och efter 2008, då reglerna för uppehålls- samt 

arbetstillstånd justerades, var det även möjligt för medborgare från länder utanför EU att söka 

jobb i Sverige. Medlemskapet påverkade den tidigare synen på rasism och integration, och 

synsättet på ämnet fick en mer subtil vinkel vilket innebär en mer vardaglig rasism som 

återfinns i alla samhällsnivåer (DS 2013:19). Denna vardagsrasism är vanlig i dagens 

samhälle och innefattar upprepande och generaliserande av rasism i vardagen, och handlar om 

beteenden och attityder som man vanligtvis inte lägger märke till. Denna subtila rasism som 

tog form vid 2000-talet anspelar ofta på diskriminering vid jobbsökande eller vardagliga 

situationer, som exempelvis vid restaurangbesök och det är denna form av rasism som 

existerar i dagens samhälle (SOU 2004:45). 
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2. Frågeställningar och syfte 

Detta kapitel presenteras studiens problemformulering, syftet och dess frågeställningar. 

Delarna ligger till grund för hela studien och frågorna besvaras under resultatkapitlet och 

slutdiskussionen.  

 

2.1. Problemformulering 

De senaste åren har en politisk högervåg dragit över Europa, så även i Sverige. 

Sverigedemokraterna, med en nationalistisk och socialkonservativ inriktning, har under de 

senaste åtta åren vuxit som parti. Mellan valet 2010, då Sverigedemokraterna för första 

gången fick mandat i riksdagen, och valet 2018 har de ökat med 11,83 procentenheter. 2018 

vann Sverigedemokraterna 17,53 procent av Sveriges röster och blev det tredje största partiet i 

Sverige och sitter därmed med en makt över hur vårt samhälle de fyra kommande åren 

kommer att se ut (Valmyndigheten, 2018). För att nå denna ökningen krävs det hårt arbete 

med att driva en kampanj inför ett val. Som en del av kampanjarbetet har deras politiska 

valfilm till uppgift att visualisera avsändarens budskap med syftet att erhålla mandat för att 

genomföra sin politik. Genom att konstruera budskap kring verkligheten kan det påverka 

synen och den allmänna opinionen kring integrationen i Sverige. Olika fenomen kan även 

legitimeras på olika sätt beroende på vem det är som styr konstruktionen av budskapen. 

Genom detta skapas en representation av samhällsproblem och en förvriden bild av samhället. 

Detta kan i sin tur få konsekvenser för demokratin då Sverigedemokraternas syn på 

invandring kan legitimeras hos allmänheten då de iscensätter en verklighet med visuella och 

språkliga strategier. Den reklamfilm som Sverigedemokraterna publicerat inför valet 2018 har 

mötts av medial kritik och anklagas för att använda en hård retorik och att de smutskastar det 

svenska samhället (Björk, 2010). Denna studie fokuserar därför till att studera 

Sverigedemokraterna som innehavare av rollen som informatörer och upprätthållare av bilder 

kring integrationen som ett samhällsproblem i Sverige.  

2.2. Syfte 

Syftet med studien är att problematisera, undersöka och ge en större klarhet i hur en 

verklighet kan konstrueras. Hur bilder och budskap kring den svenska integrationen, och då i 

synnerhet de problem som kopplas till invandring, konstrueras för att förmedla information 
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och erhålla makt. Detta ska genomföras genom en multimodal kritisk diskursanalys av 

Sverigedemokraternas valfilm 2018.  

2.3. Frågeställningar 

● Hur konstrueras Sverigedemokraternas budskap i deras reklamfilmer 2018? 

○ Vilka diskursiva teman framkommer i reklamfilmerna och vilka normer och 

kommuniceras? 

○ Hur används olika språkliga resurser och visuella strategier i konstruktionen av 

integrationen i Sverige? 

○ Hur legitimeras konstruktionen av “vi” och “dem”? 

○ Hur används legitimering genom känslor och legitimering genom expertröster 

för övertalning av konstruktionen? 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning som bidrar till relevansen för studien. 

Forskningen som redovisas påvisar vilken kunskap som redan finns inom området och vilken 

forskningslucka som studien har till syfte att fylla.  

 

3.1. Visuell kommunikation inom politiken 

Anette Göthlund har gjort en studie som heter Bilden av ett budskap – ”politisk reklam” och 

visuell kommunikation där hon analyserar valaffischer som ger anspråk på politiska frågor 

som är avsedda att förmedla ett budskap. Detta kan ses som en komplettering till den 

forskning som Anders Johnson tidigare bedrivit gällande skriftspråkets betydelse för 

demokratin, där Anette bidrar med vilken roll bilden samt visualiseringen har på den 

demokratiska processen inom kontexten politik. Göthlund (1999) inleder med att påpeka att 

behovet av snabba kommunikationskanaler ständigt ökar i samhället vilket är ett resultat av 

massmediernas ökade betydelse. Hon förklarar vidare att det är genom 

informationskampanjer, opinionsbildande kampanjer, reklam och film som samhället skapar 

en önskvärd bild av det aktuella samhället, av identiteter och gemensamma ideal. Hon 

konstaterar även att dessa bilder och filmer ovillkorligt inte endast behöver efterlikna den 

verklighet vi lever i, utan de kan även ses som något som bidrar till att vi ser verkligheten på 

det sätt som vi gör (Göthlund, 1999). 

 

Göthlund (1999) ger ett exempel på hur visuell kommunikation kan uppfattas olika i sin 

studie där hon beskriver en kampanjbild från Socialdemokraterna gällande valrörelsen 1991, 

där partiet ville förmedla en känsla av trygghet, mänsklighet och renhet. Dessa tre begrepp har 

en varierande betydelse från individ till individ. En slogan som användes i samspel med en 

bild var ” Ett rent Sverige”, och för att förtydliga hur detta kan uppfattas ger Göthlund tre 

olika vinklar på hur den visuella tillsammans med texten kan uppfattas: 

  

● Person 1, kan uppfatta detta som att Socialdemokraterna vill fokusera på 

klotterborttagning. 
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● Person 2, kan uppfatta detta som att Socialdemokraterna vill ha ett Sverige utan 

invandrare. 

● Person 3, kan uppfattas detta som att Socialdemokraterna väljer kärnkraft före fossila 

bränslen.   

  

Göthlund (1999) drar slutsatsen att partiet vill nå ut till en stor massa och väljer därför att 

visualisera budskapet på ett allmänt sätt för att nå en bredare publik, för att alla skall känna 

sig delaktiga. Denna strategi kan ge konsekvenser då tveksamheter uppstår kring partiets 

ideologi, om vad partiet egentligen vill förmedla. Budskapet och formuleringen måste 

anpassas utifrån den valda kontexten och Tv-reklam är den svåraste plattformen då sändaren 

inte kan kontrollera vem mottagaren blir och budskapet måste därför vara anpassat till alla 

(Göthlund, 1999).  

 

Håkansson, Johansson och Vigsø skriver i boken Politik i det offentliga rummet där de 

analyserar svenska valaffischer från 1911-2010 att propaganda och kommunikation av denna 

sortens karaktär gick frekvent att hitta i partiers valaffischer mellan åren 1911-1936. 

Valaffisch-kulturen tog efter utländsk politisk propaganda och teater- och bioaffischer under 

perioden innan andra världskriget. Fokus var att visa tradition och den svenska nationen vilket 

särskilt gick att hitta på affischer tillhörande partier på den högra politiska skalan (Håkansson, 

Johansson och Vigsø, 2014). Göthlund konstaterar att propaganda som fokuserar på det 

positiva och mörklägger det negativa inte lockar en individ som är van vid hur vi ser på bild 

och reklamfilm i dagens samhälle. Dock förekommer propaganda inom politisk reklam hela 

tiden, då syftet med politisk kommunikationen är att övertala. Men den politiska arenan 

ändrades snabbt när Tv som symbol på affischer infördes till valet 1960 när reklamspråk och 

grafisk formgivning introducerades i samhället (Håkansson, Johansson och Vigsø, 2014). 

  

Vidare förklarar Håkansson, Johansson och Vigsø (2014) att tidigare har sakpolitik och 

idéburna budskap varit strategier att använda sig av i den politiska reklamen. Från 1960 

använde sig politikerna istället av allmängiltiga politiska budskap vilket gav konsekvenser. 

Konfliktnivån ökade och att angripa andra partiers budskap blev allt vanligare. Dock övergick 

detta upplägg av valaffischer snabbt under 1990-talet då intertextualitet var ett ökande inslag. 
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Affischerna är nu en tydlig aspekt i en större sammanhängande kampanj där de relateras till 

varandra, mycket med hjälp av det nya mediala verktyget Internet (Håkansson, Johansson och 

Vigsø, 2014). Vidare förklarar Håkansson, Johansson och Vigsø att budskapen bakom 

affischerna nu är fokuserade på sakfrågor, där avsändaren tilltalar mottagaren med ”du” och 

”ni” och politikerna är nu benägna att beskriva samhället i sina kampanjer. Denna strategi 

bidrar till en igenkännande faktor bland mottagarna och den politik som är mest “nödvändig” 

eftersträvas genom att presentera aspekter i samhället som kan göras bättre. Att skapa 

gynnsamma självbilder, image och förtroende blir signumet för perioden 1990-2010 och detta 

är något som troligtvis lever kvar i dagens politiska kampanjarbete konstaterar Håkansson, 

Johansson och Vigsø.  

 

Orla Vigsøs avhandling “Valretorik i text och bild” (2004) syftar till att undersöka 2002 års 

valaffischer utifrån ett politiskt, sociologiskt och marknadsföringskontext och analyserar text 

och bild i relation till dessa. Studien visar hur verbala och visuella medel användes i 

partiernas valaffischer 2002 för att förmedla politiska budskap. Vigsø skriver även att 

valaffischerna är en del av den politiska kommunikation som politikerna driver inför ett val 

och är därför intressant objekt att studera. Han fortsätter att driva sin argumentation då han 

förklarar att de politiska partierna väljs som representanter för befolkningen och fattar beslut 

som påverkar befolkningens vardag. Därmed blir det intressant att undersöka hur partierna 

beskriver världen, sig själva och relationen mellan befolkningen och partiet.  

3.2. Verbal kommunikation inom politiken 

Marcus Rheindorf och Ruth Wodak (2017) gjorde en studie där dem analyserade olika 

diskurser i den europeiska flyktingkrisen som varade 2015-2016 med fokus på Österrike. I 

artikeln ” Borders, Fences, and Limits—Protecting Austria From Refugees: Metadiscursive 

Negotiation of Meaning in the Current Refugee Crisis” analyserar de tal från österrikiska 

politiker i relation till det ökade skydd som skulle införas vid landgränsen för att reglera 

antalet migranter. Två partier är dominerande inom politiken i Österrike där de 

högerpopulistiska frihetspartiet (FPÖ) står för 30% av rösterna i opinionsundersökningarna. 

Partiet har likt Sverigedemokraterna, drivit en framgångsrik politik gällande frågor om 

integration och spridit intentioner om rädsla för att nå ut till väljarna. Vänstersidan och partiet 

Kristna Socialpartiet (ÖVP) representerar den andra sidan av debatten om flyktingkrisen och 

de båda partierna presenterade olika lösningar på problemet (Rheindorf & Wodak, 2017).  
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Frihetspartiets ledare Faymanns säger: 

  

”There is a difference, whether one builds a border or whether one builds a small door 

with side-parts. There is no fence around Austria. This is a technical security measure 

that does not box in Austria.” (Chancellor Faymann, October 28, 2015) 

  

Detta exempel visar tydligt hur terminologin kan ge avtryck, men även hur viktiga de olika 

diskurserna är för hur politiska förändringar uppfattas. Menar Faymann att det är en 

skrämmande vägg eller en välkomnande öppen dörr? Faymanns uttalande om problemet 

skapade aktivitet i medierna samt tvingade fram ett agerande från motståndarsidan. 

Integrationspolitiken drevs framåt och ledaren för det Kristna socialpartiet, Reinhold 

Mitterlehner, presenterade en annan idé och föreslog en maxgräns för antal migranter som får 

söka asyl i landet. Båda uttalandena konstruerar budskap där mottagarna måste ta ställning 

och agera. Exempelvis kan terminologin som Mitterlehners använder i uttalandet om en 

“maxgräns” skapa associationer om rädsla för mottagarna, då ordet är negativt laddat 

(Rheindorf & Wodak, 2017).  

3.3. Integrationspolitik och den framväxande 
främlingsfientligheten 

Den 22 april 2004 tillsattes en utredning om Makt, integration och strukturell diskriminering 

av anledning att identifiera och synliggöra mekanismer bakom diskriminering som grundar 

sig i religiös eller etnisk bakgrund. Syftet med utredningen är att alla människor inom det 

svenska samhället skall kunna delta på samma villkor och med lika möjligheter oberoende av 

etnisk samt religiös tillhörighet (SOU 2006:73).  

  

Arbetet för jämställdhet och medborgarnas lika värde har sedan 1975 fokuserat på att 

integrera invandrare i det svenska samhället, förklarar Masoud Kamali (2006) i en rapport av 

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. Vidare förklarar Masoud 

Kamali att samhället kan delas upp i två grupper i denna kontext, där en grupp benämns som 

”svenskar” och därmed inte behöver ta del av integrationspolitiken, medan den andra gruppen 
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benämns som ”invandrare” där integrationsåtgärder behövs appliceras för att skapa en 

gemenskap i samhället. Detta arbete skall ledas av ”svenskar” vilket bidrar till en problematik 

där dessa grupper kommer att kallas för ”vi” och ”dem” där ”svenskhet” blir en social norm 

för sammanhållning (SOU 2006:73). Gunilla Hultén (2009) är en medieforskare som har gjort 

tre olika studier där hon analyserar hur invandrare, flyktingar och rasistiskt våld gestaltas i 

medierna och hon konstaterar att begreppet invandrare i dagens samhälle ofta kopplas 

samman med negativa konnotationer som brott och kriminalitet och har gjorts sedan 1980-

talet. Hultén förklarar vidare att Statens invandrarverk bildades år 1969 och perioden fram till 

80-talet förknippades begreppet enbart med positiva synonymer i den nämnda kontexten men 

att de skett ett skifte i betydelsen efter den gruppindelning som skett där fokus ligger på ”vi” 

och ”dem”. Integrationspolitiken har konstruerats som en hjälp för att skapa social 

sammanhållning för ”de andra” vilket resulterat i att denna form av särartstänkande resulterat 

i en ökad segregation och snarare en upplösning av samhället i stället för den sammanhållning 

som egentligen eftersträvas (SOU 2006:73). Ylva Brune refererar till sociologen Sverker 

Björk som påpekar att den diskurs som fanns gällande invandrarpolitik från 1960-talet som 

gav anspråk på ett inkluderande samhälle under tidigt 1990-tal istället skiftat fokus till en 

exkluderande ton (Brune, 2004). 

 

En pådrivande kraft i detta skifte beror bland annat på utformningen av nyhetsmedierna, där 

egenskaper som antas förknippas med invandrare lyfts fram med en negativ klang och 

klyftorna blir istället större (Brune, 2004). Ylva Brune (2004) ger en förklaring på 

grundläggande egenskaper som nyhetsrapporteringen anpassar sig efter när en nyhet utformas. 

Händelseinriktning, etnocentrism, negativitet och orientering mot samhällseliten är ämnen 

som används vid rapporteringen av en nyhet konstaterar Brune. James Halloran är en brittisk 

medieforskare som understryker att denna nyhetsstruktur bidrar till att minoritetsgrupper som 

inte tillhör den maktelit som finns i samhället måste påträffas göra något negativt för att 

uppmärksammas och synas i media (Brune, 2004). I Ylva Brunes studie analyserar hon de 

vanligaste nyhetsartiklarna där ordet “invandrare” förekommer mellan åren 1976 och 1993 

och konstaterar att dessa är baserade på någon form av problembeskrivning. Vidare nämner 

Brune att denna negativa exkluderande ton i nyhetsjournalistiken med stor sannolikhet inte 

har ändrats i dagens nyhetsrapportering.  
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3.4. Politisk kommunikation och reklam 

Politisk kommunikation är något som berör alla i samhället av den anledningen att alla 

medborgare påverkas av politiska processer och beslut (Strömbäck, 2014). Informationen som 

kommuniceras har stor betydelse för verklighetsuppfattningen och berör medborgarna, 

medierna, ideella organisationer, företag etc. Strömbäck (2014) förklarar att alla delar i 

samhället är beroende av politik, vilket resulterar i att alla delar är beroende av politisk 

kommunikation. Politisk kommunikation krävs för att ett samhälle skall fungera och av den 

anledningen grundades International Communications Association år 1973. Organisationen är 

den största inom området media- och kommunikationsvetenskap och har en särskild del som 

fokuserar på politisk kommunikation eftersom ämnesområdet växte fram i Sverige under 

1990-talet (Strömbäck, 2014). 

  

I samhället har medieutbudet och konkurrensen om att tilltala människors intresse aldrig varit 

så stort som den är idag. Med hjälp av dagens teknologiska verktyg i form av datorer, 

surfplattor och smartphones har publiken möjlighet att själv välja det medieinnehåll som är 

intressant. Detta resulterar i att nyhetsmedier och journalistiken upplever det problematiskt att 

tilltala en bred publik, och främst de som har begränsat intresse för nyheter som handlar om 

politik (Strömbäck, 2014). 

  

År 2007 gjordes en studie angående hur svenska riksdagsledamöter och politiska 

nyhetsjournalister ställer sig till mediernas inflytande i samhället. Resultatet visar att de båda 

grupperna anser att traditionell media har stort inflytande på publiken, där tv har störst 

påverkan och efter det kommer tidningar och radio. Av denna anledningen har politiska 

partier fokuserat på att producera slagkraftiga reklamfilmer, och detta var något som 

uppmärksammades till valet 2010 (Strömbäck, 2014). Enligt Johansson och Grusell (2013) är 

politisk reklamfilm relativt nytt i Sverige då förbudet mot åsiktsreklam i tv hävdes under 

digitaliseringen under 2000-talet och det var först valet 2010 som alla riksdagspartier betalade 

för reklamtid i tv.  
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3.5. Vårt bidrag 

Den tidigare forskning som vi har funnit i vår begränsade sökning av litteratur visar att det 

finns en lucka i forskningen som fokuserar på konstruktion av budskap som baseras på reklam 

som är skapad av riksdagspartier. Därmed får denna studie en relevans då den kopplas till de 

ideologier som partierna själva står bakom. Då riksdagsledamöter och politiska 

nyhetsjournalister år 2007 uppgav att TV-reklam är ett av de mest inflytelserika sätten att 

fånga väljarnas uppmärksamhet bevisar även detta att valet av mediekanal för studien är 

relevant. Då det även uppmärksammades med TV-reklam så sent som 2010 resulterar det i att 

undersökningar i Sverige angående valfilmer är relativt outforskade.  

 

Den forskning som finns gällande integration är relativt gammal då studier vi använt oss av 

sträcker sig fram till 2009, och därmed lämnas en forskningslucka angående hur det ser ut i 

dagens samhälle. Gunilla Hultén (2009) skriver att det har skett ett skifte gällande 

gestaltningen av invandrare i media historisk sett, då de fram till 1990-talet förknippades med 

positiva egenskaper men att de på senare tid relaterat till negativa handlingar. Ylva Brune 

(2004) bekräftar denna tes och nämner att nyhetsrapporteringen kring invandrare troligtvis har 

samma negativa ton i dagens samhälle. Vår studie bidrar därmed hur ett riksdagsparti som har 

integration som en nyckelfråga konstruerar budskap i sin valfilm 2018, med syfte att vinna 

makt och därmed anpassar sig till den rådande gestaltningen av integrationspolitik i samhället. 

 

I Anette Göthlunds studie analyserar hon valaffischer samt vilka politiska frågor som är 

avsedda att förmedla ett budskap. Göthlund (1999) konstaterar att bilder och filmer bör 

efterlikna den verklighet vi lever i, eller eventuellt konstruera en vision för framtiden. Boreus 

och Borgström (2005) bekräftar informationen och nämner att en ideologi inte har någon 

mening om den inte kan relateras till samhälleliga grupper eller institutioner. Genom vår 

studie kommer vi med hjälp av de valda analytiska verktygen se om denna vetskap är aktuell 

även i 2018 års val, eller om strategin bakom valfilmerna ser annorlunda ut i dagens samhälle 

jämfört med tidigare forskning som bedrivits inom området. 
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4. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel tydliggörs studiens teoretiska ramverk som innefattar multimodal kritisk 

diskursanalys (MCDA). Utöver denna teori kompletteras ramverket med legitimering, 

nationalism och nationell identitet. Det kommer ges en överblick kring hur teorierna 

appliceras på materialet och vi kommer även presentera användningen av diskursiva teman 

som ligger till grund för analysen av materialet.  

 

4.1. Multimodal kritisk diskursanalys som teori 

Det teoretiska ramverket för studien är multimodal kritisk diskursanalys (MCDA). MCDA 

används både som teori och metod och lämpar sig när text och bild ska studeras. Då vi vill 

undersöka politisk ideologi och politiska budskap och analysera språkliga val samt visuella 

hjälpmedel anser vi att MCDA är en relevant teori. Kritisk diskursanalys syftar ofta till att 

undersöka ojämlikhet och strukturella orättvisor, hur dessa ojämlikheter kommer till uttryck, 

konstitueras och legitimeras i våra diskursiva handlingar (Machin & Mayr, 2012).  

 

Kritisk diskursanalys, förkortat CDA, utgår från att språk och lingvistiska budskap kan skapa 

mening i en text. Utgångspunkten är att valet av språkliga resurser bär på idéer som medför 

konsekvenser utanför själva texten (Machin & Mayr, 2012). Detta kritiska sätt att se på 

språket och dess konstruktion gör CDA till en av de teoretiska utgångspunkterna för denna 

studie (Bergström & Boréus, 2012). CDA hjälper även forskare och analytiker att undersöka 

hur författaren använder språket som ett verktyg för att övertala och skapa mening för 

människor och få dem att se situationer och händelser ur ett visst perspektiv (Machin och 

Mayr, 2012).  

 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) vill diskursteorin skapa en förståelse för det 

sociala som diskursiv konstruktion. Diskurser bildas utifrån föreställningar kring olika 

fenomen som existerar i ett samhälle och språkliga val används för att gestalta och konstruera 

en bild och ett budskap kring verkligheten. Dessa språkliga val gör att personer och händelser 

kan analyseras för att avslöja vilka underliggande diskurser som texten innehåller. 

Diskurserna kan vittna om vilka ideologiska värderingar som finns i texten. Inom CDA 
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definieras diskurser som allmänna idéer som kommuniceras via text och blir som modeller av 

samhället de existerar i (Hansen och Machin, 2013). En diskurs kan även forma 

maktrelationer då språket har en grundläggande roll i utformandet av kunskap, sociala 

relationer och sociala världar. Genom att använda oss av MCDA ger det oss utrymme att 

undersöka hur texter formar olika representationer av individer, grupper och händelser. Detta 

kan avslöja de ideologier och maktförhållanden som gömmer sig i de visuella och verbala 

diskurserna (Fairclough, 2010).  

 

En text kan innehålla ett flertal olika ämnen och diskurser och när flera diskurser relateras till 

samma ämne går det att identifiera ett mönster. Genom att dela in de språkliga resurserna i 

olika teman kan vi enklare tolka den språkliga användningen i texten och vi kan undersöka de 

likheter i diskurser som förekommer i texten för att hitta olika diskursiva teman. Det kan även 

urskiljas skillnader i texten som kan hjälpa till att skapa en djupare förståelse för hur textens 

teman är konstruerade och sammanhanget mellan dem (Gibson & Brown, 2009).  

4.2. Legitimering 

Reyes (2011) skriver att legitimering innebär ett accepterat socialt beteende eller en åsikt i 

samhället. Vidare förklaring ges att den process som sker via en argumentation beskriver våra 

handlingar, tankemönster och idéer. Denna diskussion sker hela tiden och syftet med 

legitimering är att få andra individers samtycke i frågor som innebär att behålla en 

maktposition, uppnå popularitet eller social acceptans. Media och sociala aktörer befinner sig 

i den offentliga diskursen och har av den anledningen ett betydande ställningstagande i 

utformningen av stereotyper och synpunkter. De ideologiska diskurser som finns kan dölja 

odemokratiska samhällsstrukturer och på så vis osynliggöra andra alternativ hur samhället 

skall styras (Machin & Mayr, 2012). Legitimering bygger på argumentation där vetenskapliga 

eller egna observationer framförs för att upprätthålla en social eller kulturell stereotyp. Om 

mottagaren godtar argumenten leder detta till social acceptans vilket resulterar i legitimitet 

(Reyes, 2011). 

 

Reyes (2011) påpekar att språket är en viktigt redskap för legitimering, men även legitimering 

genom känslor och legitimering genom expertröster är förekommande strategier. 
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Legitimering genom känslor innebär att aktören försöker övertala genom att ge anspråk på 

känslor i argumentationen för att driva sin vilja igenom. Sociala, historiska och kulturella 

associationer samt erfarenheter som skett tidigare i livet skapar känslor hos en individ vilket 

bidrar till att offentliga aktörer kan konstruera och legitimera en vald uppfattning om 

samhället (Reyes, 2011). Detta resulterar i att aktörer kan forma en bild av verkligheten och 

på så vis skapa sociala normer i samhället. Reyes (2010) förklarar att ord kan vara emotionellt 

laddade beroende på vilken kontext de används i och ger exempel där ordet ”lyx” skapar 

associationer hos varje individ som är kopplat till vad en person varit med om tidigare i livet.   

  

Legitimering genom expertröster fokuserar på att en individ som anses ha auktoritet inom ett 

visst område gör offentliga utlåtanden eller nämns i en sådan kontext för att bidra med 

trovärdighet (Reyes, 2011). Argumentationen blir av den anledningen starkare då personens 

sociala status kategoriseras som viktig inom området. Machin och Mayr (2012) skriver i 

boken How to do critical discourse analysis: A multimodal introduction att i dagens samhälle 

att trovärdigheten är högre hos förebilder och experter än från högt uppsatta yrkesmän, vilket 

skiljer sig från hur det har sett ut tidigare i historien.  

 

För vår studie blir legitimering som teori relevant då valfilmens syfte är att övertyga och 

vinna makt. Sverigedemokraterna vill skapa samtycke i sakfrågor som rör den svenska 

politiken och detta görs via noggrant valda argument för att vinna röster inför riksdagsvalet 

2018. Av den anledningen blir det intressant att applicera legitimering som teori för denna 

studie för att se hur budskapen är utformade och vilken strategi som ligger bakom 

argumenten.  

4.3. Nationalism och nationell identitet 

Enligt Sörlin (2006) är den enklaste förklaringen av ordet nationalism att det är idén om att 

världens befolkning kan indelas i olika nationer och att var och en har en rätt till en egen stat. 

Sörlin skriver även att en stat med långvarig prägel av förhållanden med lagar, normer och 

språk utformar en nationell kultur. Nationalism innebär ett visst tankesystem som grundar sig 

i en världsåskådning som utgår från gemenskapen inom nationens gränser. Nationalism som 

begrepp är abstrakt och förändras beroende på betraktarens egna erfarenheter och kan delas in 

efter kultur och politik. Kulturell nationalism innebär att nationen talar samma språk, har 
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samma grundläggande värderingar och kultur. När begreppet klassas som politiskt betyder det 

att man ser nationen som ett territorium där människor bekräftar sitt medlemskap. Den 

politiska nationalismen är en stark bidragande faktor till skapandet av begreppen “vi” och 

“dem”. Begreppet “vi” skapar ett homogent synsätt, vilket innebär att de individer som tillhör 

begreppet “vi”, också blir tillhörande en och samma kultur, åsikt och territorium (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000). Gellner (1997) skriver om nationalismen i relation till “den 

andre”. Detta innebär att tanken på nationen förutsätter att det finns andra nationer, och andra 

människor som inte tillhör nationen.  

 

Att kritiskt analysera den nationella diskursen ger utrymme för fokus på hur den nationella 

diskursen aktiveras och ifrågasätts. Vid beskrivning av nationen används ofta 

begreppsmetaforer för att strukturera föreställningen om nationen.  

 

● Nationen är en släkt vilket innebär att de nationella banden framställs som blodsband 

och att det nationella inte är något som man väljer utan det är något man föds med. 

Det handlar om nationens historia och vanliga begrepp är “fosterland”, “modersmål” 

och “familjen Sverige”. Nationen hänvisas därmed som en stor familj.  

● Nationen är ett träd som metafor förekommer när man talar om nationens och 

människans rötter. Det innebär att man tillhör en speciell plats och om man skulle 

flytta till andra platser så skapar detta problem. Detta skapar konsekvenser för 

flyktingar då deras rotlöshet ses som det största problemet och fokus ligger inte på 

problemet med att de har svårt att integreras i samhället, till exempel via 

arbetsmarknaden i det nya landet.  

● Nationen som individ är när nationen struktureras som en individ. Detta innebär att 

att nationen blir avgränsad och saknar inre skillnader.  

 

Den nationella diskursen upprättar en klar gränslinje mellan det som är innanför och det som 

är utanför och därmed naturaliseras nationens gränser. Den nationella identiteten skapas 

genom att kontrasteras mot andra nationella identiteter och därmed konstrueras en bild av 

“den andra” som skiljer sig från “oss”. Stuart Hall (2013) skriver även om användandet av 
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binära oppositioner som ett sätt att lättare identifiera det som beskrivs som “vi” och motsatsen 

till “vi”, alltså “dem”. Denna studien fokuserar till att undersöka beskrivningarna kring de 

nationella “dem” och “oss” för att se hur budskap, kring vilka vi är och vilka dem andra är 

och vilka relationer det råder mellan de två, samt hur dessa relationer konstrueras. 

 

För denna studie blir teorin om nationalism relevant då det kan påvisa den problematisering 

kring konstruktionen av en verklighet, och för denna studie en bild av integrationen i Sverige. 

Betonandet av en vertikal solidaritet och förnekandet av utlänningar gör att nationalismen kan 

fungera som ett verktyg för att göra skillnad på “dem” och “vi”. Därmed blir teorin om 

nationalism ett verktyg för att undersöka Sverigedemokraternas strategier för framställningen 

av verkligheten och den förvrängda bilden av invandringen.   
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5. Material och metod 

I detta kapitlet presenteras den metod som kommer att användas för att analysera materialet. 

Likt det teoretiska ramverket kommer Multimodal kritisk diskursanalys även användas som 

metod. Kapitlet innefattar förklaring för MCDA som metod, samt vilken kritik den fått. Det 

redogörs även för hur materialet inhämtas samt en presentation av de analysschema och de 

begrepp som använts. 

 

5.1. Multimodal kritisk diskursanalys 

Enligt Machin och Mayr (2012) kan bilder säga sådant som inte kan uttryckas i det språkliga. 

Genom att använda sig av bilder kan man ge texten ett starkare budskap eller flytta fokuset 

från ord till det visuella. Bilder kan också skapa olika idéer och distraktion för läsaren. 

MCDA är en metod som används för att studera hur de visuella valen i kombination med de 

språkliga valen används för att skapa en större betydelse och för att ge en större förståelse för 

hur dessa val har planerats av författaren. Vad MCDA syftar till att göra är att identifiera och 

demaskera dessa aktiva val som författaren gör genom att använda de redskap som metoden 

erbjuder, det vill säga, att kritiskt granska underliggande budskap om samspelet mellan text 

och visuell kommunikation (Machin och Mayr, 2012). Centralt inom metoden är den kritiska 

hållningen och att studera de kommunikativa val på djupet för att kunna avslöja olika 

maktförhållanden och ideologier som kan dölja sig bakom text och bild. Den visuella 

kommunikationen är här lika viktig som den språkliga då även det formar och formas av 

samhället. Genom användning av denna metod ger det oss möjlighet att synliggöra 

konstruktioner i både texten och den visuella kommunikationen (ibid.). I denna studie 

kommer metoden användas för att bryta ned och analysera de språkliga och visuella val som 

författaren gör för att framställa integrationen i Sverige. Därmed kan vi avslöja vad som 

legitimeras. 

  

Machin och Mayr (2012) förklarar att metoden MCDA tillåter författaren att analysera bilder, 

fotografier, musik, ljud, design och den omgivande miljön för att se hur även 

dessa aspekter skapar mening till den eventuella texten som presenteras i sammanhanget. 

Människan använder sig av dessa diskurser för att uttrycka sig och de kallas med ett 
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samlingsnamn för semiotiska resurser. Text och de semiotiska resurserna samspelar för att 

skapa en känsla och de budskap som författaren vill förmedla (Machin och Mayr, 2012). 

5.2. Material 

Materialet för denna studie består av Sverigedemokraternas valfilm inför riksdagsvalet 2018. 

Filmen är hämtad från partiets YouTube-sida (se analysreferenser) där den finns publicerad 

tillsammans med tre andra kampanjfilmer. Det förekommer att riksdagspartier gör en valfilm 

när det är dags för riksdagsval. Denna ingår i det kampanjarbete som sker innan valet. Filmen 

är 3 minuter och 14 sekunder lång och publicerades på Sverigedemokraternas officiella 

Youtube-sida den 24 November 2017. Titeln på filmen är “Snart är det val” och är den enda 

kampanjfilmen som sverigedemokraterna har publicerat som har en tydlig inriktning inför 

riksdagsvalet 2018. I texten under videon styrks detta argument då texten som publicerats 

tillsammans med videon är: 

  

“Right now preparations are being made for our largest electoral campaign ever. The 

elections are less than a year away!” 

  

Av den anledningen har enbart en film analyserats då vårt syfte var att analysera 

kampanjfilmer som fokuserar på riksdagsvalet 2018 från Sverigedemokraterna. 

  

Sverigedemokraternas har en historia av valfilmer som skapat debatt i media, mycket på 

grund av deras kontroversiella åsikter. Inför valet 2010 publicerade Sverigedemokraterna en 

kampanjfilm som mötte stark kritik, och TV4 motsatte sig att sända filmen digitalt (Björk, 

2010). Filmen som presenterades inför valet 2018 skapade debatt och väckte reaktioner i 

samhället men godkändes för att sändas i svensk media. 

  

Filmen målar upp Sverige som ett stort mörker, där välfärden faller samman, kvinnor våldtas, 

det råder inbördeskrig mellan rivaliserande gäng och polisstationer sprängs. Alla sekvenser är 

scener ifrån valfilmen där fokus ligger på att påpeka hur illa massinvandringen påverkat 

Sverige och hur de andra riksdagspartierna och svensk media har misslyckats med att värna 

om det svenska samhället. Valfilmen har en grå ton från början till slut. Jimmie Åkesson, 
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Sverigedemokraternas partiledare syns med jämna mellanrum i filmen då hans röst och 

ledsam musik är pålagt i efterhand och kompletterar den rörliga bilden. Åkessons röst hörs 

berätta under filmens gång om den rådande samhällssituationen samtidigt som kameran 

sveper över dystra vyer från förorter och drabbade områden i Sverige där brinnande bilar och 

blåljus är återkommande scener. Filmen har transkriberats för att underlätta arbetet och för att 

vi skall kunna göra en mer djupgående analys av materialet. (Se analysreferenser). En mer 

ingående förklaring sker om valfilmen i analyskapitlet längre fram i studien. 

  

Det valda analysmaterialet kommer att behandlas och studeras utifrån de valda teorierna samt 

det analysverktyg som ligger till grund för tre olika teman som presenteras i analysen.  

5.2.1. Analysschema 

Studiens analysschema utgår från den teoretiska ramen MCDA. De verbala och visuella val i 

reklamfilmen kommer analyseras utifrån anpassade analysverktyg. De begrepp som används 

förklaras under rubrik 5.3 och modellen av analysschemat återfinns nedan.  

 

För att analysera de visuella valen i kommunikationen kommer vi tillämpa begreppen 

scenmiljö och attribut på studien för att bryta ned den visuella kommunikationen och hur den 

används som en bidragande faktor av konstruktionen en verkligheten. Genom att undersöka 

symboler och miljö går det att se vilka associationer dessa kan skapa för mottagaren. Den 

språkliga analysen kommer att baseras på lexikala val och representationsstrategier i språket 

där vi kommer studera hur språket används och vilka lexikala val och enskilda ordval som 

påverkar och stärker budskap i valfilmen. Materialet kommer efter att det har brutits ned i 

språkliga resurser att delas in i teman. 
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5.3. Analysverktyg 

För att genomföra analysen har vi valt ut vissa analysverktyg som är tillämpade till både vår 

empiri och våra frågeställningar. 

 

För att kunna analysera materialet krävs det analysverktyg som gör det möjligt att få en så 

djupgående och väl genomförd analys som möjligt. För att ta reda på vilka verktyg som var de 

mest relevanta för denna studie hade vi från början en lång lista med analysverktyg som vi 

testade på materialet för att ta reda på om empirin innefattade och kunde analyseras av de 

olika verktygen. När vi testat alla verktyg på materialet tog vi ut de verktyg som kunde 

appliceras på materialet och tog bort de verktyg som inte kunde appliceras. Därmed kunde 

analysen genomföras med hjälp av alla de verktyg som behövdes för att resultatet skulle bli så 

djupgående som möjligt.  

5.3.1. Visuella semiotiska val 

Texter kan kommuniceras genom inte bara språkliga val utan även genom icke språkliga 

särdrag och element, så som bilder. Då denna studie består av material som är filmatiserat är 

dessa begrepp relevanta. Bilder kan analyseras på två olika sätt, dels vad bilden denoterar och 

dels vad den konnoterar. Då det studeras vad en bild detonerar kan frågor som “vem eller vad 

är avbildat?” ställas. Till exempel, en bild på en cykel denoterar en cykel och en bild på en 

klocka denoterar en klocka. Det är dock inte vad bilden denoterar som är det primära i 

analysen utan det andra syftet med analysera en bild är att se vilka idéer som bilderna 
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konnoterar. Om exempelvis klockan på bilden är klädd i guld och diamanter konnoterar detta 

till lyx.  

 

Visuell text kan analyseras med hjälp av olika typer av kommunikativa analysbegrepp. Nedan 

presenteras de visuella analysbegrepp som är relevanta för denna studie.   

 

Attribut innebär att man tittar på hur objekt kan kommunicera värderingar och idéer samt om 

de kommunicerar en eller flera diskurser och hur dessa i så fall representeras. Exempelvis är 

en stationär dator i en bild ett visuellt tecken som kommunicerar att arbetaren är fast vid en 

arbetsplats medan en laptop ger signaler om flexibilitet (Machin och Mayr, 2012).  

    

Scenmiljö är ett annat sätt att titta på hur allmänna idéer kommuniceras. Skillnaden är att 

attribut tittar mer specifikt på objekt, medan scenmiljö tittar mer generellt på miljöerna. Detta 

kan innebära att undersöka ljussättningen. Att analysera bilder grundade på semiotiska val, så 

som rekvisita, miljö och ljussättning, gör det möjligt för oss att vara mer specifika för vad 

som kommuniceras och hur det kommuniceras (Machin och Mayr, 2012). 

 

En annan aspekt som kan vara viktig i bilden är motivets blick. Beroende på om de har sin 

blick på mottagaren, om de har sin blick nedåt eller uppåt, kan det ha betydelse för hur 

mottagare uppfattar talaren. Söker talaren ögonkontakt med tittaren leder detta även till att 

talaren bekräftar eller erkänner tittaren och detta görs för att skapa något typ av svar hos 

tittaren. När talaren inte söker tittarens blick, sker en annan typ av effekt. Då finns det inget 

krav på tittaren och ingen respons förväntas. Mottagaren erbjuds här istället att granska 

bilden. Det finns även stor skillnad om blicken är riktad uppåt eller nedåt. När politiker tittar 

uppåt betyder det att hen söker smarta idéer, makt, hög status och eftertänksamhet men tittar 

de nedåt betyder det att de är oroliga eller nedstämda. När man istället tittar rakt ut kan det 

kommunicera att den hanterar problem (Machin och Mayr, 2012). Då blicken konnoterar till 

så olika saker blir det en viktig aspekt när vi analyserar filmen. 
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Kameravinkeln kan ha betydelse för vad som konnoteras. Om vi ser en bild av en person 

väldigt nära och från sidan kan detta konnotera en delad position. Därmed blir mottagaren 

uppmuntrad att dela personens tankar och bekymmer. Om vi däremot ser personen i fråga från 

ett längre avstånd betyder detta att mottagaren ska observera miljön mer. Det finns även bilder 

där vi ser människor bakifrån. Detta betyder ofta att mottagaren blir inbjuden att se på saker 

från personens synvinkel och perspektiv av världen. 

 

En annan vinkel är då vi ser personer i en vertikal vinkel. De tittar då anting upp eller ned på 

mottagaren. Att ha en kameravinkel som kommer uppifrån kan konnotera sårbarhet men är 

kameravinkeln nedifrån kan detta konnotera makt (Machin & Mayr, 2012).  

 

Modalitet i den visuella kommunikationen 

Att analysera modaliteten i den visuella kommunikationen innebär att studera egenskaper som 

avviker från naturalistiska representationer. För att uttrycka modalitet i bilder behöver man 

relatera bilder till en typ av verklighetsuppfattning. Det finns flera verklighetsuppfattningar 

men den vanligaste är den naturalistiska verkligheten, alltså den som går att uppleva med 

synen. Det är även den verklighetsuppfattning som vi kommer att utgå ifrån i denna studie. Vi 

kommer alltså undersöka bildernas representation av verkligheten i kontrast till den 

naturalistiska verkligheten. Det finns fem olika visuella resurser att använda för att markera 

modalitet i bilder. Dessa fem resurser är detaljrikedom, djup, ljuskontrast, färgmättnad och 

belysning (Machin & Mayr, 2012).  

5.3.2. Lexikala val 

Att göra en lexikal analys innebär att man tittar på vilka typer av ord som används i en text. 

Enligt Machin och Mayr (2012) kan vi utgå från att vissa språkliga val har gjorts av 

författaren av vissa anledningar. Lexikala val betyder därmed att textförfattaren påverkar 

mottagaren med de språkliga val som görs. Beroende på vilka lexikala val som textförfattaren 

gör skapas också en social verklighet då vissa ord och meningar används och andra inte. 

Lexikala val kan delas in i två delar då en analys ska genomföras. Den ena är informella 

lexikala val, vilket innebär att textförfattaren pratar ett mer vardagligt språk för att få en 

känsla av jämställda förhållanden mellan författaren och mottagaren. Det språk som pratas är 

alltså mottagarens vardagliga språk. Den andra formen är formella lexikala val och innefattar 
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de ordval som är mer strikta (Machin och Mayr, 2012:44). Machin och Mayr (2012) skriver 

att enligt Fairclough (1995) är blandningen av dessa informella- och formella lexikala val en 

bidragande faktor till den officiella diskursen.  

 

Överlexikalisering är ett begrepp som används när något beskrivs med överflödiga ord och är 

ett bevis på att något är problematiskt eller ideologiskt. Ett exempel på överlexikalisering är 

begreppet “kvinnlig doktor”. Vi kan här se att ordet “kvinnlig” används som ett överflödigt 

ord för att yrket “doktor”. Detta ger tecken på samhällets rådande ideologi. De sociala 

konventionerna säger alltså att doktorsyrket är manligt (Machin och Mayr, 2012:37).  

 

Värdeladdade ord 

Värdeladdade ord är ett redskap som används av journalister i syfte att förstärka eller 

förminska en sensation eller händelse. De är antingen positivt eller negativt laddade med 

uppgift att göra budskapet mer dramatiskt för att skapa associationer hos mottagaren (Nord & 

Strömbäck, 2004).  

 

Strukturella motsättningar innebär att man använder motsatsord och det är mycket vanligt i 

representationella strategier. Till exempel är “ond” och “god” strukturella motsättningar. Om 

någon är ond, associeras motsatsen direkt till god (Machin & Mayr, 2012).  

5.3.3. Representationsstrategier i språk 

Det finns inte, i något språk, ett neutralt sätt att representera en person. Alla val som görs i 

språket finns för att skapa uppmärksamhet kring en viss aspekt av människors identitet som 

kommer associeras med vissa typer av diskurser. Representativa val ger alltid en association 

till de värderingar och idéer som författaren har (Machin & Mayr, 2012).  

 

Individualisering kontra kollektivisering 

Människor kan bli skildrade som individer eller som grupp. Om de är skildrade som grupp 

kan de också bli homogena, alltså att de blir enhetliga och alltigenom lika vilket skapar en 

känsla av att “de är alla likadana” och “det går inte att skilja på dem”. Detta förekommer ofta 
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när man framställer immigranter eller etniska grupper i nyhetsartiklar som är relaterade till de 

negativa konsekvenserna av massinvandring. Dessa personer blir alltså representerade som 

grupper även om de kan ha personliga anledningar till att de befinner sig där de är. De blir 

alltså homogena och kollektiviserade (Machin & Mayr, 2012). 

 

Aggregation 

Aggregation innebär en lös statistik. Om någon säger “det är många tusen människor” måste 

man ställa sig frågan, hur många är “många tusen?”. Att uttrycka sig på detta vis kan ge 

intryck av vetenskaplig trovärdighet och forskning även om mottagaren inte får några 

specifika siffror (Machin & Mayr, 2012).  

 

Pronomen och substantiv 

Användningen av pronomen som “oss”, “vi”, och “dem” gör att mottagaren anpassar sig för 

eller emot vissa idéer. Textförfattaren försöker alltså göra sina idéer till mottagares idéer och 

skapa ett kollektivt “de andra” som då är motsatsen till dessa idéer. Då textförfattare och 

politiker använder “vi” görs detta för att skapa vaga uttalanden och dölja maktförhållanden. 

Användningen av ordet “vi” kan ha mer än en betydelse. Då politiker använder det kan det i 

första meningen betyda politiska partier medans det i nästa mening kan betyda det svenska 

folket (Machin & Mayr, 2012:84) 

 

Modalitet i språket 

Enligt Fairclough (2003) innefattar modalitet den delen av språket som uttrycker talarens eller 

textförfattarens personliga åsikt eller engagemang till vad de säger. Det finns hög grad av 

modalitet, vilket innebär att man uttrycker säkerhet för vad man säger för att i sin tur kunna 

övertala människor. Det finns även låg grad av modalitet, där textförfattaren eller talaren är 

mer osäker och engagemanget är mindre. Detta kan vara meningar som “Jag tycker det är rätt 

sätt att göra det på” istället för att säga “Detta är det rätta sättet att göra det på”. Detta gör att 

textförfattaren framstår som mer uppriktig och genom att forma meningen på detta sätt kan 

talaren kommunicera en känsla av moral och en slags tillgång till de inre tankarna. Det är 

viktigt för politiker att ha en balans mellan låg och hög grad av modalitet. Den grad av 
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modalitet som använts påverkar hur diskurser konstrueras och befästs. En analys av modalitet 

undersöker talarens grad av auktoritet i texten (Machin och Mayr, 2012:187-191). Genom att 

analysera dessa avvikelser i både text och bild går det att reflektera kring vilka identiteter 

värden och normer som kommuniceras.  

5.4. Metodkritik 

Det har riktats kritik mot CDA som metod från flera forskare. Machin och Mayr (2012) 

skriver att en kritisk diskursanalys är väldigt kvalitativ och därmed smal vilket kan skapa 

problem kring metoden. Det kan innebära att materialet från början är litet eller att materialet 

blir för stort och att det därmed inte går att analysera det på djupet. För att denna studie inte 

ska kritiseras för detta kan vi argumentera för att empirin är de filmer som 

Sverigedemokraterna har använt inför valet 2018. Detta har resulterat i att analysen inte har 

blivit för smal när vi studerat hur de använder sig av reklamfilmer för att konstruera sina 

budskap. Valfilmen är 3 minuter och 14 sekunder vilket gör de möjligt för oss att analysera 

den på djupet. Därmed är MCDA en relevant metod för denna studie då vi vill genomföra en 

djupgående analys för att undersöka hur budskap konstrueras. Det har även riktats kritik i 

form av att CDA som metod har anklagats för att göra tolkningar och inte analyser. Även att 

tolkningen och analysen blir formad utifrån forskarens ställningstagande till fenomenet som 

analyseras. Risken finns här att forskaren tolkar materialet och analysen baserat på sina egna 

åsikter istället för analysen i teorin (Machin & Mayr, 2012).  

 

Machin och Mayr (2012) skriver även att det riktats kritik mot metoden för att den strävar för 

mycket åt att nå social förändring. Detta har dock besvarats med att en studie inte enskilt kan 

nå denna sociala förändringen utan endast belysa problemet som finns. Men flera studier, med 

samma mål, kan tillsammans skapa en social förändring. Likaså vill vi med denna studie 

belysa problemet som finns kring att konstruera en bild av verkligheten och integrationen i det 

svenska samhället. Detta för att bidra till forskningsområdet och att bidra till att tillsammans 

kunna skapa en social förändring.  

5.5. Metodreflektion 

Studien är en kvalitativ analys som har till syfte att kritiskt analysera språkliga och visuella 

val i konstruktionen av budskap i syfte att vinna makt. Enligt Machin och Mayr (2012) är det 

väldigt svårt att genomföra en kritisk diskursanalys av en text där man är överens med 
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textförfattaren. Alltså att texten stämmer överens med vår egna ideologiska synvinkel. Då vi 

som forskare har ett kritiskt förhållningssätt till Sverigedemokraternas ståndpunkt och 

ideologi då studien påbörjades, ser vi detta som en tillgång snarare än som ett hinder för 

tolkningarna. Att vi båda har ett annat förhållningssätt än den Sverigedemokraterna har kan 

resultera i att de analyser som genomförs och de slutsatser som vi kommer fram till kan färgas 

utifrån vårt personliga ställningstagande och därmed inte bli objektiva. Men då vi ska kritiskt 

granska språkliga och visuella val i konstruktionen av budskap i vårt material ser vi att vårt 

förhållningssätt är en tillgång då det kritiska perspektivet finns från start. 
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6. Analysresultat 

Studiens analys utgår från tre teman som har kunnat urskiljas i materialet med hjälp av de 

analysverktyg studien använt sig av. Genom att applicera de olika analysverktygen på 

empirin och att ställa frågorna “hur förekommer begreppen?” och “vad tyder det på?” 

kunde våra tre teman urskiljas.  De teman som studien innefattar är: “Invandring som 

skapande av samhällsproblem”, “Upprätthållandet av “vi” och “dem” och 

“Socialdemokraterna, moderaterna och “svensk media” som roten till problemen”.  

 

6.1. Scenmiljö 

Scenmiljön, vars uppdrag är att se omgivningen och vilka signaler den sänder ut, har en 

genomgående grå ton under hela reklamfilmen. Vädret, byggnader och den generella 

omgivningen är i en gråskala, förutom när polisens blåa syrener syns eller lågorna från de 

brinnande bilarna visas i filmen. Dessa attribut i form av blinkande sirener och flammande 

eldslågor konnoterar känslor till scenmiljön. Både attributen och scenmiljön används för att 

påpeka de allvarliga problemet som finns i samhället och förmedlar en känsla av rädsla och 

oro.  

 

 
 

Brinnande byggnad och blinkande polisbil. Tid: 0:55 
 

 
När Jimmie refererar till andra riksdagspartier, främst Socialdemokraterna och Moderaterna 

samt svensk media, ändras denna gråskala till varmare toner. Detta görs när Jimmie säger:  

“Nu påstår ni att ni har förstått allvaret. Att ni nu är för en mer ansvarsfull 

invandringspolitik.” 
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Färgsättningen och betydelsen av den kan ses som att de andra partierna lever i sin egen 

drömvärld där de blundar för problemen. När Jimmie konstaterar att massinvandringen 

fortsätter och att Sverige i år har tagit emot fler flyktingar än sex Rinkeby, övergår sedan 

filmen till den gråa ton som är genomgående under hela reklamfilmen. 

 

Åkesson refererar återigen till Socialdemokraterna, Moderaterna och svensk media när han 

påpekar att det är de som skapar problem för Sverige. Den gråskala som ständigt präglar 

reklamfilmen förändras till varmare toner igen, och Socialdemokraterna som är klädda i rött 

syns marchera längs gatorna. Efter detta följer en närbild på Ulf Kristersson, vilket är ett 

medvetet val för att ännu en gång påpeka det faktum att de andra partierna inte förstått 

allvaret. Scenmiljön återgår sedan till den gråskala som kännetecknar hela reklamfilmen, och 

en förort filmas uppifrån. 

 

 

Socialdemokrater på Sveriges gator. Tid: 01:45 
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Närbild på Ulf Kristersson. Tid: 01:23 

 

Rinkeby filmat från ovan. Tid: 01:28 
 
Miljön ska föreställa Sverige. Allt som är filmat är från olika ställen i Sverige, framförallt 

ifrån Stockholm. Men miljön föreställer inte ett Sverige som är ljust, soligt och varmt utan det 

föreställer ett Sverige som är dystert, kallt och fullt av kriminalitet. Ljussättningen är under 

större delen av filmen grå och mörk, och vissa bilder är helt svartvita. Detta tyder på låg 

visuell modalitet, då den bilden av verkligheten är långt ifrån den naturalistiska verkligheten 

och den vi kan se med vår egen syn. Scenmiljön, som ser till omgivningen och vad den 

signalerar, utspelar sig på sjukhus, brottsplatser och förorter. Dessa miljöer signalerar en 

känsla av död, kriminalitet och kaos. Flera gånger ser man Drottninggatan i Stockholm i 

bakgrunden, gatan som har kommit att associeras med Terrordådet 2017. Attribut, som ser 

till de objekt som används och vad de kommunicerar, återfinns i många scener. Första gången 

Drottninggatan visas i bild syns en brandbil som sprutar vatten mot en byggnad. Detta följs av 

att en polisman med gasmask filmas i närbild. Därefter kör en polisbil med blåljus förbi på 

gatan och en polis syns sitta ut genom fönstret med ett maskingevär. Bilden av att Sverige är 

ett land i kris och terror förstärks. Andra gången Drottninggatan syns i bild är gatan fylld med 

attribut i form av poliser och avspärrningar. Det går även att se människor i förgrunden som 

kramar och tröstar varandra utanför avspärrningarna. Det här stärker bilden av att något 

hemskt har inträffat. Nästa scen visar en närbild på tända ljus och en lapp där det står ”Je suis 

Stockholm”, vilket betyder ”Jag är Stockholm” och är en hashtagg för olika terrordåd som 

skett runt om Europa. Lappen har blodstänk på sig. Ljusen, lappen och blodet tyder på att 

människor har dött på denna plats. Både scenmiljön och attributen i dessa delar av 

reklamfilmen skapar en känsla av kaos och sorg. 
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Drottninggatan 7 april 2017. Tid: 01:06 
 

 
Polis på Drottninggatan 7 april 2017. Tid: 01:11 

 

Polis på Drottninggatan 7 april 2017. Tid: 01:12 
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Samling av människor utanför polisavspärrningarna på Drottninggatan den 7 april 

2017. Tid: 02:07 

 
Tända ljus och blommor för offrena i terrorattacken på Drottninggatan. Tid: 02.10 

 
Sjukhus är en återkommande miljö i reklamfilmen. En scenmiljö som tillsammans med den 

svartvita ljussättningen konnoterar sjukdomar, död och sorg. Attribut förekommer även här. 

Första gången en sjukhusmiljö filmas syns en läkare springa med en bår. Det enda som visas 

är läkarens fötter och de snabba stegen hen tar samt hjulen som rullar i snabb fart. Här finns 

en känsla av panik och stress. I nästa klipp sveper kameran över ett rum och det går att se att 

en patient ligger hopkurad i en av sängarna. Detta följs av att man ser en kvinna sittandes i en 

stol. Kvinnan gråter hysteriskt. Två personer sitter bredvid för att trösta henne. Båda scenerna 

utspelar sig i svartvitt. Konnotationen till detta är att det inte finns något hopp kvar. Senare i 

filmen befinner vi oss på ett sjukhus igen. Färgen och tonen är grå. I taket hänger en skylt där 

det står ”Mottagning för våldtagna”, vilket kan ses som ett attribut i sammanhanget. Att 

använda sig av en bild på en skylt med den karaktären, skapar en känsla för mottagaren. En 

känsla av oro och rädsla eftersom sändaren indikerar att det krävs särskilda avdelningar som 

hanterar denna sortens ärenden på grund av den otrygga verklighet vi lever i.  
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Sjukhussäng. Tid: 0.44 

 

Patient på sjukhus. Tid: 0.45 

 
 

Gråtande kvinna på sjukhus. Tid: 0.48 
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Mottagning för våldtagna. Tid: 0.50 
 

Hur kameran är vinklad kan också ha stor betydelse för hur tittaren upplever det den ser och 

vad det konnoterar till. Vi ser Jimmie Åkesson gå upp för en trappa, och samtidigt tittar upp 

mot kameran. Detta utspelar sig direkt efter vi har fått se ett folkhav av människor som har 

kommit till Sverige för att söka skydd. I bilden går det även att se en skylt där det står 

”Afghanistan is not safe”. Att titta upp på mottagaren får talaren att framstå som sårbar och 

orolig (Machin & Mayr, 2012). Då dessa två scener har direkt koppling till varandra blir det 

underliggande budskapet att det finns en sårbarhet och oro hos Jimmie Åkesson för hur 

invandringen har påverkat Sverige. Vi får sedan se en närbild på Jimmie då han tittar rakt in i 

kameran och därmed rakt på mottagaren. Denna blick gör att mottagaren känner sig sedd och 

sändaren bekräftar att hen finns där. Detta görs då talaren vill skapa något typ av svar hos 

mottagaren (Machin och Mayr, 2012). 

 

 

Jimmie Åkesson. Tid: 01.39 
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Jimmie Åkesson. Tid: 01.42 
 
Därefter filmas Jimmie från sidan och ses titta ut över någonting. En kameravinkel som denna 

bjuder in mottagaren att dela Jimmies position, hans tankar och bekymmer. Då han tittar rakt 

ut kommunicerar blicken att ett problem hanteras. När vi sedan får se Jimmie filmas bakifrån, 

med blicken över en parkeringsplats full med bilar, som i detta fall inte brinner, bjuds 

mottagaren in att se på världen med Jimmies ögon. Då vi tidigare i filmen har sett flera 

exploderande och brinnande bilar, vill han här förmedla att i hans värld ska det inte finnas 

några bilar som brinner och därmed kan mottagaren får en känsla av att Jimmie innehar någon 

form av lösning på det problem som målas upp. Filmen slutar med att Jimmie först filmas 

framifrån med blicken snett upp åt vänster. Detta tyder på eftertänksamhet och sökandet av 

smarta idéer och makt vilket igen kan associeras till idéer och till en lösning. Sedan ses han 

bakifrån gåendes längst en vattenkanten och texten ”snart är det val” fokuseras i mitten av 

bilden.  

 

Jimmie Åkesson. Tid: 01:53 
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Jimmie Åkesson filmas bakifrån. Tid: 02:00 
 

 
 

Slutet på reklamfilmen. Jimmie Åkesson filmas bakifrån. Tid: 03:01 
 

Vinkeln och blicken har en stor effekt i reklamfilmer. I ett tidigt stadie av filmen är det 

känslor, orolighet och sårbarhet som kommuniceras. Det här ändras ganska snabbt och 

mottagaren blir inbjuden till samtal. Detta för att skapa någon typ av förståelse hos 

mottagaren. Senare i filmen får mottagaren ytterligare utrymme då hen får dela Jimmies 

tankar och bekymmer och det signaleras att problemet som finns ska hanteras. Mottagaren får 

alltså vara med om en resa genom Jimmies tankar som börjar med problem och slutar med att 

lösningen enligt filmen finns någonstans hos Jimmie. 

6.2. Teman 

Det går att urskilja tre stående teman i materialet utifrån valfilmens språkliga val. Först 

framställs invandringen som skapande av samhällsproblem. Då migrationen skildras 

förekommer endast negativa scener och associationer. Det andra återkommande temat är att 

det skapas en bild av “vi” och “dem”. Det tredje återkommande temat är 

“Socialdemokraterna, Moderaterna och “svensk media” som roten till problemen”. 
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6.2.1. Invandring som skapande av samhällsproblem 

De lexikala valen behandlar hur textförfattaren kan påverka mottagaren med text och talat 

språk. I Sverigedemokraternas valfilm har de lexikala valen en stor vikt i hur budskapet 

konstrueras. Då Jimmie pratar om ”massinvandringen” är det negativa associationer som 

nämns. Det skapas en känsla av att det är en självklarhet att det enda invandringen gör med 

landet är att förstöra. Det finns inget medlidande för de som kommer hit. Bara valet att kalla 

migrationen massinvandring skapar direkt en negativ association som kommer prägla resten 

av filmen. En mening som nämns i början av filmen, som också kommer ligga till grund för 

hela filmen och sätter en negativ prägel på den migration som sker i Sverige, är då Jimmie 

säger: 

  

”Massinvandringen är inte lönsam. Vi vet det idag. Vi vet att den i själva verket innebär 

enorma kostnader och påfrestningar för vårt samhälle”. 

  

Meningen tyder även på hög modalitet då det uttrycks en hög säkerhet för vad som sägs då 

han övertygande säger ”vi vet”. Jimmie uttrycker starkt sin personliga åsikt och sitt 

engagemang till det han säger för att övertala mottagaren. Efter denna meningen följer en rad 

scenarier för hur invandringen negativt har påverkat samhället och den nationella kulturen. 

Han börjar med att jämföra hur samhället har varit med använda ord som ”ordning” och 

”trivsel” för att sedan beskriva hur samhället ser ut nu med ord som ”taggtråd” och 

”övervakningskameror”. Vilket påvisar att integrationen är ett fenomen, som enligt 

Sverigedemokraterna, har skapat problem för samhället. Att integrationen har blivit ett 

samhällsproblem styrks ytterligare då Jimmie säger: 

  

”Ett Sverige där kvinnor våldtas, gruppvåldtas. Flickor könsstympas, gifts bort mot sin 

vilja”. 

  

Och sedan visas en bild på en moské. Sändaren gör syftar här på religion, och påpekar att den 

muslimska tron som många invandrarna lever efter påverkar samhället negativt. En 

kollektivisering sker då sändaren placerar alla med den muslimska tron i en homogen grupp 
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som bidrar till att flickor könsstympas och gifts bort mot sin vilja, vilket inte alls behöver vara 

sanning. Den grupp av människor som innehar en muslimsk tro tillskrivs egenskaper som är 

negativa för mottagaren, och sändaren försöker här skapa en känsla av rädsla gentemot de 

människor som invandrat till Sverige. 

 

 

Bild på moské. Tid: 00:53 
 
Ett annat negativt scenario som målas upp till följd av migrationen i valfilmen är då Jimmie 

säger: 

 

 ”I delar av vårat land råder det inbördeskrig mellan rivaliserande gäng, bilar brinner, 

vårdpersonal misshandlas, polisstationer sprängs, poliser beskjuts”. 

  

Jimmie använder sig av informella lexikala val som “delar av vårat land” för att skapa en 

jämställd känsla mellan honom och mottagaren, vilket leder till att det blir lättare för 

mottagaren att förstå det som sägs. Då han säger “i delar av vårat land råder det 

inbördeskrig” slår han fast vid att det råder ett inbördeskrig i landet vilket tyder på en hög 

modalitet i språket. De värdeladdade ord som används skapar en relation till en bild av 

verkligheten. Den värdeladdade beskrivningen då Jimmie säger ”Familjer flyttar för att de 

inte längre känner sig trygga i sina egna hem”  medför att det framställs som att människors 

oftast tryggaste punkt, hemmet, inte längre är tryggt till följd av hur samhället har påverkats 

av invandringen. Här försöker sändaren legitimera genom känslor. Mottagarens känslor 

påverkas genom att anspela på konsekvenser av problemen och att detta kan drabba vilken 

familj som helst. 
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Valfilmen har en tydlig röd tråd då de under hela filmen fokuserar på en sakfråga, det vill 

säga massinvandringen, och de konsekvenser den medför. Genom att kategorisera en grupp 

människor kan det bidra till att de blir homogena, vilket innebär att de uppfattas som en enhet 

(Machin & Mayr, 2012). En tydlig kollektivisering sker genom hela valfilmen då 

invandrarna benämns som en grupp, utan att ta hänsyn till att alla är enskilda individer med 

individuella egenskaper och anledningar till att de behövt flytta till Sverige. Jimmie nämner i 

filmen att:   

  

”Konflikten går mellan de som förstör vårt land och dem som arbetar för att rädda det” 

  

När sändaren uttrycker sig med meningen “de som förstör vårt land” är det underförstått att 

man syftar på invandrarna. De blir av den anledningen kollektiviserade som grupp i en 

negativ bemärkelse vilket inte alls behöver spegla deras egna verklighet. Sändaren tillskriver 

alla inom en grupp egenskaper och uttrycker sig destruktivt i sammanhanget vilket skapar 

negativa associationer till alla invandrare för mottagaren.  

 

En förekommande strategi som tydligt visar sig på ett flertal ställen i valfilmen är 

legitimering med hjälp av språket. Genom att använda sig av de olika språkliga verktyg 

som värdeladdade ord, lexikala val, överlexikalisering och aggregation i den valda kontexten 

konstrueras den negativa bild gentemot invandrarna som eftersträvas. Jimmie säger i 

valfilmen: 

  

”Ett Sverige där välfärden faller sönder, där vänner och familj dör, i väntan på vård. 

Ett Sverige där kvinnor våldtas, gruppvåldtas, flickor könsstympas, gifts bort mot sin 

vilja” 

  

I detta stycke försöker sändaren uppnå social acceptans hos mottagarna för att bibehålla en 

maktposition. Detta görs genom att påpeka förödande effekter som motståndarpartiernas 
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politik har resulterat i för samhället. Ordvalen är noga utvalda för att konstruera en bild av ett 

svenskt samhälle som är ohållbart och hemskt. Sändaren försöker legitimera en bild av ett 

svenskt samhälle under fruktansvärda förhållanden för att uppnå popularitet och skapa 

samtycke i frågor som stämmer överens med Sverigedemokraternas ideologi. 

6.2.2. Upprätthållandet av ”vi” och ”dem” 

Genomgående i filmen skapas det en bild av att det finns en “god” och en “ond” sida. En 

strukturell motsättning. Detta visas då Jimmie säger: 

 

”I Sverige är nu terrorn verklighet. Svenskar attackeras, lemlästas och mördas på våra 

gator” 

  

Att använda ordet “Svenskar” skapar nationell identitet och en bild av ”de andra” växter fram. 

Här används binära oppositioner för att identifiera vilka ”vi” är och vilka ”de” är. Svenskar 

målas upp människor som fallit offer för invandringen. ”De andra” målas upp som brutala 

mördare som sprider terror i landet. I detta skapandet av “vi” och “dem” döljer det sig 

maktförhållanden där textförfattaren vill göra sina idéer till mottagarens idéer (Machin och 

Mayr, 2012). Genom att skapa det kollektiva “de andra” skapas en motsats till dessa idéer och 

genom lexikala val som görs i filmen som exemplet “Svenskar attackeras”  kan vi finna 

bevis för dessa maktförhållanden. 

 

Denna representationsstrategi i språket ger en association till vilka värderingar och idéer som 

Sverigedemokraterna har. Valet att använda “våra gator” istället för “gatorna” ger också ett 

intryck av att Sverige tillhör “oss”. Att använda värdeladdade ord som “terror”, “lemlästas” 

och “mördas” skapar endast negativa associationer till “dem andra”. Här sker en 

kollektivisering, där alla med utländskt ursprung eller de som Jimmie inte anser är svenskar, 

blir en del av “de andra”.  

 

I samma exempel använder sig sändaren utav en återkommande legitimeringsstrategi som 

innebär legitimering genom känslor. Genom att nämna sociala och historiska aspekter kan 
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medborgarna skapa associationer från tidigare erfarenheter. Detta bidrar till att offentliga 

aktörer kan legitimera en vald uppfattning om samhället och på detta sätt skapa sociala 

normer. Jimmie använder ordet “terror” vilket är ett starkt laddat ord som bidrar till negativa 

associationer. Ordvalet “terror” skapar historiska associationer för mottagaren som ofta är 

kopplade till tragiska och negativa händelser. Genom att använda ordföljden “terror” och 

“verklighet” skapas en samhällsbild hos mottagaren om hur verkligheten ser ut. Vidare följs 

stycket upp med ordval som ”attackeras”, ”lemlästas” och ”mördas”. Sändaren försöker 

legitimera en samhällsbild där känslor som rädsla och otrygghet är verklighet i det svenska 

samhället. 

 

Resonemanget om “de andra” fortsätter i nästkommande stycke då Jimmie säger: 

  

”Konflikten i Sverige handlar inte om vem som är höger eller vänster, vem som är rik 

eller fattig, man eller kvinna. Konflikten går mellan dem som förstör vårt land [film på 

kille, med utländskt ursprung, som grips av polis] och dem som arbetar för att rädda 

det [film på två sjuksköterskor som går in i en byggnad].” 

  

Dessa strukturella motsättningar upprätthåller strukturen om att ”dem”, underförstått att 

“dem” betyder människor med utländskt ursprung, förstör landet. För att ytterligare 

konstruera en bild kring “dem andra” nämns även en strukturell motsättning där de “goda” i 

scenariot målas upp som de som försöker rädda landet.  Vilket ger ytterligare bevis för den 

verklighet som Sverigedemokraterna konstruerar är snedvriden och all skuld läggs på 

invandrarna. De väljer att säga att konflikten inte handlar om jämställdheten i Sverige utan att 

det är konflikten mellan ”dem” och ”oss” som skapar de största problemet för samhället. 

Sändaren skapar här återigen en kollektivisering i sammanhanget då alla invandrare 

kategoriseras som grupp med negativa associationer.  

 

En klar nationell diskurs upprättas för att bevisa att det finns en gränslinje mellan de som 

tillhör den Svenska nationella identiteten och de som befinner sig utanför denna identitet. Vi 

kan se en tendens till vilka ”vi” är, vilka ”de andra” är och även vilka relationer som finns 
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mellan de två. Det finns en rotlöshet hos ”de andra”. Att det inte finns någon information 

kring var de kommer ifrån eller vad de har för ursprung utan det upplevs som en självklarhet 

att ”de” är här för att sprida skräck och terror. Detta resulterar i att de exkluderas från den 

nationella diskursen. 

 

En man med utländsk ursprung bild gripen av polis. Tid:02:28 
 

 
 

En ambulansförare och en sjuksköterska går in i en byggnad. Tid: 02:30 
 

6.2.3. Socialdemokraterna, Moderaterna och ”svensk media” som 

roten till problemen 

Det språk som talas i reklamfilmen och de ordval som görs påverkar mottagaren. Sändaren 

använder medvetna lexikala val för att skapa en social verklighet där mottagaren tvingas ta 

ställning. Åkesson nämner att: 

  

”Folk har mördats, och folk kommer fortsätta mördas till följd av er politik och ni 

kommer fortsätta mörka och ljuga” 
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Genom att använda värdeladdade ord som ”mördats” och ”mörda” i det valda 

sammanhanget anklagar sändaren de nämna riksdagspartierna grovt. Innebörden av meningen 

blir att med den politik som motståndspartierna bedrivit har resulterat i att delar av den 

svenska befolkningen dödats. Att använda ordet ”mörda” i sammanhanget är ett medvetet 

lexikalt val av sändaren då det döljer sig maktförhållanden i diskursen där syftet med 

reklamfilmen är att vinna makt. Genom att använda ett negativt värdeladdat ord kopplat till ett 

politiskt parti skapas negativa associationer för mottagaren till det valda partiet. 

  

Textförfattaren använder även lexikala val som ”mörka” och ”ljuga” i meningen. Även här 

används de värdeladdade orden för att skapa en negativ association för mottagaren till 

motståndspartiet då Åkesson menar i sammanhanget att motståndarna inte talar sanning. 

Genom att använda påståenden likt de ovan, skapas strukturella motsättningar där 

motsatsordet för ”ljuga” är ”sanning”. Genom att påstå att någon ljuger associeras sändaren 

med motsatsen, det vill säga att Åkesson vill framstå som sanningsenlig i sammanhanget. På 

samma vis används det lexikala ordvalet ”mörka” då sändaren påstår att motståndspartierna 

avstår från att tala sanning. Detta kan även förklaras med begreppet överlexikalisering då 

båda orden förekommer i samma mening för att stärka argumenten. 

 

Ett jämförande attribut som förekommer i valfilmen är när ett klipp visas på 

Landsorganisationen i Sverige (LO) byggnad. Denna scen följs upp av en sekvens när Jimmie 

filmas bakifrån ståendes med armarna i luften med en blombukett i ena handen. Han står på 

en scen med ett kroppsspråk som tyder på glädje och lycka. Jimmie säger under denna 

sekvens i filmen att: ”Konflikten går mellan er och oss”. Landsorganisationen i Sverige står 

för jämlikhet, fler jobb och bättre arbetsvillkor och har sedan den grundades 1898 haft ett nära 

samarbete med socialdemokraterna (Landsorganisationen i Sverige, 2018). Detta är något som 

Jimmie på ett demonstrativt sätt visar att han inte stöttar och detta attribut förmedlar känslor 

som hat och avsky från Jimmie till LO och Socialdemokraterna.  
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LO:s byggnad. Tid: 02:33 
 

 

Jimmie Åkesson filmas bakifrån när han firar med sina väljare. Tid: 02:35 
 

I samma uttalande skapas även konstruktionen av pronomen och substantiv, då det påpekas 

att konflikten går mellan ”er” och ”oss”. Sändaren försöker här få mottagaren att antingen 

hålla med eller ställa sig mot vissa idéer och åsikter. Med hjälp av detta påstående skapas två 

sidor, ”vi” och ”dem”. Sändaren vill med hjälp av ordet ”oss” dölja makt i kontexten och i 

detta sammanhang blir ”oss” den korrekta sidan och ”er” den felaktiga sidan, och mottagaren 

tvingas här ta ställning i argumentationen. Pronomen och substantiv blir ännu tydligare i 

nedanstående exempel då Åkesson i den inledande fasen av reklamfilmen säger: 

  

”Ni, moderater, Ni socialdemokrater och ni i svensk media, hade fel. Massinvandringen 

är inte lönsamt, vi vet de idag”. 

  

Det påpekas ännu en gång att det finns två sidor i diskussionen där “vi” är de rätta och “ni” är 

de felaktiga. Detta stycke tyder även på självsäkerhet och engagemang där ingen konversation 
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lämnas öppen för vidare diskussion. Jimmie framställs som auktoritär i sammanhanget med 

konkreta budskap och han framför sin egna åsikt som används för att övertala människor. 

Denna form av engagemang och hur säkerhet uttrycks i meningsskapandet skapar hög 

modalitet i språket. Sekvensen förekommer i inledningen av filmen men har samma jargong 

genom hela reklamfilmen då han på ett flertal andra ställen uttrycker liknande påståenden. Ett 

annat exempel på hög modalitet är i den avslutande fasen då Jimmie säger: 

  

”Mitt namn är Jimmie Åkesson och jag kommer göra allt för att reda ut det kaos som ni 

socialdemokrater och ni moderater har skapat. Vi kan, och vi måste lösa det här.” 

 

Åkesson nämner i en sekvens i filmen att: 

  

”Och ändå fortsätter massinvandringen, bara i år motsvarade mer än sex nya Rinkeby 

och detta samtidigt som ni låter ytterligare tiotusentals människor uppehålla sig illegalt 

i vårt land” 

  

Med syftningen ”ni” i stycket fokuserar Åkesson på Socialdemokraterna, Moderaterna och 

svensk media som ligger till grund för samhällsproblemet om massinvandring. Motsatsordet 

till ”ni” är ”vi”, och i detta sammanhang innefattar detta begrepp det svenska folket. Talaren 

försöker här göra sina idéer till mottagarens idéer genom att inkludera dem i det svenska 

folket, och utesluter de som skapat problemen genom att använda pronomen och substantiv i 

kontexten. 

  

Vidare i meningen nämner talaren att ”tiotusentals” människor uppehåller sig illegalt i 

Sverige. Att använda sig av ett vagt antal som ”tiotusentals” kan ge intryck av en vetenskaplig 

trovärdighet även fast det inte ges några specifika siffror. Sändaren använder sig här av 

begreppet aggregation, där talaren inte presenterar vetenskaplig forskning för det aktuella 

området men ger en uppskattning för att skapa trovärdighet. I meningen betonas även 

värdeladdade ord som “illegalt” som tyder på att detta är fel sätt att bedriva politik då 

Jimmie antyder att lagen har brutits av de andra partierna.  
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Sändaren använder sig av legitimeringsstrategier vid ett flertal tillfällen i filmen. Ett exempel 

när legitimering genom expertröster används är när Jimmie i slutscenen av filmen säger: 

  

”Mitt namn är Jimmie Åkesson och jag kommer göra allt för att reda ut det kaos som ni 

Socialdemokrater och ni Moderater har skapat. Vi kan, och vi måste lösa det här.” 

  

Jimmie uttrycker här med engagemang och med auktoritet i sina argument hur 

motståndarsidan har gjort fel. Åkesson presenterar sig med sitt fullständiga namn vilket bidrar 

till att han försöker legitimera genom expertröster i sitt resonemang. Åkessons sociala status 

och auktoritet anses som viktig inom området och genom att presentera sitt fullständiga namn 

påpekar han att tillsammans med sitt parti kan, och måste han lösa de samhällsproblem som 

han anser att Moderaterna och Socialdemokraterna skapat. 

  

Under samma sekvens filmas Jimmie från sidan då han blickar ut över vattnet i Stockholm, 

vilket sedan följs upp av en annan vinkel då ansiktet på partiledaren sakta zoomas in. Återigen 

anspelar sändaren på den sociala status och akutoritet som Jimmie Åkesson besitter då Jimmie 

med väl valda ord först presenterar sig med hela sitt namn och sedan konstaterar att det är han 

som kan lösa samhällsproblemen.  
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7. Slutdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur bilder och budskap kring den svenska integrationen 

och de problem som kopplas till invandringen i Sverigedemokraternas valfilm, konstrueras 

för att förmedla information och erhålla makt. I följande kapitel kommer studiens akademiska 

bidrag diskuteras och den lucka som den är ämnad till att fylla. Kapitlet kommer även 

innefatta hur teorier kring legitimering och nationalism har gett uttryck i filmen.  

Studiens resultat visar på att framställningen av invandringen i Sverige konstruerar en bild av 

verkligheten. Genom att använda olika lexikala val och representationsstrategier men även 

visuella strategier kan Sverigedemokraterna förmedla en övertygande bild av hur samhället 

ser ut idag. Då Sverige porträtteras som ett land i misär genom användingen av verkliga 

händelser kan den förvrängda bilden av landet legitimeras. Analysen visar på att det finns 

flera metoder för att bygga upp denna typ av världsbild. Studien bidrar med en förståelse för 

hur språkliga och visuella val kan påverka det som kommuniceras. Den påvisar även att det 

går att konstruera  en bild av världen för att erhålla makt. Genom analysen har vi kunnat 

avslöja de olika valen av strategier som har planerats av författaren.  

 

Framställningen av invandringen är uteslutande negativ och då det kommuniceras kring vad 

invandringen har skapat för samhället i Sverige är det endast dåliga och ogynnsamma 

förhållanden som skildras. Det finns ingen typ av empati för de människor som anses vara 

invandrare och inte heller får man ta någon del av anledningen till varför människor har 

tvingats fly sitt hemland. Genom inkludering och utelämnanden som dessa skapas en 

konstruktion av att invandringen har skapat ett samhälle med problem och de som har kommit 

hit har ingen rätt att vara här. Det går att konstatera att som Brune (2004) säger att då 

egenskaper som antas förknippas med invandrare lyfts fram med en negativ klang kan även 

klyftorna i samhället bli större. Den analysen som har genomförts visar på att de negativa 

associationer som finns till invandring i filmen vidare kan skapa större klyftor i samhället 

mellan de som benämns som “vi” och de som benämns som “de andra”.  

 

Analysen bekräftar även “svenskheten” som en social norm och de som inte faller inom 

ramarna för denna svenskhet är de som bryter mot normen. I kategorin “svenskheten” ingår 

alltså de människor som försöker bygga upp vårt land och alltså de som blir motpolen till 
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invandrarna som benämns som de “onda”. Detta bygger i sin tur upp en stark nationell 

identitet och en nationell diskurs går att urskilja. Filmen upprätthåller en klar nationell diskurs 

då det målas upp en bild mellan de som är svenskar och de som kulturellt sett befinner sig 

utanför den nationella gränsen. Genom att undersöka upprätthållandet av “vi” och “dem” har 

det gett oss utrymme att se vilka som benämns som “vi” och vilka som benämns som “dem”. 

Vi har även kunnat avslöja konstruktionen av den rådande relationen mellan de båda. I 

tidigare studier har Kamali (2006) skrivit om att samhället kan delas upp i två grupper när det 

kommer till integration och det arbetet som görs för att integrera människor i samhället. Den 

ena gruppen benämns som svenskar och behöver därmed inte ta del av integrationspolitiken 

och den andra gruppen benämns som “invandrare” och där behöver man applicera 

integrationsåtgärder för att skapa en gemenskap i samhället. Detta ger även 

Sverigedemokraternas film uttryck för då de skapar den negativa bild av invandring och säger 

att det måste vidtas åtgärder för de samhällsproblem som skapas. Men det finns inget som 

visar på att “svenskarna” ska ta någon del i integrationspolitiken utan de har bara fallit offer 

för att den inte har fungerat. Det finns heller inget uttryck för att integrera människor i 

samhället utan problemet ligger i rotlösheten hos de som invandrar till Sverige. Filmen 

påvisar att man ser nationen som ett träd då problemet som uppmärksammas är att 

invandrarna har en rotlöshet och inte tillhör “svenskarna” och fokuset ligger inte på hur de ska 

integreras i samhället utan att de bara har skapat problem.  

 

Eftersom man genom diskurser skildrar verkligheten på ett eller annat sätt så går det även att 

säga att sändaren har en makt genom de diskurser de använder (Hansen & Machin, 2012). 

Genom att skildra invandringen genom diskursiva verktyg, i detta fall text och rörlig bild, 

påverkar det i sin tur människors bild av invandringens effekt på samhället. Precis som 

Göthlund (1999) tidigare konstaterat så är det genom olika kampanjer och reklam som det 

skapas en önskvärd bild av det aktuella samhället, identiteter och gemensamma ideal. Detta 

blir en viktig del av resultatet då materialet som analyserats skapar en missvisande bild av 

invandringen i samhället. Därmed får mottagaren se Sverigedemokraternas önskvärda bild av 

vad de vill förmedla av både hur samhället ser ut men även av olika identiteter i Sverige.  

 

Vi har genom analysen undersökt hur författaren använder språket som ett verktyg för att 

övertala och skapa mening. Sverigedemokraterna har genom sin reklamfilm skapat en bild av 
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Sverige som ett land i kaos och krig. Genom att använda sig av planerade strategier både 

språkligt och visuellt där Sverige visas ur en gråskala med bilder på både ledsna människor 

och brinnande bilar samtidigt som Jimmie yttrar sig med värdeladdade ord som associeras till 

kriminalitet, kaos och negativitet. Det konstrueras som en självklarhet att det är 

massinvandringen som har skapat problemen i samhället. Precis som tidigare studier har visat 

så kan reklam framhäva eller dölja vissa förhållanden i samhället vilket leder till en 

missvisande bild av vissa fenomen, (Machin & Mayr, 2012) och det är precis denna 

missvisande bild som filmen förmedlar.  

 

Som tidigare konstaterats i studiens analys så visas det även att roten till problemet är de 

andra riksdagspartiernas politik och svensk media. Sändaren av valfilmen, dvs 

Sverigedemokraterna försöker konstruera en bild av verkligheten som gynnar deras egna 

politik och ideologi. Den röda tråden genom reklamfilmen är hur massinvandringen och 

motståndarpartierna påverkar det svenska samhället negativt. Genom att beskriva ett samhälle 

i kaos och misär som ett resultat av Moderaterna och Socialdemokraternas politik försöker 

sändaren legitimera det faktum att en förändring behövs göras gällande invandringspolitiken 

för att rädda landet. En samhällsbild konstrueras med hjälp av alla de val som författaren 

strategiskt har planerat. 

  

Efter att analysen genomförts kan vi konstatera att sändaren av valfilmen använder samtliga 

legitimeringsstrategier upprepade gånger. Legitimering genom språkliga resurser förekommer 

i varje stycke då begrepp som värdeladdade ord, lexikala val, överlexikalisering, strukturella 

motsättningar, aggregation, pronomen och substantiv används. Den verklighet som 

konstrueras för mottagaren med hjälp av dem olika språkliga verktygen används för att få 

andra individers samtycke i frågor som samspelar med partiets ideologi. En utav 

Sverigedemokraternas kärnfrågor inför riksdagsvalet 2018 var invandringspolitiken vilket 

tydligt uttrycks under hela valfilmen. En konstruktion som analysen har bevisat är den rädsla 

som filmen sprider för att nå ut till väljarna. Legitimeringen genom känslor, som tidigare 

nämnts, handlar om att göra anspråk på känslor i argumentationen i syfte att övertala (Reyes, 

2011). Filmen anspelar på känslor, både inom den visuella kontexten och den språkliga då 

sändaren försöker legitimera sina budskap genom känslor som rädsla. Detta bidrar i sin tur till 

att bygga upp den negativa världsbilden kring invandringen som skildras i filmen. Det är inte 
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en tillfällighet att hela filmen utspelar sig i en grå miljö där endast blåljus och eldsvådor syns 

och dystra vyer över förorter är återkommande. Det är den typen av intryck som sändaren vill 

förmedla för att legitimera sina budskap om att en förändring måste ske och skapar därför 

känslor därefter. 

 

Studiens resultat stämmer även överens med vad författarna Håkansson, Johansson och Vigsø 

(2014) nämner i tidigare forskning angående hur de politiska kampanjarbetet utvecklats ur ett 

historiskt perspektiv. Sändaren av reklamfilmen använder sig av visuella och språkliga 

strategier för att skapa gynnsamma självbilder, image och förtroende hos mottagaren likt de 

strategier som användes under perioden 1990 - 2010. Resultatet av analysen för denna studie 

visar att sändaren ständigt anspelar på att påpeka motståndarpartiernas felaktiga arbete för att 

stärka den egna imagen. Man försöker skapa gynnsamma självbilder genom att demonstrera 

resultaten av Socialdemokraternas och Moderaternas politik och på så vis erhålla förtroende 

för den egna politiken hos mottagarna.  

 

Genom analysen kan vi också konstatera vilka som syns och presenteras i filmen. Bortsett 

från polis- och ambulanspersonal är Jimmie den enda offentliga personen som syns i 

kampanjfilmen och sändaren försöker här att legitimera genom expertröster. Reyes (2011) 

nämner att någon som anses besitta auktoritet inom ett visst område bidrar med trovärdighet. 

Det är tydligt att sändaren innehar denna vetskap då Jimmies röst även används som berättare 

av de olika argumenten som framförs i valfilmen. Detta kan leda till att mottagaren tar emot 

budskap lättare då det legitimeras av Jimmie som auktoritär person. Detta är ett medvetet val 

av sändaren för att skapa trovärdighet i sina resonemang, vilket görs med syfte att uppnå 

popularitet och social acceptans i samhället.   

 

Denna legitimeringsstrategi används likt de resultat som Marcus Rheindorf och Ruth Wodaks 

(2017) studie påvisar i tidigare forskning. På samma vis som Sverigedemokraterna använder 

Jimmie Åkesson i media, använde sig även de österrikiska partierna sig av sina ledare som 

redan på förhand besitter hög social status i samhället. Alla tre partier försöker behålla sina 

maktpositioner i samhället genom använda sig av de mest auktoritära personerna i vardera 

parti i sina offentliga uttalanden för att skapa trovärdighet hos mottagaren.  
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Sverigedemokraternas vill med sin valfilm och de strategiska val som förekommer i den 

påverka människors tankar i enlighet med de budskap de vill sprida kring integrationen i 

Sverige. Därför är det viktigt att med studier som denna hjälpa till att avslöja och genomskåda 

avsändarens egentliga syften och den politiska och nationalistiska agenda som 

Sverigedemokraterna har. Sättet att måla upp en ohuman bild och smutskasta dels invandrare, 

dels andra riksdagspartier och dels svensk media i syfte att påverka människors känslor och 

tankar skapar en organiserad påverkan på människor och sprider snarare hat än lösningar till 

ett problem. Det skapar även en negativ bild av de människor och partier som enligt 

Sverigedemokraternas valfilm anses vara deras “motståndare”. Fokuset läggs därmed på att 

påverka snarare än att informera vilket kan leda till negativa konsekvenser för den svenska 

demokratin och det svenska samhället eftersom budskapet som sänds blir vilseledande och 

vinklad, precis som analysen i denna studie kunde bevisa. Avslutningsvis kan vi konstatera att 

Sverigedemokraternas valfilm 2018 inte visar upp en rättvis bild av de svenska samhället och 

bilden som målas upp stämmer inte överens med verkligheten. Fokus ligger i att spela på 

människors oro och man försöker legitimera sin politik genom rädsla. Det finns 

samhällsproblem i Sverige, likt många andra länder men det är viktigt att komma ihåg att 

Sverige samtidigt är ett av dem tryggaste och mest fördelaktiga länderna att växa upp i när det 

kommer till välfärd och kriminalitet. 

 

7.1. Vidare forskning 

Då vi endast har kollat på Sverigedemokraternas valfilm i relation till hur budskap och 

verkligheten konstrueras finns det flera öppningar för vidare forskning. Det skulle vara 

intressant att undersöka hela Sverigedemokraternas kampanjarbete för att få en förståelse för 

hur de kan driva deras politik genom mer än bara val i reklamfilmen och därmed också 

undersöka valaffisher, valtexter och även debatter samt andra kampanjfilmer. Detta skulle ge 

ytterligare en förståelse för hur de konstruerar budskapet kring integrationen i Sverige.  

 

Syftet med denna studie ämnar inte till att undersöka hur framställningen av invandringen i 

Sverige påverkar mottagaren, utan endast hur ett budskap kan konstrueras. För vidare studier 

skulle det vara intressant att undersöka, utifrån resultatet av denna studie, hur mottagaren kan 

påverkas av denna politiska kommunikation och konstruktion av en verklighet. Detta skulle 
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innebära att denna studiens resultat sätts i ett större perspektiv. Genom till exempel en 

intervjuanalys kan man vidare bygga upp hypotesen kring om dessa strategiska val faktiskt 

har haft en påverkan på samhället. 

 

Resultatet för denna studien skapar enbart förståelse för hur Sverigedemokraterna konstruerar 

en verklighet. Sveriges riksdag utgörs av åtta politiska partier där alla innehar olika 

egenskaper och syn på samhället. En forskningslucka som lämnas öppen blir av den 

anledningen att undersöka hur de andra riksdagspartierna i Sveriges riksdag med hjälp av 

strategiska val konstruerar en verklighet utefter deras ideologi och framtidsvisioner.   



 
 
 

57 

8. Referensförteckning  

Bergström, B. (2014). Reklam, strategiskt och kreativt. Carlsson. 

 

Boréus, K. & Bergström, G. (Eds.). (2012). Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (3ed.). Lund: Studentlitteratur 

 

Björk, E. (2018, 27 Augusti). SD:s valfilm i blåsväder. GP.se. Hämtad från http://www.gp.se 

 

Brune, Y. (2004). Nyheter från gränsen: tre studier i journalistik om "invandrare", flyktingar 
och rasistiskt våld. Diss. Göteborg : Univ., 2004  

 

DS 2013:19, (2013), Svenska framtidsutmaningar  - Slutrapport från regeringens 

Framtidskommission, (Stockholm:Fritzes) Hämtad från 

https://www.regeringen.se/49b6cf/contentassets/c709bf195f8a48278ec51d02cdbc82cf/f

ramtidskommissionens-slutrapport-svenska-framtidsutmaningar 

 

Fairclough, N. (1995). Critical discourse analysis. London: Longman Group. 

 

Fairclough, N. (2003). Analysing discourse. Textual analysis for social research. London: 
Routledge 

 

Fairclough,N. (2010) Critical discourse analysis: The critical study of language. London: 
Routledge 

 

Gellner, E. (1997). Nationalism. Sollentuna, Sverige: Bokförlaget Nya Doxa. 

 

Gibson, W. J., & Brown, A. (2009).Working with qualitative data. London, : SAGE 
Publications, Ltd doi: 10.4135/9780857029041  

 

Hall, S. 2013.”The spectacle of the ‘other’”. I: Stuart Hall (Red.). Representation: Cultural 
representations and signifying practices. Upplaga 2. SAGE Publications. US 

 



 
 
 

58 

Hansen, A., & Machin, D. (2013). Media and communication research methods. Macmillan 
International Higher Education. 

 

Hellström, A. (2010). Vi är de goda. Hägersten; Tankekraft förlag  

 

Hultén, G. (2009). Journalistik och mångfald. Studentlitteratur. 

Håkansson, N., Johansson, B., & Vigsø, O. (2014). Politik i det offentliga rummet: Svenska 
valaffischer 1911-2010. Stockholm, Sverige: Carlsson Bokförlag 

 

Johansson, Bengt & Grusell, Marie (2013) ”’Och nu blir det reklamfilm’ – politisk reklam i 
svenska valrörelser” i Strömbäck, Jesper & Nord, Lars (Red.) Kampen om opinion. 
Stockholm: SNS Förlag. Sid: 64-88.  

 

Jungar, A-C. (2017). Såg går det när populister tar makten. Dagens samhälle. 
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/sa-gar-det-nar-populister-tar-makten-18585 
(Hämtad 2018-11-28) 

 

Lindberg, M. (2010). En nytänkt och parlamentarisk nationalsocialism. Nerikes allehanda  

 

Landsorganisationen i Sverige. (2018). Det gör lo. 

http://www.lo.se/start/det_gor_lo (Hämtad 2018-11-08) 

 

Machin, D., & Mayr, A. (2012). How to do critical discourse analysis: A multimodal 
introduction. London: SAGE publications. 

 

Nationalencyklopedin, Sverigedemokraterna. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sverigedemokraterna (Hämtad 2018-11-25) 

 

Nord, L. & Strömbäck J. (2004). Medierna och demokratin. Lund: Studentlitteratur 

 

Petersson, M. (2010, 15 September). Belgien – sätt SD i karantän. DN.se Hämtad från 

https://www.dn.se 

 



 
 
 

59 

Reyes, A. (2011). Strategies of legitimization in political discourse: from words to actions. 
Discourse & Society (Hämtad 21-11-2018) från  

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0957926511419927 

 

Rheindorf, M., & Wodak,R. (2017) Borders, Fences, and Limits—Protecting Austria From 
Refugees: Metadiscursive Negotiation of Meaning in the Current Refugee Crisis” 
University of Vienna, Department for Linguistics, Vienna, Austria. 

 

Sverigedemokraterna. (u.å). Det här vill vi. https://sd.se/  (Hämtad 2018-12-03) 

 

Sörlin, S. (2006). Nationalism. Stockholm, Sverige: SNS Förlag 

 

SOU 1999:129. Demokratins estetik. Bilden av ett budskap:" politisk reklam" och visuell 
kommunikation. Hämtad från 
https://www.regeringen.se/49bb78/contentassets/635da5903b8940aca798560fbd883f25/
demokratins-estetik-del-1 (2018-11-15) 

 

SOU 2006:73, (2006), De segregerande integrationen, (Stockholm:Fritzes) Hämtad från 
https://www.regeringen.se/49bb00/contentassets/8abbae5ea9c540f4b8a34bc905bb8752/
den-segregerande-integrationen-sou-200673 (Hämtad 2018-12-02) 

 

SOU 2005:56, (2005), Det blåa glashuset, (Stockholm:Fritzes) Hämtad från 
https://www.regeringen.se/contentassets/0cf1e0d4944d469bb237b6b0945d08fe/det-
blagula-glashuset---strukturell-diskriminering-i-sverige-del-1---missiv-t.o.m.-kapitel-4 
(Hämtad 2018-12-01).  

 

SOU 2004:45, (2004), Kategorisering och integration - Rapport från Integrationspolitiska 

maktutredningen. (Stockholm:Fritzes) Hämtad från 

http://data.riksdagen.se/dokument/GSB348.text 

 

Strömbäck, J., & Nord, L. (2014), Kampen om opinionen. Politisk kommunikation under 
svenska valrörelser. Stockholm: SNS Förlag. 

 

Valmyndigheten, 2018 

https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/R/rike/index.html (Hämtad 2018-11-20) 



 
 
 

60 

 

Vigsø, O. (2004). Valretorik i text och bild. Doktorsavhandling, Uppsala Universitet, 
Filosofiska institutionen  

 

Winther Jørgensen, M., & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. 
Studentlitteratur: Lund 

  



 
 
 

61 

Analysreferenser 
 
Youtube (2017, 24 November). Jimmie Åkesson – Snart är det val [Video]. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=n40tm2P374w&vl=sv 

 
 
 
 
  



 
 
 

62 

Bilaga 1: Transkribering 
 
Valfilm 2018: Sverigedemokraterna 
 
Ni socialdemokrater, ni moderater och ni svensk media, hade fel 

Massinvandringen är inte lönsam, vi vet det idag 

Vi vet att den i själva verket innebär enorma kostnader och påfrestningar för vårt samhälle 

Där det en gång rådde ordning och trivsel behövs idag taggtråd och övervakningskameror 

Ni har skapat ett Sverige där familjer flyttar för att de inte längre känner sig trygga i sina egna 

hem 

Ett Sverige där välfärden faller sönder 

Där vänner och familj dör, i väntan på vård 

Ett Sverige där kvinnor våldtas, gruppvåldtas 

Flickor könsstympas, gifts bort mot sin vilja 

I delar av vårt land råder det inbördeskrig mellan rivaliserande gäng 

Bilar brinner, 

vårdpersonal misshandlas, 

polisstationer sprängs, 

Poliser beskjuts 

I Sverige är nu terrorn verklighet 

Svenskar attackeras, lemlästas och mördas på våra gator 

Nu påstår ni att ni har förstått allvaret 

Att ni nu är för en mer ansvarsfull invandringspolitik 

Och ändå fortsätter massinvandringen 

Bara i år motsvarade mer än sex nya Rinkeby 

Och detta samtidigt som ni låter ytterligare tiotusentals människor uppehålla sig illegalt i vårt 

land 



 
 
 

63 

Eftersom ingen annan vågar säga det så säger jag det 

Ni har inte förstått någonting 

Det är ni socialdemokrater, 

Ni moderater 

Och ni i svensk media som fortsätter skapa problem för vårt land 

Detta genom era vansinniga beslut, 

Er oförmåga att utvärdera resultaten av er egen politik, 

Och framförallt genom era lögner. 

Ni har skapat de problem vi alla nu tvingas leva med 

Och ni har arbetat hårt för det 

Folk har mördats, 

Och folk kommer fortsätta mördas till följd av er politik 

Och ni kommer fortsätta mörka och ljuga 

Konflikten i Sverige handlar inte om vem som är höger eller vänster 

Vem som är rik eller fattig 

Man eller kvinna 

Konflikten går mellan dem som förstör vårt land och dem som arbetar för att rädda det 

Konflikten går mellan er och oss 

Mitt namn är Jimmie Åkesson 

Och jag kommer göra allt för att reda ut det kaos som ni socialdemokrater 

Och ni moderater har skapat 

Vi kan, 

Och vi måste lösa det här  


