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Sammanfattning  
Sverigedemokraterna (SD) är ett parti som har befunnit sig i hetluften under det gångna 
valåret. Vi har valt, att genom en kritisk diskursanalys analysera och presentera hur media i 
form av dags- och kvällspress konstruerar talet om Sverigedemokraterna. Det teoretiska 
ramverk vi genomfört studien inom rör socialkonstruktionismen, där vi utgått från att allt i vår 
omgivning är socialt konstruerat. Tidigare forskning har visats oss hur olika medier anpassar 
sina texter efter sociala och ekonomiska intressen och att all information vi tar del av är 
konstruerad. Forskning kring rasism och fascism i Sveriges historia samt forskning kring det 
diskursanalytiska perspektivet har hjälpt oss att uppnå vårt syfte. 50 artiklar har analyserats 
enligt Norman Faircloughs trestegsmodell där vi främst har fokuserat två steg, en lingvistisk 
textanalys samt den diskursiva praktiken. Resultatet visar att detta är ett parti som media 
finner lätt att kritisera, bland annat deras politiska ideologi, personliga egenskaper och hur de 
klär sig. Den bild som media framställer visar bland annat att SD är okunniga inom politiken, 
att det trots en uppstramad fasad inte har skett någon förändring i partiets ideologiska syn. 
Media har ett stort inflytande på människor vi tror att det är av intresse att belysa hur media 
skapar en bild av ett parti i hetluften, bilden som vi alla tar del av i media och som på ett eller 
annat sätt påverkar oss människor.  
 
Nyckelord: Sverigedemokraterna, SD, media, diskursanalys, politik 
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1. Inledning 

 
1.1 Introduktion 
Det finns en ständigt pågående medial debatt som nästintill samtliga av oss tar del av i vårt 
vardagliga liv. Vi lever våra liv mitt i ett aldrig sinande informationsflöde utan att egentligen 
reflektera över den information vi tar in. Medias makt går inte att förbise. Detta gigantiska 
forum gör anspråk på kunskap då den både bestämmer vad som ska publiceras men ännu 
viktigare hur det framställs. Vi är intresserade av denna sociala konstruktion av kunskap och 
vill med ett kritiskt förhållningssätt presentera och synliggöra rådande diskurser. 
Diskussionen kring Sverigedemokraterna (SD) är levande och pågående och det är ett 
kontroversiellt ämne för många. Som politiskt parti har SD upprört, engagerat och framför allt 
satt igång en inte bara politisk men även ideologisk debatt. Att skriva en uppsats om ett sådant 
ämne är inte bara mycket spännande utan också viktigt. Att förhålla sig kritiskt till den 
mediala bild som framställs om SD kan ge oss ett bredare perspektiv. Framför allt kan det 
hjälpa oss att förstå relationer mellan media och makt i samhället, kopplat till politik och 
Sverigedemokraterna. Vi vill gå in i denna undersökning med ett öppet sinne och koncentrerar 
oss inte på vad SD står för. Vi är istället intresserade av hur det skrivs om denna politiska 
grupp i media. Vad är det för bild man får av SD när man läser tidningen? Detta parti har fått 
mycket stor medial uppmärksamhet, ett faktum som gör det intressant att forska kring hur 
diskursen om Sverigedemokraterna ser ut, upprätthålls och konstrueras av media. 
 
 
1.2 Bakgrund 
En kort presentation av Sverigedemokraterna som parti är på sin plats för att öka förståelsen 
av det fenomen vi forskar kring. Sverigedemokraterna bildades 1988 och är därmed ett ungt 
parti som under kort tid har genomgått stora förändringar samt etablerat sig som ett parti att 
räkna med. I skrivande stund har SD precis äntrat riksdagen och spelar numera i samma 
division som övriga ledande partier i Sverige. De har under det senaste årtiondet växt sig 
starkare rent väljarmässigt och har även vässat sin image mot att bli ett mer väljarvänligt parti 
(Lodenius & Wingberg, 2009:5). I boken Rasism i slips (2010) kan vi läsa om vad SD har för 
partipolitik. Jakobsson (2010) skriver bland annat att partiet vill att det svenska folket skall 
lära sig mer om Sveriges historia och att partiet menar att det är stora kostnader inblandade i 
invandringspolitiken. Deras hjärtefråga rör sig kring att genom att minska invandringen till 
Sverige, bland annat förbättra äldrevården i stort samt öka tryggheten i samhället (Jakobsson, 
2010:65-66). 
  
Nedan är ett utdrag från Sverigedemokraternas hemsida: 
I vårt Sverige präglas samhället av en gemensam svensk kultur som skapar sammanhållning 
och solidaritet mellan medborgarna. I vårt Sverige respekteras och levandehålls det svenska 
kulturarvet. I vårt Sverige har de enskilda medborgarna ett stort inflytande över vilka 
kulturformer man väljer att ge ekonomiskt stöd. I vårt Sverige används skattemedel i första 
hand till att befrämja kulturyttringar vars syfte är att glädja, försköna och skapa gemenskap. 
  
I dagens Sverige förringas och förnekas det svenska kulturarvet och den svenska identiteten 
till förmån för utländska kulturer. I dagens Sverige går en alltför stor del av det 
skattefinansierade kulturstödet till mångkulturella, destruktiva och elitistiska kulturyttringar. 
I dagens Sverige har medborgarna allt för lite inflytande över vilka kulturyttringar man vill 
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stödja 1(a).   
  
I Sverigedemokraternas valmanifest framkommer att de vill satsa på fler jobb och trygga 
löntagare genom att bland annat starta ett införande av en statlig riskkapitalfond för att stödja 
mindre svenska företag och innovatörer samt ge ett ökat stöd till nyföretagande genom en 
förlängning av starta eget-bidraget till 12 månader. Samtidigt som de vill ha en skärpning av 
arbetskraftsinvandring genom skärpta regler. En annan fråga de tar upp i sitt valmanifest är en 
trygg och värdig ålderdom. SD vill bland annat skapa en kraftig ökning av antalet 
trygghetsboenden och förbättra matkvalitén inom äldrevården. Dessutom påpekar de att de 
vill ta krafttag mot brottsligheten, att de vill ha en värdig vård för alla, en bra skola, samt att 
de vill ha ett starkt och modernt svenskt försvar och en ansvarsfull invandringspolitik2 (b). 
  
Enligt Lodenius & Wingborg (2009) beskriver Sverigedemokraterna sig själva vara ett parti i 
mitten på den politiska skalan. Partiet strävar efter att frambringa en anda av fosterlandskärlek 
och samhörighet och ett samhälle där samarbete uppmuntras3 (c). SD är till stor del ett 
enfrågeparti där fokus ligger på invandrarfrågor och de koncentrerar sig på att behålla 
svenskheten, som de själva uttrycker det. SD menar att denna ståndpunkt naturligtvis kan ses 
som rasistisk, men menar att de skiljer på kultur och ras. Det är enligt SD den svenska 
kulturen som är viktig att bevara och här är invandrare ett hot mot den. SD kritiseras ofta av 
andra politiska partier för att vara alltför fokuserade på enbart invandrarfrågan och åsidosätter 
andra viktiga sakfrågor som rör politiken i Sverige. Vidare har SD:s företrädare en dröm om 
ett traditionellt och patriarkalt samhälle. Detta visar sig på det sättet att det idag finns mycket 
få kvinnor representerade i partiet (Lodenius & Wingborg, 2009:9–13). När det talas om SD 
nämns ofta en främlingsfientlig ideologi som en konsekvens av deras åsikter och teorier kring 
Sveriges invandring och vilka problem den ställer till med i vårt land. Det är viktigt att förstå 
att diskussioner kring SD och vad de står för är både provocerande och kontroversiellt, vilket 
gör partiet till en måltavla för medias uppmärksamhet. I vårt tycke är det av yttersta vikt att 
förstå kopplingen mellan smaskiga ämnen och medias benägenhet att eventuellt vinkla 
fenomen för att det ska vara mer spännande för läsaren.  
  
 
1.3 Medias centrala roll 
Anna-Lena Lodenius och Mats Wingborg (2009) har skrivit om Sverigedemokraterna och 
behandlar deras politik och ideologi. I boken tar de upp mediepolitiken och menar att SD 
känner sig orättvist behandlade av media och att de har en mycket negativ ställning gentemot 
media och journalister. Ett exempel som tas upp är att SD ifrågasätter medias benägenhet att 
inte ge en rättvis bild av hur det faktiskt ser ut i samhället. De menar att invandringen medför 
stora kostnader och att tidningar väljer att inte publicera negativa uppgifter om kriminella som 
är utländska. Media är försiktiga med att hänga ut personer med utländsk bakgrund för att 
läsarna då skall sympatisera med Sverigedemokraterna. Det blir väldigt intressant och framför 
allt viktigt att synliggöra om och hur media förvränger en verklighet för att de ställer sig 
negativa till ett politiskt parti och därmed konstruerar en bild av samhället som kanske inte 
stämmer. I boken ställer sig författarna frågan om det finns en mediekonspiration när det 
skrivs om Sverigedemokraterna (Lodenius & Wingborg, 2009: 225-235). 
  

                                                
1 www.sverigedemokraterna.se (a) 
2 www.sverigedemokraterna.se (b) 
3 www.sverigedemokraterna.se (c) 
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Londenius & Wingborg (2009) diskuterar huruvida information om ett brott inte på något sätt 
ska kopplas till förövarens etnicitet och att det finns etiska regler för media att rätta sig efter. 
Vidare ställs detta faktum mot att medierna har ett visst ansvar att inte bidra till en 
främlingsfientlig syn och rasism i samhället och därför i vissa fall skyddar kriminella med 
utländsk bakgrund. Det är komplicerat och ett gott syfte men kan slå tillbaks då rykten och 
främlingsfientliga organisationer på egen hand delar ut information som vittnar om att 
personer med utländsk bakgrund utför kriminella handlingar. Detta leder till en offentlig bild 
av samhället och samtidigt en annan bild som säger något annat, och kan leda till förvirring 
och missbedömningar. Sverigedemokraterna har i mångt och mycket tigits ihjäl och tystats 
ned i offentliga sammanhang där andra politiska partier vägrat ta debatten med dem. För att 
försöka nå ut till sina väljare och för att värva nya anhängare har de fått ta till alternativa 
metoder såsom att dela ut flyers, torgmöten och närradio med mera. Detta kan också vara 
problematiskt då omgivningen inte kan få en rättvis bild av vilka SD är och vad de står för, 
helt enkelt för att media väljer att inte på ett sakkunnigt sätt presentera partiet, menar 
Lodenius & Wingborg (2009: 225-235). Det som med all säkerhet kan konstateras är att 
Sverigedemokraterna med sitt provocerande budskap fått mycket utrymme i svensk media, ett 
faktum som är viktigt att belysa ur ett marknadsföringsperspektiv. Det rör upp intressanta 
frågor såsom huruvida de inte kommer till tals, hur de framställs och på vilket sätt media 
bemöter partiet. Sverigedemokraterna känner sig diskriminerade och förföljda av svensk 
media och då det är ett relativt ungt parti finns det ännu ingen grundlig forskning kring detta 
(Lodenius & Wingborg, 2009:236). Vi är intresserade av hur bilden av SD ser ut i svenska 
mediala sammanhang och kan möjligen finna klarhet i det genom denna undersökning.  
 
 
1.4 Medias makt och påverkan 
Media och dess makt har en central roll i vår uppsats. Vi är intresserade av den mediala 
spelplanen och hur den arbetar och konstruerar diskurser. En diskurs är en uppsättning 
meningar, representationer, metaforer eller bilder som tillsammans bildar en uppfattning av 
ett fenomen (Burr, 2003). Vi har valt att analysera medias bild av ett specifikt politiskt parti 
och menar att samma slags studie skulle kunna utföras med fokus på något helt annat 
fenomen för att just peka på medias oerhörda makt i samhället. Det har genomförts relativt 
mycket forskning på området och ökar hela tiden i takt med medias allt tyngre roll och 
inflytande i samhället. Då vi valt att peka på och understryka hur ett medialt forum i form av 
nyhetstidningar konstruerar och skapar en bild av ett politiskt parti vill vi ge en kort bakgrund 
på hur nyhetstidningar verkar i vårt samhälle. Jesper Strömbäck (2009), professor i medie- 
och kommunikationsvetenskap menar att det nyhetsflöde vi utsätts för dagligen är 
ofrånkomligt då det rapporteras om sådant som vi inte har möjligheter att själva skapa oss en 
uppfattning om. På så sätt blir vi beroende av de nyhetsrapporteringar som vi tillhandahålls. 
Den informationsförmedling som medborgarna i ett samhälle tar del av i modern tid går 
igenom media. Det finns således ett medialt filter som all information går igenom där det 
finns utrymme för konstruktioner, omskrivningar och vinklingar. Ännu viktigare att förstå är 
att det är omöjligt för läsaren att vara helt säker på informationens sanningshalt och kan 
endast göra en bedömning på huruvida det är trovärdigt eller inte. Vi anser, precis som 
Strömbäck att ett reflexivt förhållningssätt gentemot det filter vi kallar media är viktigt och en 
mycket central utgångspunkt i vår studie (Strömbäck, 2009:93). Strömbäck (2009) menar 
även att mediernas främsta uppgift är att rapportera om kriser, hot och risker. Det forumet ska 
helt enkelt informera medborgarna om sådant som kan vara farligt för dem och det är även 
därför medier vanligtvis fokuserar på att skriva om hot och risker. En annan förklaring till 
detta fokus är att människor tenderar att i högre utsträckning uppmärksamma och minnas 
negativ information (Strömbäck, 2009:5). 
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Allt vi gör i vårt dagliga liv förutsätter någon form av kommunikation. När vi interagerar med 
andra människor i våra vänskapsrelationer eller utbildning använder vi oss av olika aspekter 
kopplat till fakta och olika perspektiv. Det finns alltså ingen form av neutral kommunikation, 
den är alltid vinklad åt ett eller annat håll. Detta kan vi koppla till socialkonstruktionismen 
och synsättet att människan konstruerar sin verklighet. Genom interaktion med andra 
människor formar vi vårt samhälle, vi konstruerar vår tillvaro och vårt samhälle tillsammans 
precis som Burr (2003) hävdar. Massmedier är en typ av kommunikation vi använder oss av i 
vår vardag. Massmedia är inte längre en envägskommunikation där konsumenten, det vill 
säga läsaren matas med information, nu har även konsumenten möjlighet att direkt 
kommentera en artikel med diskussionsinlägg där synpunkter kan framföras direkt på nätet. 
Genom att vi tar del av teve, Internet och tidningar tar vi även del av möjligt vinklade fakta. 
Politiken är det som bestämmer hur kommunikationen i massmedia får gå till genom de lagar 
som styr de former av informationsflöden som är tillåtna. I Sverige har vi 
tryckfrihetsförordningen som gör att politiken inte har så stort inflytande i vad och hur till 
exempel en tidning väljer att publicera en händelse så länge det inte strider mot andra lagar i 
lagboken (Strömbäck, 2009:9). 
  
Mycket av det som massmedia skriver handlar om politik. Varför de kommunala busspriserna 
gått upp, eller skolmaten, eller den ökade brottsligheten i samhället. Allt är kopplat till 
politiken på ett eller annat sätt. Hur skulle vi kunna få information om vårt samhälle i vår 
vardag om inte massmedia fanns? Vem skulle tala om att brottsligheten ökat de senaste åren 
eller att svininfluensan sprids som en löpeld i Europa? Vi medborgare är beroende av 
massmedia för att få allmän information om vår värld och omvärld som påverkar våra liv. Det 
är inte bara vi vanliga medborgare som är beroende av massmedia, även politikerna är 
beroende av massmedia som kommunikationsverktyg. Hur ska de annars få ut sin politik eller 
veta hur vi responderar på deras politik? Här kan en stark koppling ses mellan 
kommunikation, medier och politiken. Vi anser precis, som Strömbäck att alla är beroende av 
dessa tre faktorer (Strömbäck, 2009:10-11). 
  
Att konstatera att massmedia har stor betydelse för samhället och informationsflödet är inte 
svårt. Detta kan inte minst bekräftas av den tid vi samhällsmedborgare spenderar på att 
konsumera massmedia. En vanlig dag år 2007 använde 64 % av Sveriges befolkning Internet, 
80 % läste någon form av dagstidning och 85 % tittade på TV. Enligt Statistiska centralbyråns 
nya siffror från 2010, använder så mycket som 76% Internet nästan dagligen i Sverige i 
åldrarna 16-74 år4 (d). Att konsumera media är en av vår tids största fritidssysselsättningar 
med tanke på den tid vi väljer att spendera på detta varje dag. Detta är en sorts frivillig 
exponering av media, här tillkommer även såkallad ofrivillig exponering som TV reklam, 
reklamskyltar på stan och reklam på olika Internetsidor. Det är helt enkelt så att media är 
omöjligt för oss att avstå ifrån. Vi blir med all säkerhet påverkade även fast våra hjärnor är 
bra på att filtrera bort en stor del av de intryck vi tar emot. Det som vi inte har förmåga att 
filtrera bort påverkar oss både medvetet och omedvetet menar Strömbäck (2009:14-16). Den 
finns många olika vägar till kunskap. Det talas om interpersonell kommunikation, medier och 
egna erfarenheter. Genom våra upplevelser kan vi lära oss nya saker och genom samtal 
människor emellan kan vi skapa nya uppfattningar kring ett ämne. Media tillhandahåller oss 
information som gör att vi inhämtar kunskap. Kunskap om politik och samhälle får vi ofta via 
olika massmedia, vilket gör detta till den viktigaste kunskapskällan vad gäller förståelsen av 
samhället och politiken idag (Strömbäck, 2009:75). 

                                                
4 www.internetstatistik.se (d) 
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1.5 Syfte och frågeställning 
Syftet med vår studie är att genom en kritisk diskursanalys presentera hur det mediala 
språkbruket konstruerar bilden av Sverigedemokraterna. 
  
Vårt mål med studien är att klarlägga hur bilden av Sverigedemokraterna ser ut i mediala 
forum genom att använda oss av publicerade texter i den svenska nyhetspressen. Vi begränsar 
vårt insamlade material till texter som publicerats under ett spann av ett år, året innan 
riksdagsvalet 2010. Vår frågeställning är hur diskursen om Sverigedemokraterna ser ut och 
upprätthålls av media. 
  
  
1.6 Disposition 
I uppsatsens inledning försöker vi slussa in läsaren i ämnesområdet genom att kortfattat 
presentera ämnet samt ge en bakgrund till Sverigedemokraterna och deras politik. Vi skriver 
även här om medias roll och påverkan, något som vi ville behandla tidigt i uppsatsen då vi 
anser att det är centralt för vår studie. Vi avslutar inledningen med att presentera vår studies 
syfte och frågeställningar. I uppsatsens andra avsnitt presenterar vi den tidigare forskning vi 
anser är relevant för vår studie. I det tredje avsnittet går vi in på det teoretiska ramverk vi 
använt oss av. Kopplat till uppsatsen syfte behandlar vi socialkonstruktionismen, teorier kring 
diskurser samt en djupare genomgång av diskursanalys och den kritiska diskursanalysen 
enligt Norman Fairclough. I metodavsnittet redogör vi för uppsatsens urval, datainsamling 
och avgränsning samt hur vi gått tillväga i vårt analysförfarande. I nästkommande avsnitt 
redovisar vi studiens resultat där vi, för att enklast få en överblick, delat upp resultatet i fem 
teman. Slutligen finnes diskussionsdelen där vi mer djupgående diskuterar och resonerar kring 
studiens resultat. Vi återkopplar till syfte, tidigare forskning samt val av teori. Inom 
diskussionen tar vi även upp självkritiska reflektioner samt förslag på framtida forskning. 
 
 
 

2.Tidigare forskning  
 
Det finns mycket genomförd tidigare forskning inom det området vi forskar kring. Vi har 
försökt att ha ett öppet sinne inför vilken tidigare forskning som kan hjälpa oss i vårt arbete 
och genomförande av vår studie. Vi har valt att dela in detta kapitel i ett par olika teman som 
på bästa sätt kan ge en översikt på den tidigare forskning vi behandlat. Dessa teman rör sig 
kring forskning om media och nyhetsjournalistik, Sverigedemokraternas historia och ideologi 
samt rasism och fascism i Sverige. 
 
 
2.1 Medias roll 
Media och dess roll är en central faktor i vår studie och ett forum där vi inte enbart hämtat 
vårt empiriska material utan även ser som en konstruktör av rådande diskurser, i detta fall den 
politiska diskursen om Sverigedemokraterna. Anna-Lena Lodenius och Mats Wingborg 
(2009) har skrivit en bok om Sverigedemokraterna som behandlar deras politik och ideologi. 
Boken heter Slaget om svenskheten, ta debatten med Sverigedemokraterna och författarna 
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ställer frågan om det finns en mediekonspiration när det skrivs om Sverigedemokraterna i 
media. Efter kvalitativt utförd forskning och intervjuer med medlemmar i 
Sverigedemokraternas ledning kunde författarna fastställa att Sverigedemokraterna menar att 
media rapporterar snedvridet till fördel för invandrare. 
 
Sverigedemokraterna känner sig diskriminerade och förföljda av svensk media och då det är 
ett relativt ungt parti finns det ännu ingen grundlig forskning kring detta (Lodenius & 
Wingborg, 2009:236). Vi menar att denna forskning är relevant för vår studie då 
Sverigedemokraternas upplevelse av medias rapportering om dem kan ge oss större förståelse 
för hur bilden i media ser ut. 
 
I boken Från orsak till verkan (2009) fokuserar Michael Krona på sambandet mellan media 
och människan. Forskningen riktar in sig på svensk nyhetsjournalistik och är skriven utifrån 
en studie där tv-journalistik och dess konstruktion av nyheter har analyserats utifrån en kritisk 
diskursanalys. Centralt i studien var att fastställa hur media och dess konstruktion av nyheter 
är en produkt av sin tid, beroende av ekonomiska såväl som politiska faktorer i samhället. 
Strategiska tillvägagångssätt inom media som den sociala konstruktion vi antar att den är, 
skapar en bild av verkligheten som egentligen kan ha producerats och vinklats utifrån att bäst 
passa sin publik, menar Krona. Vi menar att denna forskning är relevant för vår studie då 
Sverigedemokraterna i allra högsta grad är mer aktuella än någonsin, och mer integrerad i 
svensk politik än någonsin. Detta är ett faktum som märks i media och pekar på hur media är 
en produkt av sin tid. Vi vill framhäva att tidigare forskning av bland annat Strömbäck (2009) 
och Krona (2009) påvisar vikten av att ta i beaktande att medier ingår i ett större sammanhang 
och både påverkar och blir påverkade av sin egen omgivning (Strömbäck, 2009:142).  
  
Vi vill alltså peka på medias roll och påverkan och använder oss av tidigare forskning av 
bland annat Vivianne Burr och Jesper Strömbäck. Burr menar att, utifrån ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv ses media och journalistisk som en social konstruktion, 
och det fokuseras på språket som verktyg. Detta faktum har relevans för vår studie där vi 
fokuserar på medias språkbruk (Burr, 2003). Medias uppgift är enligt Strömbäck (2009) att 
filtrera ut den informationen som skall förmedlas till offentligheten. Tack vare att medierna 
filtrerar och strukturerar informationen som finns blir det serverat till oss på ett möjligen 
snedvridet sätt vilket givetvis påverkar oss människor på olika sätt. Människan, om det så är 
journalisten eller forskaren, är delaktig i den sociala konstruktion som ständigt sker genom att 
ha förförståelse och medvetenhet om kulturella, ekonomiska, politiska och sociala faktorer i 
sin tillvaro. Sverigedemokraterna kan, enligt detta synsätt och studiens grund omöjligt 
framställas absolut objektivt i media. Detta för att det är människor som författar texterna och 
blir medkonstruerare i ett socialt konstruerat forum (Strömbäck: 2009:93). 
  
Ett annat exempel på medias roll och dess relevans presenterar Dimitrova & Strömbäck 
(Political and Media System Matter. A Comparison of Election News Coverage in Sweden 
and in the United States, 2006). De har genomfört en studie som jämför nyhetsflödet av 
valkampanjen 2002 i Sverige och presidentvalet i USA 2004. I resultatet syns det tydligt hur 
amerikanska dagstidningar i högre utsträckning rapporterar om politik som ett strategiskt spel, 
samtidigt som svensk dagspress fokuserar mer på politiska sakfrågor. En anledning Dimitrova 
& Strömbäck (2006) ger till varför det kan se ut på detta sätt är för att det i Sverige är viktigt 
med våra politiska partier och de sakfrågor respektive parti har, snarare än de politiska 
strategierna som partierna använder sig av. Detta kan även bero på att de svenska 
nyhetsmedierna använder sig av en förklarande journalistik när de rapporterar om valet 
(Dimitrova & Strömbäck, 2006). Vi kopplar denna forskning till vår studie då det kan vara 
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värdefullt att förstå att svensk media utger sig för att koncentrera sig på sakfrågor, något som 
vår studies resultat får utvisa.  
  
Sammanfattningsvis har vi presenterat det första temat inom den tidigare forskning vi valt att 
ta upp, medias roll i detta sammanhang. Studier av olika karaktär men med samma 
tillvägagångssätt visar oss att det är både viktigt och värdefullt att beakta medias makt att 
eventuellt vinkla nyheter eller att anpassa nyhetsrapporteringen utifrån politiska, ekonomiska 
och sociala intressen. Med detta som bakgrund kan vi bättre förstå hur Sverigedemokraterna 
framställs i svenska medier och detta kan bidra till att ger oss ett större djup i vårt 
analysförfarande, och med ett kritiskt förhållningssätt analysera vårt material. 
 
 
2.2 Sverigedemokraternas ideologi kopplat till fascism och rasism i Sveriges 
historia 
För att få en rättvis bild av Sverigedemokraternas roll inom den svenska politiken har vi valt 
att behandla tidigare forskning inom studier som rör Sverigedemokraternas ideologi samt 
fascism, rasism och främlingsfientlighet i Sveriges historia. För att förstå 
Sverigedemokraternas framväxt och nytillkomna riksdagstillträde som ett parti med 
nationalistiska tendenser kan det vara av värde att kort sammanfatta fascismens historia i 
Sverige. Lena Berggren (2002) har genom artikeln Swedish Fascism: Why bother? kartlagt 
och presenterat fascismens historia i Sverige. Hon skriver att svensk nationalism har tagit 
form inom politiska partier och sedan lång tid tillbaka inom svensk politik och har generellt 
ansetts som åsikter av ondo. Dess framväxt har haft dåliga förutsättningar i form av ett 
allmänt missnöje gentemot fascismens grundtankar. Dock har anhängare av denna 
nationalistiska och anti-demokratiska form ändå lyckats etsa sig fast i Sverige med en 
”storhetstid” under 1930-talet där 30 000 personer var aktiva inom fascistiska rörelser. Det 
första fascistiska partiet i Sverige hette Svenska Nationalsocialistiska Partiet och grundades 
1924, det utvecklades och lade grunden för ett nytt starkare fascistiskt parti, Nysvenska 
Nationalsocialistiska Partiet (NSNP), som grundades 1930 (Berggren, 2002). I avhandlingen 
understryks det att främlingsfientlighet och fascism inte har betraktas som en politisk ideologi 
överhuvudtaget inom svensk politik. Nihad Bunar har skrivit en avhandling (Hate crimes 
against immigrants in Sweden and community responses, 2007) inom området och menar 
bland annat att Sverige, med sitt breda sociala nät inte har sett denna typ av organiserad 
främlingsfientlighet som ett riktigt problem som ska tas på allvar, detta på grund av ett stort 
mörkertal. Kunskapen om så kallade hatbrott har ökat i samhället och det menar Bunar (2007) 
kan vara en anledning till att mörkertalet minskat och antalet anmälningar ökat i samhället. Vi 
menar att den forskningen är relevant för vår egen studie då den går hand i hand med hur 
media framställer Sverigedemokraterna. 
 
Vi vill även kort behandla Sverigedemokraternas ideologiska position inom svensk politik 
utifrån Hellström och Nilssons (“We are the good gyes”, Ideological positioning of the 
nationalist party Sverigedemokraterna in contemporary Swedish politics, 2010) forskning. 
När partiet i valet 2006 inte fick samma uppmärksamhet som övriga partier talar deras ledare 
Jimmie Åkesson om att SD slår från underläge och att de är demokratins offer för att de inte, 
precis som andra partier får komma till tals i media och allmänna debatter. Dessutom menar 
de att övriga partier fullständigt ignorerar SD och vägrar tala med dem. Då de blir åsidosatta 
av andra partier stärker detta deras underlägsna politiska position, på detta sätt har de 
porträtterat sig själva som vänner till folket. I analysen av denna rapport framkommer att SD 
utnyttjar sin marginaliserade position för att upprätthålla en uppfattning om den svenska 
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politiken som uppdelad mellan en politik i samförstånd (övriga partierna i riksdagen) som 
alienerar folket, och SD som partiet som skyddar vanliga människors intresse. SD anklagar 
den politiska eliten för att försumma frågor som berör integrationspolitik. Eftersom SD har 
utvalt sig själva som en vän med folket anser de att de bör tala fritt och öppet om problemen 
med invandring och integration. SD antar att svenska folket både är oroade och rädda för 
utländska influenser. Den ideologi som lyser starkast inom SD efter valet 2006 är enligt 
undersökningen en starkare betoning på mer direkt medborgerligt inflytande och att de vill ha 
ett land med drag från endast en kultur i Sverige. SD kombinerar tydligt ett försvar av den 
svenska välfärdsmodellen med en motvilja mot utländska influenser. De hävdar att de är 
nationalistiska och står upp för den lilla människan, och menar på att Sverige inte tål en 
kulturell pluralism. Slutligen menar Hellström och Nilsson (2010) att SD:s ideologiska 
positionering i svensk politik vittnar om de problematiska förhållandena till deras politiska 
agenda. De har sett att en del av de andra etablerade partierna delar somliga uppfattningar 
med SD:s politik. Till exempel att mångkulturalism för med sig stora utmaningar till det 
svenska samhället och att den misslyckade integrationspolitiken banar väg för 
främlingsfientlighet. Deras undersökning visar att de som representerar det politiska 
spektrumet försöker ta avstånd från SD, men de menar på att detta kanske gör att SD får mer 
medial uppmärksamhet som förmodligen gynnar dem (Hellström & Nilsson, 2010). Denna 
forskning är intressant för oss för att då den bland annat ger oss en bild av hur 
Sverigedemokraterna emottas inom svensk politik, något som vi tror kan påverka den mediala 
bilden av partiet. 
  
Sammanfattningsvis konstaterar vi att rasismens och fascismens historia i Sverige i allra 
högsta grad har slagit rot, däremot har det samtidigt funnits ett slags strutsbeteende när det 
talas om Sverige och denna typ av främlingsfientlighet. Tidigare forskning har fastställt att 
främlingsfientliga partier hela tiden varit närvarande inom svensk politik, dock har svensk 
politik i sin tur valt att blunda för detta faktum och ignorera dessa grupper och vad de står för. 
Att beakta denna typ av tidigare forskning ger oss ny förståelse för hur Sverigedemokraterna 
mottas inom den svenska politiken och även hur detta kan påverka medias nyhetsrapportering 
om partiet. 
 
 
2.3 Det diskursanalytiska perspektivet  
Diskursanalysens syfte är bland annat att synliggöra ojämlika maktförhållanden i samhället 
och hur sociala institutioner är inblandade i detta. Då vi ser media som en institution menar vi 
att det är en viktig och inflytelserik apparat som har stor makt i samhället. Med 
socialkonstruktionismen samt diskursanalysens syfte i ryggen ser vi denna studie om media 
som en social institution som konstruerar och bygger på rådande diskurser genom ett speciellt 
språkbruk. Phillips m.fl. (Discourses and institutions, 2004) fastslår att institutioner inte 
enbart är sociala konstruktioner utan att de även är konstituerade genom diskurser. I vår studie 
ser vi media som en social institution, där diskursen om SD konstruerats. Phillips m.fl. (2004) 
presenterar en detaljerad och grundlig modell av hur man kan se på institutioner diskursivt, 
bland annat tar de upp samspelet mellan diskurser, handling, institutioner och texter. Något 
som kartlades var hur produktionen av texter bygger på diskurser och hur diskurser 
konstruerar institutioner. De menar att institutionalisering är en process där institutioner i 
samhället produceras och skapar olika sätt att tala om världen. Ser vi media som en institution 
betyder det att media genom ett visst språkbruk skapar och upprätthåller diskurser, alltså talet 
om ett fenomen. Detta blir då, enligt forskarna, ett sätt att se på och acceptera en viss 
definition av ett fenomen. Det skrivs alltså om SD på ett specifikt sätt, varpå dessa texter 
konstruerar den allmänna bilden av dem. Genomgående för avhandlingen är just språkets och 
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texters viktiga roll, det är inte enbart textens innehåll som är viktigt utan hur texten är 
uppbyggd och hur institutioner väljer att framställa texten i sitt forum (Phillips, Lawrence & 
Hardy, 2004). Forskarna konstaterar att det diskursanalytiska perspektivet ger oss ett brett 
teoretiskt ramverk som kan få oss att förstå hur sociala konstruktioner konstituerar 
institutioner, där vi använder resultatet genom att se media som en institution. 
  
 
2.4 Sammanfattning tidigare forskning 
En viktig anledning till att redogöra för tidigare forskning är att den är med och bidrar till en 
analytisk klarhet som är väsentlig inom diskursanalys och kan dessutom förmedla viktiga 
insikter som gör att vi får betydelsefulla synpunkter på vår egen studie (Bryman, 2001:353). 
Något som har visat sig tydligt när vi gått igenom den tidigare forskningen som berört media 
är hur massmedia konstruerar en bild av verkligheten. Detta kan uttrycka sig på många olika 
sätt. Dels finns medier för att rapportera om hot och risker, dels för att upplysa oss människor 
om vad som händer i världen i form av nyheter, ekonomi och politik. Det är påtagligt i vår 
tidigare genomgångna forskning att massmedia anpassar sättet varpå de skriver om 
exempelvis nyheter i media till vad som passar in i samhället och hur landet för sin politik. 
Det vi vill försöka påvisa med denna tidigare forskning är hur media anpassar sitt sätt att 
rapportera kring en händelse beroende på läget i landet, både på politisk och ekonomisk nivå. 
En nyhetsrapportering kan aldrig göras på ett helt objektivt sätt, men vi har sett tydligt hur 
olika massmedia i olika länder använder sig av olika former av konstruktioner för att 
framställa ett fenomen eller en händelse.  
  
Vi har även tittat närmare på hur Sverige har sett ut genom historien vad gäller fascism och 
rasism som vi kopplat ihop med Sverigedemokraternas ideologi. Det första fascistiska partiet 
grundades tidigt, redan 1924, dock kan konstateras att de inte blivit tagna på allvar utan 
snarare att de härmade andra länders organisationer såsom Italien och Tyskland (Lodenius & 
Wingborg, 2009). Det som kan konstateras är att Sverige som land under de senaste 30-åren 
har blivit enormt mångkulturellt. Det första högerextremistiska partiet grundades 1991, och 
kom in i riksdagen samma år. Detta var i samband med den ekonomiska krisen då Sverige tog 
emot ett ökat antal flyktingar som inväntade asyl i Sverige. Då ökade även hatbrotten mot 
minoritetsgrupper och ökningen av bland annat rasistiska grupper mellan 1997-2003, detta 
kan enligt Bunar (2007) bero på att vi i Sverige inte tagit dessa grupper på allvar tidigare. I 
Hellström & Nilssons (2010) studie påvisas tydligt hur SD:s marginaliserade situation kontra 
utestängningen från media blir en fördel för deras position. Här framställs de som 
demokratins offer, vilket skulle medverka till att stärka deras underlägsna politiska position. 
Deras vilja att kombinera den svenska välfärdsmodellen med en motvilja mot utländska 
influenser lyser igenom i rapporten. 
 
 
 

3. Teoretisk och begreppslig referensram 
I detta kapitel ämnar vi ge en tydligare bild av vad socialkonstruktionismens grundtankar är. 
Vi beskriver även tankarna kring vad begreppet diskurs står för. Därtill avser vi beskriva den 
kritiska diskursanalysen som hjälper människan att finna språkliga mönster för att kunna 
analysera texter. Avslutningsvis presenterar vi Norman Faircloughs tredimensionella modell 
som vi använt oss av i vårt analysförfarande.  
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3.1 Socialkonstruktionismen 
Socialkonstruktionister menar att vi bör vara medvetna och misstänksamma vad gäller våra 
antaganden om hur världen framträder för oss. Det som vi förutsätter är att en sanning är 
historiskt och kulturellt bundet och ett sätt att förstå världen. Det är alltså en produkt av 
sociala processer och interaktionen mellan människor och inte en produkt av objektiva 
observationer av verkligheten. Hur olika människor kategoriserar världen beror helt enkelt på 
var och när i världen vi lever. Vårt sätt att förstå är nära sammanbundet med vår kultur och 
historia, vårt sätt att leva är en produkt av den kultur vi lever i där sociala och ekonomiska 
faktorer spelar in. Den kunskap som finns i en specifik kultur är en produkt av konstruktioner. 
Vi kan inte anta att vårt sätt att förstå världen i just vår kultur nödvändigtvis är bättre eller 
närmare en sanning än i andra kulturer (Burr, 2003:2-5). Vi konstatera att det språkbruk som 
journalister i Sverige använder sig av i nutiden inte behöver likna det språkbruk man använder 
sig av i till exempel Asien. Det kan råda stora skillnader i språkbruk som journalister använde 
sig av för 20 år sedan och det som används idag, detta beror på att kulturer förändras med 
tiden utifrån bland annat ekonomiska, politiska och sociala faktorer. 
  
Tack vare att människor kategoriserar världen utifrån sin omgivning innebär detta att världen 
består av flera socialt konstruerade möjligheter. Varje social konstruktion för även med sig 
olika slags handlingar som vi utför. Hur vi kategoriserar saker i vår omgivning gör att vi 
agerar på olika sätt. Dock kan det tilläggas att ”sanning” blir ett problematiskt begrepp då 
man inom socialkonstruktionismen inte kan tala om en objektiv sanning. Det finns 
“sanningar” utifrån olika perspektiv, men inte en objektiv sanning. Detta sätt att förstå världen 
kommer inte från en objektiv verklighet, utan från människor från förr och nu genom 
historien. Vi föds in i en värld där det redan finns många olika kategoriseringar som är gjorda 
av människor i vår kultur. Under uppväxten lär vi oss språket och därmed lär vi oss även 
dessa begrepp och kategorier som varje dag reproduceras av dem som delar språk och kultur. 
En socialkonstruktionist menar att när människan i en kultur tänker och skapar kategorier 
skapar vi mening i vår tillvaro, språket är det verktyg som vi använder oss av när vi 
konstruerar vår verklighet (Burr, 2003:5-8). Socialkonstruktionister hävdar att all kunskap om 
världen är skapad mellan oss människor som sker genom vår dagliga interaktion. Därför är 
språket ett viktigt verktyg för att konstruera denna kunskap i våra sociala processer med 
varandra. Det som är väsentligt i vår uppsats är hur journalisterna i våra artiklar använder sig 
av språket för att konstruera en bild av Sverigedemokraterna. Här finns heller ingen objektiv 
sanning att tala om, utan här handlar det om att påvisa en möjlig konstruerad “verklighet”. 
Eftersom vår sociala värld, inklusive oss människor är en produkt av sociala processer så 
medföljer detta att det inte kan finnas någon given eller bestämd natur hos oss. Kunskap ses 
inte som något som människor har eller inte har, utan som något människor gör tillsammans 
(Burr, 1995:4-8). Människor försöker hela tiden göra sig förstådda genom språket. Vi 
använder oss av olika uttryck och metaforer för att formulera oss och göra oss förstådda med 
vår omgivning. Språket i sig ger oss möjlighet att kunna strukturera våra upplevelser av 
världen (Burr, 1995:33–34). Detta sätt att se på språket är intressant då vi kommer att 
analysera hur tidningarna använder sig av olika uttryck när de vill framställa 
Sverigedemokraterna i de olika artiklarna som bli aktuella för oss. 
 
 
3.2 Vad är en diskurs? 
En diskurs är en uppsättning meningar, representationer, metaforer eller bilder som 
tillsammans bildar en uppfattning av ett fenomen. Som vi beskrivit ovan menar 
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socialkonstruktionister att det är en version av hur det kan tänkas vara, en möjlig 
framställning bland andra. Det finns alltså många variationer av olika diskurser genom 
språket, med olika objektiva anspråk som representerar verkligheten med olika synvinklar. 
Varje diskurs försöker säga vad som är objektivt i fråga, vad som är sanning enligt dem. 
Diskurser kan talas om i den meningen att de är en sorts ram eller referens i hur vi agerar 
beroende på kontexten. En diskurs kan manifestera sig på olika sätt, i texter, bilder, 
interaktioner eller egentligen allt som visuellt kan tolkas. Här talas om olika metaforer eller 
uttryck för något som kan tolkas. Diskurser blir praktiker som formar objekt som det talas om 
(Burr, 2003:64-67). 
  
Diskurser hjälper oss att orientera vår vardag och de hjälper oss att förstå vår värld och vår 
gemensamma förståelse med andra människor. Denna kunskap hjälper oss i våra sociala 
praktiker, alltså de handlingar och beteenden vi utför. Diskurser handlar om det som är 
perspektivbundet i vår tillvaro. I olika positioner visas olika bilder av verkligheten, där vissa 
definitioner och kategoriseringar har företräde framför andra. Detta är vad som brukar kallas 
de rådande diskurserna. Etablerade perspektiv behöver inte påvisas av forskare för att göra sig 
rådande inom sin genre, utan är uppbringande genom inflytelserika aktörer såsom polisen och 
rättsväsendet. Här har externa aktörer tolkningsföreträde genom politiska och moraliska 
diskurser. Som forskare handlar det om att studera villkoren när det gäller olika bilder av 
verkligheten. Erkända perspektiv behöver inte forskarens stöd för att vara rådande i det 
allmänna samtalet. Forskaren söker efter alternativ till de rådande diskurser som finns på 
samhällets arenor. Eftersom vi utgår från socialkonstruktionismen kan här påpekas att det inte 
finns en objektiv verklighet då den menar på att vi alla är med och konstruerar vår verklighet. 
Som forskare handlar det om att försöka förstå och därigenom förklara olika diskursiva 
fenomen. Språket är det medel som används när vi konstruerar vår verklighet (Börjesson & 
Palmblad, 2007:9-10). 
  
Språket används som en handling, det konstituerar vår verklighet och används som 
representation av något annat. Diskursanalys handlar om hur förståelsen blir till, hur vi 
använder oss av språket för att göra representationer av vår verklighet. Diskurser är 
uppbyggda av historien och vi använder historiebeskrivningar som tänkbara berättelser som är 
perspektivbundna och uppbyggda av någons position. Här kan forskaren se hur diskurser 
byggts upp och hur de har förändrats över tid då variationer förekommer och de diskursiva 
processerna ändras. Som exempel kan hälsodiskursen tas upp. Förr var den rådande diskursen, 
alltså skönhetsidealet att människan skulle vara fyllig, till skillnad från idag då det är ett 
motsatsförhållande och idealet är istället att vi ska vara slanka. Här ses en process i hur 
diskurser ändras över tiden och att de är kulturellt bundna. Den rådande diskursen i 
västvärlden när det gäller skönhet är inte den samma som i afrikanska länder. Diskurser är 
inte bara ett sätt att tala om världen, utan även ett sätt att klargöra människors handlande, det 
som är rådande och det som skapar sammanhang för oss (Börjesson & Palmblad, 2007:11-
12). Det finns alltid en diskursiv kamp om vad som är rådande, eftersom språket erbjuder 
omväxlande versioner av verkligheten. Den diskursiva kampen handlar om de olika sätten 
varpå man kan tala om verkligheten. Dessa olika sätt att tala om verkligheten kämpar hela 
tiden om att nå ett övertag inom det fältet. Diskurser kan sammankopplas med olika 
samhällsarenor såsom politik och massmedia (Börjesson & Palmblad, 2007:13-14). 
 
 
3. 3 Den kritiska diskursanalysen 
Vi har valt att i vårt analysförfarande använda oss av den kritiska diskursanalysen och en 
trestegsmodell utvecklad av Norman Fairclough. Den kritiska diskursanalysen fokuserar på 



15 

människors användning av språket och hur de använder språket i deras sociala tillvaro. 
Fairclough diskuterar kring varför människor är så omedvetna om hur de talar och att det är 
ofrånkomligen socialt bestämt. Han talar om sociala institutioner och hur det talas om saker 
och ting i samhället, hur diskurser skapas, även kan kopplas till makt och ojämlika 
maktförhållanden. Att identifiera ojämlika maktförhållanden genom verktyget i form av en 
kritisk diskursanalys kan alltså enligt Fairclough påverka människors medvetenhet och 
därmed deras sociala praktiker (Fairclough, 1995*a:36-40).  Den kritiska diskursanalysen 
passar väl som analysmetod utifrån vårt syfte då den lämpar sig för media och diskurser 
konstruerade av media. Media kommunicerar via språk på ett eller annat sätt och språket är 
som ovan konstaterat människans verktyg för social konstruktion.   
  
En kritisk diskursanalys hjälper människan att finna språkliga mönster i medias språkbruk 
som vidare kan kopplas till sociala praktiker och hur människor faktiskt agerar utifrån medias 
konstruktion av diskurser (Fairclough, 1995*a:36-65). Analysformen är även väl lämpad när 
forskning genomförs för att ta reda på sambandet mellan kommunikation och samhälle 
(Winther Jørgensen & Phillip, 2000:74). Fairclough (1995*a) pekar på språkets roll inom den 
diskursanalytiska ansatsen och menar att forskaren alltid kan nå en högre förståelse för 
rådande diskurser och koppla dessa till sociala praktiker genom att genomföra en detaljerad 
textanalys. En systematisk och djupgående textanalys bidrar till diskursanalysen i sin helhet. 
Fairclough menar att det är viktigt att uppmärksamma textens struktur, och inte enbart textens 
innehåll. Man måste fråga sig hur texten ser ut och inte endast vad den innehåller, detta för att 
finna språkliga mönster samt se textens helhet och förstå dess sanna innebörd (Fairclough, 
1995*a: 187-188). 
 
Norman Fairclough (1995*b) understryker att den kritiska diskursanalysen är bäst lämpad 
som analysmetod när vi vill forska kring media och hur media konstruerar diskurser. Han 
menar bland annat att textproduktionen i ett samhälle är nära sammansvetsat med utövning av 
makt, ett förhållande som är både komplext och viktigt att förstå. Genom att använda den 
kritiska diskursanalysen som vi kommer att presentera senare i uppsatsen, kan vi identifiera 
texters roll i konstitutionen av diskurser där vi arbetar utifrån att språket är socialt och 
historiskt situerat, ett verktyg som både konstruerar och blir konstruerat (Fairclough, 
1995*b:54–55). Media som konstruktör, menar Fairclough (1995*b), innehar en viktig roll i 
människors sociala liv och någonting som inte går att bortse ifrån. Samhällets utveckling 
kommer alltid att speglas inom mediala sammanhang och även påverka människor. Det är 
viktigt att förstå att det är en mäktig institution samt att behålla en reflexiv hållning gentemot 
vad som produceras och publiceras offentligt. Fairclough (1995*b) menar även att det inte 
bara är av vikt att förstå texters utformning, utan även hur media och produktion av texter är 
kopplat till politik och ekonomiska intressen. Han menar vidare att konsumenter av texter 
alltid bör fråga sig varför texten är utformad som den är, och vilka andra alternativ för 
utformningen som valts bort och enligt vilka intressen och så vidare (Fairclough, 
1995*b:201–203). 
 
 
3.4 Faircloughs tredimensionella modell 
I Faircloughs analys av diskurser finner vi en textorienterad analys som utgörs av tre steg. 
Den första och lingvistiskt inriktade analysdelen innehåller en detaljerad och systematisk 
textanalys, i den andra delen görs en makrosociologisk analys där text och samhälle kan 
kopplas ihop. Den sista delen fokuserar på sociala praktiker. Enligt Fairclough kan diskursen 
förstås bäst då analysen inte enbart görs på det lingvistiska planet utan att det även kopplas 
ihop till människors sociala situation och hur de aktivt konstruerar sin verklighet. Fairclough 



16 

poängterar att rådande diskurser är en form av social praktik som bland annat gör anspråk på 
kunskap, förändrar och reproducerar maktrelationer och sociala relationer (Winter Jørgensen, 
& Phillips, 2000:70–72). Vi vill presentera Faircloughs utvecklade trestegsmodell mer 
detaljerat för att sedan förklara hur vi i vår egen analys utgått från den och anpassat den för 
vårt syfte. 
  
Analysförfarandet enligt Fairclough är indelat i tre delar. Fokus ligger på att analysera text, 
processerna kring textproduktionen och slutligen den sociala praktiken (Fairclough, 
1995*a:23). Diskurser bidrar till att skapa och omskapa samhälleliga strukturer. Fairclough 
menar att diskurser är sammansatta av tre beståndsdelar, den sociala praktiken, den diskursiva 
praktiken och texten. Skall man här analysera en diskurs genom text menar Fairclough att 
man skall se till dessa tre aspekter och deras relationer med varandra. Det finns en förbindelse 
mellan texters drag, hur texter är sammansatta och tolkas och den sociala praktiken 
(Fairclough, 1995*a:73–75). 
  
I det första steget fokuseras det alltså på textens egenskaper, hur språkbruket är uppbyggt och 
vilka grammatiska mönster man kan finna. Det är en systematisk och noggrann process mot 
kunskapen om hur textens uppbyggnad konstruerar diskurser. Nyhetsrubriker är ett bra 
exempel på innehållsrikt, empiriskt material där en lingvistisk analys kan genomföras. Vad 
vill rubriken få för slags uppmärksamhet, vad vill orden förmedla? I texter tittar forskaren på 
grammatiken, hur meningar är uppbyggda och sammansatta och vilken mening som kan 
utläsas ur textens form (Fairclough, 1995*a:57). Att analysera texter på detta genomgående 
och systematiska tillvägagångssätt är både mångfacetterat och komplext med många olika 
meningsbärande resultat. Forskaren ser inte bara en text, såsom en person läser en artikel i en 
tidning utan att reflektera över vad som står eller hur texten är uppbyggd, utan försöker 
genom ett reflexivt synsätt se olika nivåer av texten. Nivåer som bland annat utgör textens 
innehåll, uppbyggnad och mening. Texter representerar alltid något som vi kan koppla till en 
socialt och kulturellt betingad syn på världen. Diskurser konstrueras genom texter och genom 
att identifiera textens innehåll och form och därmed dess roll. I denna konstruktion kan vi 
synliggöra kopplingen mellan texter och hur diskurser skapas genom dessa. Rent praktiskt 
tittar man även på symboler, metaforer, synonymer med mera och försöker identifiera 
mönster i texten samt utröna en mer generell mening genom en sådan detaljerad analys av 
textens faktiska innehåll (Wetherell, Taylor & Yates, 2001:240–242). 
  
I det andra steget fokuseras det på den diskursiva praktiken och processerna kring 
produktionen och konsumtionen av texten. Vem har skrivit vad och vem är det som läser, 
uppfattar och påverkas av textens och dess (speciella) uppbyggnad. Inom analysen av den 
diskursiva praktiken åtskiljer Fairclough själva texten och dess egenskaper och den diskursiva 
praktiken. Inom den sistnämnda analyseras det hur författaren av en text bygger på och 
upprätthåller rådande diskurser samt hur mottagaren tolkar texten i ljuset av rådande 
diskurser. Det tredje o sista analyssteget knyter ihop påsen och kan ge oss mening i vår analys 
då textens uppbyggnad och den diskursiva praktiken kopplas till den sociala praktiken. En 
bredare förståelse av hur diskurser konstrueras och upprätthålls kan nås genom en analys av 
den sociala praktiken. Det finns en koppling mellan kommunikation och samhälle där 
språkbruket utgör en bro mellan dessa. En kritisk diskursanalys har som uppgift att synliggöra 
hur texters utformning bidrar till konstruktionen av diskurser, och hur diskurser i sin tur 
påverkar människors sociala praktiker i form av faktiska beteenden (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000:72-76). 
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4. Metod 
Under denna del i vår uppsats avser vi beskriva hur vi gått till väga med vårt urval vad gäller 
datainsamling och avgränsningar. Därnäst vill vi beskriva vårt analysförfarande med de 
analytiska verktygen vi tillämpat, där Faircloughs tredimensionella modell som vi beskrivit 
ovan under 3.4 har gett oss de verktyg vi arbetet efter.  
 
  
4.1 Urval, datainsamling och avgränsning 
Vilken tidning som har ett sannare anspråk i sin framställning av ett fenomen enligt 
allmänheten är inte viktigt för en diskursanalytiker. Vissa skulle säkert hävda att 
sanningshalten i något som Dagens Nyheter skriver jämfört med till exempel Aftonbladet är 
högre då det är en mer ansenlig tidning. En diskursanalytiker är intresserade av material som 
gör anspråk på att säga något om verkligheten, att det ena materialet kanske enligt vissa tas 
för mer sant är inte intressant eller betydelsefullt. För en diskursanalytiker ses texter som 
konstruerade oberoende av vilken sanningshalt allmänheten har på det (Börjesson & 
Palmblad, 2007:17–18). Gällande materialtyper är det viktigt för oss att använda oss av ett 
material som visar upp verkligheten som den ser ut. I vårt fall massmedias konstruktion av ett 
politiskt parti, nämligen Sverigedemokraterna. Vi har valt att samla in vårt empiriska material 
från publicerade texter sökta genom Internet. Vi menar att informationsflödet i form av 
dagstidningar på nätet når ut till ännu fler människor och ger oss därför ett bra empiriskt 
material att analysera. Vidare har vi valt att använda oss av storstadspress och fyra av de 
största tidningarna i Sverige finns representerade i vårt material (Aftonbladet, Expressen, DN, 
SvD). Vi ville nå variation i vårt material och valde därför att använda oss av både dags- och 
kvällstidningar. Anledningen till att vi valde de största tidningarna var för att vi helt enkelt är 
ute efter ett brett urval där läsarkretsen är stor. Vi avgränsar vårt urval utifrån en tidsaspekt. 
Vi har valt att hämta vårt empiriska material från och med den 19:e september 2009 till och 
med dagen innan valet år 2010, alltså den 18:e september. Vi menar att året innan valet varit 
en medial cirkus för de politiska partierna där de fått oerhört mycket uppmärksamhet och 
plats i tidningarna. Genom att vi avgränsar vårt urval till denna tid, får vi därmed ett väldigt 
innehållsrikt och värdefullt material. Vidare har vi avgränsat oss till texter och använder oss 
inte av bilder i vår analys då vi inte funnit detta vara relevant för vårt syfte. 
  
Kriterier för vårt urval är att artikeln primärt handlar om Sverigedemokraterna på ett eller 
annat sätt. Vi gjorde en bedömning på varje artikel och kom fram till att texten handlar om 
Sverigedemokraterna. Urvalet är ändamålsenligt, då kriterier även finns om att innehållet i 
artikeln ska vara innehållsrikt utifrån studiens syfte. Vidare hade vi ett kriterie om att artikeln 
skulle innehålla minst 300 ord och vara publicerat på respektive tidnings hemsidor. 
Ytterligare ett kriterie var att artikeln skulle vara publicerad på nyhetssektionen, med andra 
ord nyhetsartiklar. Vi använde oss av Mediearkivet för att på ett enkelt sätt finna artiklar från 
aktuell tidsperiod samt för att se hur många ord varje artikel innehöll. I mediearkivet fann vi 
alla 50 artiklar. De sökord vi har använt oss av för att hitta de artiklar vi har analyserat är 
“SD” och “Sverigedemokraterna”. För att få största möjliga spridning valde vi även artiklar 
från olika månader under det aktuella året. Vidare valde vi mellan 12 och 13 artiklar från 
respektive tidning, även där för att få så stor spridning på materialet som möjligt. Vi valde att 
använda oss av storstadspress då det fanns mycket innehållsrikt material samt att det når ut till 
flest människor. Vi begränsade artiklarnas publicering till året innan valet 2010 för att SD 
förekommit frekvent i media inom denna tidsperiod.  
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4.2 Bearbetning och analytiska verktyg                                                              
Analysförfarandet vi använt oss av är Faircloughs utvecklade trestegsmodell. Dock har vi 
endast använt oss av de två första stegen i modellen, en rent lingvistisk analys samt ett 
analyssteg där den diskursiva praktiken analyseras. Det tredje steget i modellen där det 
fokuseras på sociala praktiker, således hur vi kan koppla textanalysen och den diskursiva 
analysen till konkreta handlingar i människors sociala tillvaro, har vi lämnat. Vi menar att de 
två första stegen räcker som stabil grund för att uppfylla vårt syfte. Vi vill presentera hur 
bilden av Sverigedemokraterna ser ut i media och anser inte att vi behöver fokusera på sociala 
praktiker som till exempel varför människor röstar eller inte på SD, hur SD ser på sig själva 
eller hur medias bild av SD påverkar människors beteenden. Vi delar på ett tydligt och 
översiktligt sätt upp vår analys i två steg och försöker finna meningsbärande citat som vi utgår 
från. Under arbetet med att analysera vårt empiriska material har vi till en början översiktligt 
analyserat materialet, för att sedan göra en mer detaljerad och djupgående analys av det 
språkbruk som används i artiklarna. Enligt Faircloughs trestegsmodell tar vi materialets 
innehåll i beaktning men också i vilken form texten ter sig. 
  
 
 

5. Resultat 
Vårt syfte är att presentera hur det mediala språkbruket konstruerar diskursen om 
Sverigedemokraterna, detta betyder att vi i presentationen av vårt resultat med hjälp av citat 
och funna språkliga mönster ger en bild av hur denna ser ut. Under arbetets gång har mönster 
uppenbarat sig och vi har kunnat urskilja teman. Inom dessa teman analyserar vi dels textens 
utformning, alltså det första steget i Faircloughs modell, dels applicerar vi vidare på den 
diskursiva praktiken som utgör det andra steget i modellen. Vi presenterar vårt material 
utifrån dessa teman och kompletterar med citat från aktuella artiklar. 
 
 
5.1 Sverigedemokraterna, ett parti som ljuger 
I vår analys av dessa artiklar har vi funnit olika mönster som hjälpt oss kategorisera enligt 
teman. Under detta tema har vi funnit språkliga mönster som vi tycker visat på hur 
Sverigedemokraterna framställs som ett parti som är okunnigt gällande sin politik och som 
ljuger i i olika politiska sakfrågor.  
 
Lingvistisk textanalys 
Under denna del av analysen fokuserar vi på textens egenskaper, det vill säga hur språket är 
uppbyggt och vilka grammatiska mönster vi kan finna. 
  
“…Fel, fel, fel! (rubrik) …om de etablerade partierna erkände brister i integrationspolitiken 
och hade en bra strategi för lösa problem slapp vi pajaser i politiken…”(Expressen, 2010-08-
26) “...SD verkar vara… som en gnällig rasist…”(Expressen, 2009-10-23) 
  
Som forskare och samtidig konsument av nyhetsartiklar kan vi ana att det inte är helt vanligt 
att en tidning uttrycker sig på detta sätt att benämna SD:s ledning som pajaser. Det finns ett 
missnöje och en slags irritation som inte går att ta miste på. Användningen av orden fel, fel, 
fel blir en tydlig signal till läsaren att göra sig uppmärksammad på denna artikel. Rubrikens 
syfte är att dra till sig uppmärksamhet genom att just tre upprepade gånger skriva fel. Det blir 
effektfullt när man läser det eller säger det högt, och syftar till att uppmärksamma att SD 
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verkligen inte rör sig med sanningar. Orden pajaser i politiken visar på att man här vill påpeka 
att SD inte är kapabla att vara ett representabelt parti i riksdagen utan att det istället skulle bli 
oreda i riksdagen om partiet kom in. Ordet pajas betyder i mannamun något som kan liknas 
vid en clown, en person som är oseriös och medvetet lösryckt. I citatet används ordet som ett 
direkt angrepp mot SD och syftar till att angripa deras grad av seriositet i politiken. När vi 
kollar på ordet gnällig rasist och hur det används när SD:s anhängare beskrivs, reagerar man 
som läsare på ordvalet och tänker att det inte bara står rasist, utan ordet gnällig framför. Detta 
gör inte bara anhängarna till rasister, utan även en annan typ av negativ benämning som 
hänvisar till att de är klagande och griniga rasister. Ofta talas det om SD som 
främlingsfientliga med rasistiska åsikter, men när ordet gnällig läggs till i samband med rasist 
får man helt plötsligt en ganska negativ bild av anhängarna. Att ha en främlingsfientlig åsikt 
är en sak och varje persons rättighet att få tycka och tänka som han/hon vill, men i denna 
meningsbyggnad tillskrivs personliga egenskaper såsom gnällig som inte är en socialt 
åtråvärd egenskap hos en person. Bilden av en SD-anhängare blir negativ och oseriös.   
  
I rapporteringen av hur Sverigedemokraterna rör sig med osanningar i sina påståenden 
uppfattar vi att det finns ett slags dramatiserat och uppseendeväckande språkbruk. Genom att 
använda ord som till exempel lögner, förtal och fel i texterna på ett uppseendeväckande sätt 
förstår vi att den dramatiska framtoningen ska fungera som en alarmklocka för läsarna. Det 
anses inte som fördelaktigt och trovärdigt att tala osanningar som politiker, varvid vi uppfattar 
språkbruket som starkare för att tidningarna verkligen vill understryka sitt missnöje. Nedan 
presenterar vi ett citat som vi i artikelns språkbruk uppfattar som att det ska fungera som 
uppseendeväckande. 
  
“...Miljarder fel i SD:s budget (rubrik). Sverigedemokraterna lovar en jättesatsning på 65 
miljarder kronor på välfärden. SD lovar att betala för allt med 78 miljarder från minskad 
flyktingmottagning. Med flera ekonomiexperter sågar nu SD:s budget totalt ...har underliga 
antaganden... förstår inte hur en budget fungerar....Fyra tunga ekonomiexperter som har 
granskat Sverigedemokraternas budget ställer sig mycket kritiska till partiets 
räkneförmåga...” (Expressen, 2010-09-15). 
  
Här lyfts det fram redan i rubriken att SD har stora fel i sin budget och åsyftar då på miljarder 
i svenska kronor. SD framställs i denna artikel som om de återigen inte har någon som helst 
koll på budget och finansiering. Här användes metaforen sågar när denne beskriver 
experternas syn på SD:s satsningar. Detta tolkar vi som en slags förklaring till att SD är 
okunniga och inte alls vet hur man lägger en budget eller hur man räknar på dessa siffror, man 
kapar av deras budgeträkningar som något som inte kan genomföras i verkligheten. Ordet 
antaganden visar på att de bara rör sig om en gissning när SD lägger fram dessa siffror. I sista 
meningen benämner man dessa experter som tunga och menar därmed att de har ett stort 
inflytande inom ekonomi, och därför kan uttala sig korrekt om sådana saker som siffror och 
budgetar. Här görs antaganden om att partiets räkneförmåga inte alls är att lita på. När just 
ordet räkneförmåga används ser vi en negativ betoning där SD framställs som dumma och 
okunniga i denna fråga, som barn som ännu inte har lärt sig att räkna på ett korrekt sätt. 
  
“...Åkesson påstår också att ett tio-tal muslimska terrororganisationer finns i Sverige, ett 
påstående som Säpo ställer sig frågande till...” (Dagens Nyheter, 2009-10-20*a). 
  
Här uppmärksammas speciellt ordet påstår där det påpekas att det inte finns någon 
sanningshalt i uttalandet. Detta är ett uttalande som Åkesson inte har någon grund för och 
något som han antar är rätt och riktigt. Här skrivs i texten att detta är ett påstående som Säpo 
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ställer sig frågande till, här blandas Säpo in som är en svensk underrättelsetjänst kopplad till 
polisen. Om Säpo ställer sig frågande till uttalandet, precis som tidningen skriver får det oss 
som läsare att ännu mera ifrågasätta detta uttalande. En sådan myndighet har stor auktoritet i 
samhället och när ett sådant språkbruk används blir det tydligt att Åkessons påstående saknar 
väsentlig grund. Dessutom när detta språkbruk används tillsammans med muslimska 
terrororganisationer blir det en generaliserad skuldbeläggning, vilket gör att SD framstår som 
ett parti som skyller terrorism på muslimer, och som dessutom inte har några belägg för sina 
uttalanden. 
  
Diskursiv praktik 
I detta steg av analysen fokuserar vi på processerna kring produktionen och konsumtionen av 
texten. Med andra ord vem har skrivit texten och vem är det som läser, uppfattas och påverkas 
av texten och dess uppbyggnad. 
 
Det finns en genomgående ton i många av artiklarna där kritik riktas mot just sanningshalten i 
SD:s påståenden, av både politiska frågor och vad gäller medlemmarnas tidigare privata 
åtaganden.  Det är relativt enkelt att kritisera och ifrågasätta partiets uppgifter då de som 
publicerar texterna ofta presenterar statistik och tidigare forskning som underlag för att 
tillbakavisa vad SD hävdar. Detta faktum innebär onekligen att mediernas rapportering 
framstår som väldigt trovärdig och blir ytterligare något som osäkra väljare kan ta i beaktning 
när de ställs inför riksdagsvalet 2010. 
  
“…Sverigedemokraternas rapport visar att invandrare är överrepresenterade bland dömda 
våldtäktsmän... …Men rapporten får kraftig kritik... SD har till exempel bara granskat 144 av 
totalt 235 domar…” (Expressen, 2010-08-26) 
  
Något som vi funnit relativt återkommande som tema i vår analys är det faktum att 
Sverigedemokraterna framställs som om de använder sig av vad de kallar fakta, men som inte 
stämmer överens med verkligheten. Märkbart ofta i dessa artiklar skrivs det att SD inte är 
sanningsenliga, det skrivs att SD använder sig av halvsanningar i sina uttalanden. De pekas 
tydligt på att SD:s egen undersökning är för liten och att det inte går att statistiskt säkerställa 
ett resultat med så få undersökningar som grund. 
  
”...Men Jimmie Åkesson talar inte alltid sanning. Påfallande ofta halvljuger han….. På nytt 
är Åkesson ute och far…… Hans främsta vapen är halvsanningar och ibland till och med 
rena lögner...” (Aftonbladet, 2009-10-17). 
  
En annan aspekt vi funnit genom vår analys är att SD ofta framställs som om de inte vet hur 
deras politik ska kunna genomdrivas i praktiken. De framställs då som okunniga och opålästa 
på sin egen politik då de inte kan ge svar på tal. Här uppfattas det som att det är mycket 
negativt för Sverigedemokraterna att inte röra sig med rätt uppgifter och korrekt statistik, i 
artiklarna kritiseras de hårt för just detta, och är något som läsaren uppfattar bygger på en 
negativ och inte trovärdig bild av hur partiet för sin politik. I citatet ovan kan läsaren se hur 
det i artikeln börjar med att konstatera att Jimmie Åkesson inte alltid talar sanning, och 
fortsätter med att han påfallande ofta halvljuger, vilket avslutas med att han ibland till och 
med ljuger. Här syns tydligt en eskalering i språkbruket där artikeln slutar med att konstatera 
att Jimmy Åkesson ibland till och med ljuger.  Här används ordet rena lögner, det är inte bara 
ordet lögn, utan det får en förstärkning av ordet rena innan, som gör att det blir mer påtagligt 
och mer intensifierat i läsarens ögon. Detta finner vi är ett sätt för tidningen att leda in läsaren 
genom att hela tiden öka graden av språket där det slutar med att påvisa att Jimmie Åkesson 
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faktiskt använder sig av rena lögner ibland. I citatet ovan används ett starkt språk med en 
anklagande ton. Att anklaga politiker för att ljuga får vi ändå se som uppseendeväckande. Här 
får man känslan av att dessa anklagelser i artikeln är självklara och sanna, det finns inget 
utrymme för att det skulle kunna vara så att Åkesson talar sanning. Det är intressant att det i 
artikeln menas att Åkessons främsta vapen är att ljuga, det ger oss en bild av en partiledare 
med få starka sanningar, en person som behöver använda sig av lögner som vapen för att det 
ska låta bra inför väljarna. 
  
”...Nära hälften av Jimmie Åkessons påståenden är falska eller saknar grund, enligt 
experterna. Nu erkänner SD-ledaren att han inte har belägg för allt han påstår….. Av 21 
påståenden är tio felaktiga eller saknar vetenskaplig grund, enligt experterna. Ytterligare fyra 
anses kraftigt överdrivna eller ytterst ovanligt förekommande... Flera av Åkessons påståenden 
går inte att bevisa...”(Aftonbladet,2009-10-20). 
  
Tidningens attityd mot Åkesson är tydlig. Det används ord som ytterst ovanligt 
förekommande och falska och saknar grund. Det är tydligt att man vill upplysa allmänheten 
om att Åkesson ljuger och dessutom visar man att det inte finns någon vetenskaplig grund för 
att hans påståenden stämmer. I artikeln kan vi läsa att nära hälften av partiledarens påståenden 
är falska. Här förstår man som läsare att det måste röra sig om en hel del påståenden som en 
partiledare uttalar, och att då se i artikeln att nära hälften är falska eller saknar grund gör att 
man som läsare starkt ifrågasätter allt han säger.  Det påvisas att Jimmie Åkesson inte kan 
föra fram en förklaring till hur deras politik skall drivas igenom i praktiken då det inte 
framkommer en förklaring till hur detta skall gå till i artikeln. Dessutom erkänner Åkesson att 
han inte har belägg för allt han påstår, vilket gör att han framstår som en lögnare som tog en 
chansning när han gjorde dessa uttalanden. 
  
”...Sverigedemokraterna talar om en ny våldtäktsvåg över Sverige i en rapport som släpptes 
igår – och pekar särskilt ut invandrare….. Något stöd för påståendet presenterar SD inte i 
rapporten….. SVD:s faktakoll har granskat påståendena i rapporten….. Dels finns det ingen 
universell våldtäktsdefinition – ett brott som i Sverige är våldtäkt kan i ett annat land hamna i 
en annan kategori av sexualbrott. Dels registreras brott på olika sätt i olika länder….” 
(Svenska Dagbladet, 2010-08-26). 
  
Här ser vi tydligt hur tidningen framställer SD som opålästa och överdrivna i sina påståenden. 
Just ordet påståenden är värdeladdat negativt och gör att trovärdigheten för SD minskar 
markant för läsaren. Det visas på hur de är okunniga och ljuger om den statistik de för fram 
och intrycket av dem som politiker blir slarvigt och inte seriöst. Här används ord som 
våldtäktsvåg över Sverige, vilket symboliserar något som en naturkatastrof som sveper över 
Sverige, och här pekar SD ut invandrarna som majoriteten av förövarna. Det uppfattas som 
om det är okontrollerat och kan hända vem som helst när som helst. Detta uttalande saknar 
enligt SVD:s faktakontroll saklig grund då det inte finns en universell beskrivning av vad en 
våldtäkt är. Här framställs SD som om de skyller alla våldtäkter som ägt rum i Sverige på 
invandrarna och dessutom framställer Sverige som ett land där våldtäkter är jätte vanligt 
förekommande och man använder orden våldtäkt och våg tillsammans för att påvisa att det är 
något stort som händer och fortfarande sveper fram med fart. 
 
 
5.2 En ny stil 
Under detta tema har vi samlat citat som vi tycker belyser det faktumet att 
Sverigedemokraterna och framförallt Jimmie Åkesson har ändrat sin yttre stil genom bland 
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annat en ny framtoning vad gäller hans klädval. Vi uppfattar det som om SD vill ända sin 
framtoning för att skapa förtroende hos sina väljare. 
  
Lingvistisk textanalys 
 ”...Blå kavaj och stadsmannablick, några kilo lättare. Klädsamt fotograferad, gåendes i 
solskenet, liksom på väg mot riksdagen. Rumsren...” (Aftonbladet, 2010-08-30). 
  
Här urskiljer vi sättet och språkbruket som används i beskrivningen av Sverigedemokraternas 
partiledare. I artikeln används ord som klädsam, stadsmannablick och rumsren. En 
beskrivning av Jimmie som partiledare genom metaforer som försöker ge en bild av att han 
ska vara representativ som partiledare. Att döma av valet av ord får man en bild av en person 
som tidigare inte varit lika städad som nu. Vad vill tidningen förmedla när de skriver om 
Åkessons nya fasad?  Det anmärks på den blå kavajen, något som tyder på att Åkesson är 
välklädd och peppad på nya utmaningar. Stadsmannablicken hänvisar till att han har ett mål i 
sikte, och är bestämd i sin framtoning. Några kilo lättare kontrasteras till hur han såg ut 
tidigare, nu uppfattas Jimmie Åkesson som mera självdisciplinerad och effektiv tack vare att 
han gått ner några kilo. Ordet rumsren ger ett intryck av att något har förändrats i hans attityd 
och sättet han för sig, han passar nu in i riksdagen såsom han ser ut. Detta tack vare att partiet 
har rensat ut det som inte passade in såsom personer med dålig bakgrund som kunde ställa till 
det för partiet. 
  
“...SD- från skinnväst till kostym (rubrik). Sverigedemokraternas fasad har aldrig varit 
prydligare. Och prydligast av alla är partiledaren Jimmie Åkesson. Han går slimmad in i 
valrörelsen, men fyller ut kostymen med sitt självförtroende...”. (Expressen, 2009-10-19). 
  
Ovan ser vi ytterligare ett exempel på hur tidningen fokuserar på partiledarens yttre. Rubriken 
ovan syftar till att något har förändrats, från att ha använt sig av skinnväst sammankopplas 
istället partiledaren med en kavaj. En person som använder skinnväst har ofta 
sammankopplats med en negativ inställning mot invandrare. Syftet med artikelns ordval kan 
vara att spela på Sverigedemokraternas främlingsfientlighet och förstärka den. En kavaj 
symboliserar inte på samma sätt en specifik livsstil som en skinnväst gör, utan kan ses som ett 
mer neutralt klädval. Här talas det om en prydlig fasad från SD:s sida, vilket skall visa på att 
de är allvarliga i den politiken de för och att han är mera välvårdad till sitt yttre, vilket ger ett 
bättre intryck. Jimmie Åkesson beskrivs som prydligast och att han går slimmad in i 
valrörelsen, samtidigt som det är hans självförtroende som syns mest. Återigen 
sammankopplar vi detta med en yttre fasad som skall uppvisa en effektivare politik samtidigt 
som SD framställs som mera anpassade i 2010-talet för sina väljare då de styrt upp inom sitt 
parti. 
  
Diskursiv praktik 
 ”...Jimmie Åkesson har inte förändrats, den nya kavajen i all ära. Inte heller 
Sverigedemokraternas politik är annorlunda mot då...” (Aftonbladet, 2010-08-30) 
  
I citatet ovan menas att detta bara kan uppfattas som en ytlig fasad. När tidningen skriver att 
Jimmie Åkesson inte har förändrats, åsyftar de hans personliga åsikter och vad partiet står för. 
Vi resonerar så att media har en bild av partiet och dess anhängare som människor som helt 
enkelt inte kan tas för fullgoda och seriösa politiker. Detta grundar vi på att språkbruket i 
artiklarna syftar till att de förut använt skinnväst och inte beter sig som politiker bör. 
Förändringen ligger nu alltså att Sverigedemokraterna gått mot att bli ett mer väljarvänligt 
parti, vilket alltså inte stämmer överens med medias gamla bild av dem. Media är alltså inte 
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sena med att kommentera just detta.  Vidare citat ser vi att det inte har förändrats mer än på 
ytan. Man ska alltså inte bli lurad av den uppstramade imagen som uppmärksammats hos 
Åkesson. Syftet med citatet verkar vara att förmedla en bild av SD:s partiledare, den främsta 
representanten för partiet, som väl medveten om sitt yttre och nästan manipulerande stoltserar 
framför kamerorna. Däremot är den bilden inte förenlig med vad Åkesson och SD står för, där 
har ingenting ändrats. Det betonas tydligt i sista meningen att inte heller 
Sverigedemokraternas politik är annorlunda nu mot då, trots detta att Åkesson för ögat verkar 
ha förändrats på det yttre, är partiets politik samma som den alltid har varit. Där har ingenting 
förändrats.  Det talas om Sverigedemokraternas brokiga historia, deras ideologier är de 
samma fast de försökt styra upp inom partiet. Texten upplyser läsaren om att allt är som förr 
inom partiet, främlingsfientligheten finns kvar, ingenting har förändrats på grund av att 
partiledningen upplevs utåt som mer städade. Den nya kavajen i all ära betyder ingenting här, 
det är bara ett sätt att försöka passa in i riksdagen, men partiet och dess politik är fortfarande 
det samma. 
  
“…Hans taktik är lika enkel som obehaglig…” (Aftonbladet, 2009-10-17) 
  
Återigen ges en bild av partiledaren som slug och en person som inte är sig själv utan agerar 
taktiskt i sin politik. Uttrycket obehaglig refererar till en person som är läskig eller 
frånstötande, vilket gör att läsaren uppfattar honom som att han använder sig av politiska 
strategier som ska ge honom och hans parti fördelar. Detta är naturligtvis negativt för 
Åkesson och sänker hans trovärdighet som politiker. 
  
“...Men Jimmie Åkesson har förändrats. Den lite förvuxne skolpojken är borta...” (Expressen, 
2009-10-19). 
  
Här beskrivs det återigen att något har förändrats hos partiledaren. Här används ord som 
förvuxne skolpojken är borta, vilket antyder på att han har tagit sig i kragen och nu bättre kan 
representera en partiledare med ett parti på väg in i riksdagen. Han framställs som mer 
representabel än tidigare och att han har vuxit in i en roll som är viktig för partiet. Jimmies 
utseende och klädstil verkar vara intressant, då hans nyfunna och mer välklädda stil enligt 
texterna ska representera både välvilja men även att det ska vara ett taktiskt och 
manipulerande försök att få fler väljare från Åkessons sida. 
 
 
5.3 Bilden av en typisk SD-anhängare 
När vi närmare analyserat våra utvalda texter fann vi många citat som visade på att SD väljare 
är olojala mot partiet, detta visar sig bland annat i att SD har tomma stolar runt om i landet. 
Nedan presenterar vi sådana citat för att visa på en bild av hur media framställer den typiska 
SD-anhängaren.  
  
Lingvistisk textanalys 
 “...Staden är ändå förskonad. Åkesson använder det ordet för att beskriva att andelen icke-
svenskar är lägre än snittet i riket. Trots det är SD framgångsrikt...” (Svenska Dagbladet, 
2010-08-07). 
  
Här talar Jimmie Åkesson om sin hemort Sölvesborg. När tidningen skriver att Åkesson 
använder det ordet som då åsyftar ordet förskonad när han talar om icke-svenskar, syns en 
tydlig nedvärderande ton mot Åkesson där det menas på att han uttrycker sig klumpigt som 
partiledare. Ordet förskonad betyder i vanligt tal att man är besparad eller befriad från något, 



24 

och i detta fall från att Åkessons hemstad har blivit besparade när det gäller andelen icke-
svenskar. Och att detta borde vara en tydlig signal till väljarna att inte rösta på partiet. 
Dessutom när vi ser ordet icke-svenskar som är tidningens eget ord för flyktingar, som 
Åkesson åsyftar i detta fall, blir det ännu tydligare hur tidningen vill framställa partiledaren i 
dålig dager. Samtidigt som det i artikeln konstateras att det trots detta är ett framgångsrikt 
parti som Åkesson företräder. Här framställs Åkesson som klumpig och provocerande. 
  
”...SD-väljare är lättflyktiga och kanske inte ens hittar vallokalen...” (Expressen, 2010-09-
12). 
  
Detta citat vittnar om att SD:s väljare är illojala mot partiet. Som läsare, som till stor 
utsträckning inte har kunskap om vad denna grupp har för egenskaper, får man här en bild av 
väljarna som ointelligenta som alltså kanske inte ens hittar till vallokalen. Väljarna framställs 
här som förvirrade och svekfulla, som lätt tar till flykt. Genom att skriva att de kanske inte ens 
hittar till vallokalen pekas en typisk Sverigedemokrat ut som en person som kanske inte ens är 
kapabel till att få sin röst hörd. 
  
”...En av de entusiastiska unga männen förklarar sitt engagemang med att han inte gillar 
pedofiler. Jag frågar om han tror att de andra partierna gör det. Han tittar bort...” 
(Aftonbladet, 2010-09-17). 
  
I citatet ovan syns hur tidningen vill lyfta fram denna unga man genom att benämna honom 
som entusiastisk, vilket betyder att han är hängiven det han gör. Ordet engagemang visar även 
detta på att den unga mannen har ett stort intresse för partiet, och i detta fall sympatiserar han 
med dem för att de inte gillar pedofiler, som tidningen skriver. Meningen efter ger ett tydligt 
språkligt budskap. Där frågas det ifall den unga mannen tror att andra partier gillar pedofiler, 
detta visar på en tydlig språklig framställning, där den unga mannen hamnar i ett besvärligt 
läge. Här kan vi även se kontrasten mellan ordvalet entusiastiska och den okunnighet eller 
dumhet denna unga man uppvisar om andra partiers åsikter i denna fråga om pedofiler. Som 
vi förklarade ordet här ovan betyder just ordet entusiastisk att man är hängiven, men i detta 
fall blir det i stort kontrast till hur dumheten lyser igenom hos denna person. 
  
Diskursiv praktik 
 “…Rätt många av deltagarna verkade föredra att röka och snacka än att lyssna på de 
politiska diskussionerna…” (Expressen, 2009-10-19) 
  
Här uppmärksammas att det finns en slags nedlåtande ton, något vi sett i stora delar av vårt 
empiriska material. När det skrivs om Sverigedemokraterna och deras anhängare används 
många tillskrivande egenskaper som är negativa. I många artiklar framhölls just att SD:s 
väljare inte är att lita på och därmed illojala. Detta bygger på bilden och diskursen av partiet 
som ett väldigt osäkert och splittrat parti. Detta är en nyhetsartikel där texten beskriver hur ett 
SD-möte såg ut för två år sedan. SD:s anhängare framställs som lata och ointresserade. Rätt 
många kan av läsaren tolkas på olika sätt, men en stor andel av dem som var där verkade 
enligt artikeln föredra att röka och snacka istället för att diskutera politiska frågor. Här 
beskrivs anhängarna som om detta möte istället är av karaktären ungdomsgård istället för ett 
möte av politisk karaktär med deras parti. Här känner man som läsare att man inte tar dessa 
personer på allvar att de är genuint intresserade av den politik de har kommit dit för att prata 
om, utan snarare kommit dit för att de tycker det är trevligt att umgås och prata med dem som 
är där. 
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“...Nästan bara män om SD får välja. Manlig dominans på riksdagslistan: Kompetens avgör 
(rubrik). Över 80 procent av Sverigedemokraternas valbara kandidater till riksdagen i höst är 
män. ….. Igår presenterade Sverigedemokraterna riksdagslistan för valet i höst. Den tas upp 
på partiets valkonferens i Stockholm den 27 mars, men där vill partiledningen inte ha någon 
diskussion...... Och det är män, män, män, framförallt från Sydsverige...” (Dagens Nyheter, 
2010-03-16). 
  
Här beskrivs i texten hur SD:s riksdagslista med största sannolikhet kommer att se ut. 
Kompetensen avgör, detta tolkas av läsaren som om det finns ytterst få kompetenta kvinnor 
inom partiet. Vidare ser vi i citatet ovan att partiledaren inte vill ha någon diskussion, här 
tolkas detta som om partiet inte är överens om den lista som är framtagen och att det heller 
inte ges någon chans ifall någon skulle vilja kandidera, vare sig det skulle vara en kvinna eller 
en man. Vidare ser vi hur tidningen väljer att verkligen påvisa att det främst är män på SD:s 
lista genom att betona detta tre gånger. Detta gör att läsaren verkligen uppfattar budskapet, att 
SD inte är ett parti som har många kvinnliga ledamöter. Detta gör att partiet framstår som om 
de inte hänger med i den utvecklingen övriga Sverige strävar mot där man vill skapa ett 
jämställt land. 
  
“…Särskilt ett par formuleringar får applåderna att sprida sig som åskmuller genom 
flygarhallen… signalen är tydlig för alla de som inte vill; Res hem och kom inte hit igen…” 
(Expressen, 2009-10-19) 
  
När man läser detta får man en bild av SD:s anhängare som bullriga och rasistiska då 
tidningen väljer att uttrycka sig på ett sådant sätt. Här lyfts tydligt fram partiets 
främlingsfientlighet till läsaren. Detta tack vare slutet på meningen ovan där det tydliga 
budskapet framkommer, res hem och kom inte hit igen, detta vittnar tydligt om SD:s 
främlingsfientliga inställning mot invandrare och gör att man som läsare reagerar på 
meningen som väldigt negativ. Dessutom visar applåderna på att det är en stor del av dem 
som medverkar som håller med när talaren säger res hem och kom inte hit igen. Vilket visar 
på ett tydligt sätt att en betydlig del av anhängarna till partiet håller med om uttalandet och är 
främlingsfientliga. 
  
“…SD… tampas runtom i landet med tomma stolar, passiva ledamöter och politiska 
vildar…” (Expressen, 2009-10-17) 
  
Vi ser att det gärna skrivs om Sverigedemokraternas nederlag som någonting som kan 
förväntas av ett sådant parti och att det egentligen inte är förvånande. När det däremot går bra 
för Sverigedemokraterna används ett mer sensationellt inriktad journalistik där det är viktigt 
att uppmärksamma hotet som SD utgör när de får ökat stöd i mätningar. Här upplyser artikeln 
om att SD har tomma stolar och passiva ledamöter, vilket ger oss en bild av att de är illojala 
och ointresserade av att använda sina mandatplatser i olika kommuner. Detta gör att läsaren 
ställer sig frågan hur de har tänkt driva igenom sin politik på kommunnivå om det inte finns 
några representanter på de platser som är tilldelade dem. I detta sammanhang kan ordet passiv 
både betyda att de inte använder sina mandatplatser genom att inte fylla dem med ledamöter, 
samtidigt som det kan betyda att ledamöterna inte är aktiva i sina stolar runtom i landet. 
Innebörden av ordet har en dubbel bemärkelse här. Detta ses av läsaren som om en röst på SD 
är bortkastad eftersom de ändå inte utnyttjar sina tilldelade mandatplatser på det sättet som det 
är tänkt.  En politisk vilde används i denna text och är en person som inte tillhör något parti 
utan är politiskt oberoende. Att detta begrepp används pekar på ett parti med anhängare som 
inte står för Sverigedemokraternas politik och därmed bygger på bilden av SD som ett splittrat 
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parti. 
  
“...Expressens kartläggning visar att Sverigedemokraterna har tappat greppet om 76 platser 
ute i kommunerna - över en fjärdedel av de mandat som partiet erövrade 2006. Ett 50-tal 
stolar står tomma formellt. På ett 10-tal stolar finns passiva ledamöter som aldrig eller ytters 
sällan deltar i det politiska arbetet...” (Expressen, 2009-10-22). 
  
Här observerar vi att Sverigedemokraternas anhängare inte är speciellt angelägna att använda 
sina platser som de fått tilldelade till partiet efter valet 2006. Det används ord som tappat 
greppet, vilket här sammankopplas med att partiet har svårt att hålla kontroll på sina 
ledamöter ute i landet och se till så att de driver den politik det är tänkt att de ska driva i 
kommunerna. I texten används ord som passiva ledamöter i beskrivningen av dessa personer, 
vilket visar på att de inte är engagerade i politiken och ej heller deltar i de politiska frågorna 
partiet för. 
  
  
5.4 Sverigedemokraterna, det stora hotet i svensk politik  
Det är uppenbart att nyhetsrapporteringen och vad vi kunnat finna i vårt empiriska material 
fokuserar på ett speciellt språkbruk som vittnar om att Sverigedemokraterna är ett hot och att 
det blir kaos om de äntrar riksdagen. Det presenteras ständigt nya mätningar som visar att SD 
kommer närmre fyraprocentsgränsen och därmed kommer in i riksdagen, dessa resultat 
behandlar ofta specifikt sensationella val av ord. Exempel på sådana ord vi hittat i artiklarna 
är kaos, katastrofläge, politiskt kaos, mycket orolig, allvarlig situation, risk för 
parlamentariskt kaos, regeringsmakten försvagas och de etablerade partierna är livrädda. 
Detta är alla ord eller fraser som påvisar hur det kommande läget om SD äntrar riksdagen 
kommer att se ut. Dessa återkommande dramatiska ord gör att man som läsare betingar text 
om Sverigedemokraterna med kaos och risk. 
 
Lingvistisk textanalys 
 “…73 000 röster från valkaos… En ny chockmätning… mer behövs inte för att det ska bli 
politiskt kaos i Sverige…” (Expressen, 2010-09-12) “…Ett mandat skiljer Sveriges riksdag 
från kaos efter valet…” (Expressen, 2010-09-18) 
  
Siffror och mätningar ligger som grund för att SD har stor möjlighet att väljas in i riksdagen, 
och i samma meningar finner vi ofta ord som kaos och chock. Detta gör att man som läsare 
får upp ögonen för artikeln och börjar fundera på hur Sverige ska se ut i framtiden inom 
politiken. Vi sammankopplar ordet kaos med en rädsla för det oförutsägbara, en rädsla för en 
oordning som ingen vet hur man skall hantera. Rädslan för att inte ha kontrollen eller att veta 
hur det kommer att bli. Ordet chock kan sammankopplas med ett trauma eller ett 
sammanbrott, vilket gör att vi ser hur tidningen använder dessa ord för att försöka påvisa en 
traumatisk förändring ifall SD äntrar riksdagen. Ordet politiskt kaos varnar oss för hur det 
kommer att te sig i riksdagen om situationen blir allvarlig, som läsare när man stöter på ett 
sådant värdeladdat ord reagerar man och inser att detta är ytterst allvarligt. I dessa artiklar 
finner vi i många fall värdeladdade ord, långt ifrån en så kallad objektiv nyhetsrapportering. 
Det är uppenbart att texterna vill förmedla att det finns skäl att vara orolig, vilket naturligtvis 
inte är positivt för partiet. Media och dess makt är i detta fall extra påtaglig, läser vi 
tillräckligt många gånger att något eller någon bör betraktas som ett hot, och informationen 
kommer från en auktoritär källa, blir det svårt för oss att själva bilda oss en uppfattning om 
partiet utan att påverkas av media och det speciella språkbruk som används. 
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”...Nu rasar Sverigedemokraterna… Det här kan vara en effekt av att partiledarna varnat för 
att en riksdagsplats för SD kan leda till kaos…… Kanske har fler fått upp ögonen för vad 
händer med Sverige om vi blir beroende av dem...” (Aftonbladet, 2010-09-14). 
  
Här beskrivs det att SD rasar i opinionsmätningarna. Detta kan tolkas som om de faller, eller 
störtar och detta skulle vara en effekt av att partiledaren varnat för kaos, alltså kan vi här tolka 
texten att SD:s ras kan vara en följd av att andra partiledare varnat för kaos om SD får en 
riksdagsplats.  Återigen hittar vi ordet kaos som ska vara en beskrivning på hur det kommer 
att bli i riksdagen ifall SD kommer in, ordet syftar till förvirring och oreda. Detta är ett 
frekvent återkommande ord som används i denna typ av beskrivning. Här handlar det om att 
upplysa och varna väljare för hur det kommer att bli om det händer. Kaos är ett oerhört laddat 
ord i en sådan beskrivning. Här ges en beskrivning av att alla är delaktiga i att försöka stoppa 
Sverigedemokraterna från att komma in i riksdagen. I sista meningen ser vi orden vi blir 
beroende av dem, detta innefattar alla i Sverige som kan bli beroende av ett parti, och i detta 
fall SD. Här kan konstateras att det oerhört sällan skrivs om ett parti på detta sätt, när 
tidningen försöker få läsaren att förstå att det kan spela en stor roll för Sverige och att vi kan 
bli beroende av SD.   
  
”...Nu är Fredrik Reinfeldts mardröm på väg att bli sann – Jimmie Åkesson som 
vågmästare… Jimmie Åkesson håller på att bli Fredrik Reinfeldts spöke… Oerhört 
oroväckande...” (Aftonbladet, 2010-09-12). 
  
Här beskrivs det som en mardröm, och som oerhört oroväckande om Sverigedemokraterna 
lyckas äntra riksdagen. En mardröm är som bekant en otäck dröm, vilket symboliserar något 
som man verkligen inte vill ska hända. Ordet oroväckande står inte för sig självt utan i 
artikeln användes även ordet oerhört framför, vilket förstärker adjektivet ytterligare och visar 
på ett detta är allvarligt ifall det händer att SD kommer in i riksdagen. Detta är laddade ord 
som används i denna beskrivning, detta ser vi som ett sätt för en tidning att varna för att rösta 
på SD. Syftet med medias bild av SD som ett stort hot är intressant då vi egentligen inte vet 
hur det blir om SD skulle komma in i riksdagen. Ytterligare ett steg verkar vara att SD kan bli 
vågmästare, det vill säga att de får en avgörande roll i SD:s många kommande frågor tack 
vare en eventuell vågmästarroll. Vi får känslan av att detta faktum spär på medias 
framställning av SD som ett hot. Inte nog med att de möjligen äntrar riksdagen utan att de 
även kan få makt när de väl är där. 
  
“Han hotar med att skapa kaos i riksdagen om de etablerade partierna inte förhandlar med 
SD” (Dagens Nyheter, 2010-09-16). 
  
Han, syftar här till Jimmie Åkesson, och tidningen menar på att han hotar med att skapa kaos. 
Här ser vi tydligt hur ordet kaos förstärks med ordet hotar som gör det ännu mer allvarligt. 
Ordet hotar är i denna bemärkelse avsiktlig och en medveten handling från Åkessons sida. 
Här handlar det om att varna de etablerade partierna för att det kommer att bli oreda i 
riksdagen om de inte förhandlar med SD. Ordet kaos är ett starkt värdeladdat ord som gör att 
man som läsare reagerar extra intensifierat på ordet och föreställer sig ett enda virrvarr i 
riksdagen ifall värsta scenariot skulle inträffa och Jimmie Åkesson inte fick som han ville, 
vilket var att de etablerade partierna skulle förhandla med SD. 
  
“...Budskapet till de skånska väljarna var att en röst på SD kan leda till kaos....Det är ingen 
slump att man i internationell press skriver om risken för parlamentariskt kaos i Sverige efter 
valet...” (Dagens Nyheter, 2010-09-15). 
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Återigen ser vi i artikeln hur de använder ordet kaos i samband med SD:s förmodade 
antågande in till riksdagen. En röst på SD kan leda till kaos, inte mer behövs, här betonas 
verkligen att det räcker med en röst för att det skall kunna skapa oreda i riksdagen. När man 
pratar om andra partier, pratar man aldrig om att en röst kan vara avgörande, men här lyfts det 
fram på ett sätt som gör att man som läsare tänker till och reagerar på just en röst. Här 
används även ord som ingen slump, vilket antyder att det kan finnas erfarenhet av något 
liknande i andra länder och vi tolkar detta ordaval som om de vet vad de varnar för. Ordet risk 
hänsyftar till den osäkerhet som riksdagen förmodas ställas inför vid ett inträde för SD. Risk 
är ett ord som vi ofta förknippar med ordet fara, vilket ger oss en bild av ett möjligt hot och 
möjliga svårigheter om SD kommer in i riksdagen. 
  
Diskursiv praktik 
 ”...Kaos att vänta i riksdagen (rubrik). Sverigedemokraterna skulle kunna skapa kaos i 
riksdagen om väljarna gör partiet till vågmästare...” (Svenska Dagbladet, 2009-12-28). 
  
Här finner vi uttryck som försöker beskriva vad som kommer att hända om SD kommer in i 
riksdagen, det är starka uttryck som kaos som används i denna beskrivning. Här är man även 
noga med att peka ut väljarna som bovar i dramat ifall SD får en plats i riksdagen. Varför 
tidningen väljer en meningsbyggnad som gör att väljarna bli boven i dramat är ganska 
självklart, tidningen vill att väljarna skall ta på sig ett ansvar och fundera en extra gång på om 
de verkligen skall rösta på SD. Utgången är klart, det blir kaos i riksdagen ifall SD äntrar den, 
en kommande vågmästarroll för SD är ingenting som vi önskar Sverige. Detta citat visar på 
den oro som finns inför en möjlig vågmästarroll för Sverigedemokraterna. Citatet visar på att 
man kan vänta sig en oreda och en oförutsägbarhet i riksdagen om SD blir vågmästare. 
  
“…Ingen ledande svensk politiker vill, med Fredrik Reinfeldts egna ord, ta i SD med tång…” 
(Svenska Dagbladet, 2010-09-01) 
  
Återigen ser vi att det finns ett förmodat stort missnöje mot SD från övriga partier. I många av 
artiklarna pekas det just på hur övriga svenska politiska partier ställer sig gentemot partiet, 
och det finns inte en enda artikel i vårt material där ett annat parti ställt sig bakom SD. En 
sådan rapportering bygger naturligtvis på bilden av SD som ett parti utan stöd, ett svagt parti. 
Däremot vet vi att väljarskaran ökar för SD, ett faktum som inte lika frekvent nämns när det 
skrivs om SD. Uttrycket ta i SD med tång visar på ett tydligt avståndstagande från politikerna 
där ingen kompromiss finns inom räckhåll. 
 
 
5.5 Sverigedemokraternas politiska ideologier 
Citaten kring detta tema har gett oss en bild av hur media väljer att framställa 
Sverigedemokraterna gällande deras politiska ideologier. Vi kan se hur media på ett tydligt 
sätt framställer partiet som att de förändrats på ytan, att de har putsat sin fasad för att bli mer 
väljarvänligt men att denna förändring inte har innefattat deras politiska ideologier. De 
språkliga mönster vi funnit har gett oss en bild av medias framställning som om partiet 
fortfarande står för samma främlingsfientliga anda som de alltid har varit kända för. Nedan 
presenteras citat som vi finner meningsbärande i denna framställning.  
  
Lingvistisk textanalys 
 “...Sverigedemokraterna har ägnat åratal åt att putsa sin fasad för att framstå som ett 
rumsrent invandringskritiskt parti... ...SD vill framställa det som att man går i spetsen för ett 



29 

korståg mot ett muslimskt hot...” (Dagens Nyheter, 2009-10-20*b). 
  
Här syns vi tydligt hur det talas om SD:s framtoning som parti. I texten används orden putsad 
fasad, vilket vi sammankopplar med något som är nytt, rent och snyggt. Ordet rumsren dyker 
upp igen och som vi skrivit ovan tolkar vi detta med en negativ klang där man 
sammankopplar ordet med ett tillstånd som man lär djur. Här ser vi ordvalen rumsrent 
invandringskritiskt parti som ett sätt att försöka beskriva att partiet skulle vilja ha en bättre 
framtoning i sina ideologiska frågor nu än tidigare. När vi tittar på orden går i spetsen brukar 
de oftast sammankopplas med att någon gör något bra, tar tag i saken och visar vägen. När vi 
läser vidare och ser ordet korståg efter detta som kopplas samman med religiösa krig som är 
auktoriserade av kyrkan ställer vi oss frågan vad detta ger läsaren för bild. I artikeln menas 
det på att SD för ett korståg som då sammankopplas med kyrkan och på detta sätt skulle 
legitimera SD:s ideologi genom kyrkans auktoritet att försöka stoppa det muslimska hotet. 
  
“...De massinvandrande muslimerna kanske gömmer sig inomhus?... Vart än de vilt 
barnalstrande muslimska kvinnorna som SD pratar om föder, så är det inte på Ystad BB. 
Bara Anton och Maja på Allehandas bebisbilder. Mysteriet tätnar...” (Expressen, 2009-10-
23) 
 
SD verkar ha problem med att bli tagna på allvar, vi har funnit många artiklar där inte bara 
SD:s trovärdighet ifrågasätts men att partiet inte tas på allvar och språkbruket genomsyras av 
sarkasm och ironi. Det blir tydligt att tidningen publicerat denna text trots den uppenbara 
hånfulla ton som finns mot SD. Vi tolkar detta som att man ser ner på partiet och använder 
försvarsmekanismer som exempelvis sarkasm och ironi för att inte helt öppet visa sitt 
missnöje. Det blir på något sätt politiskt korrekt att skriva texter som citatet ovan är taget ur, 
det är okej att överdriva vad SD står för genom humoristiska synonymer som ska öka 
läsarskaran. SD har förmodligen aldrig använt orden vilt barnalstrande men det ser bra ut i 
texten och ger läsaren en bild av SD som ett löjligt parti som använder sådana omskrivningar 
för att beskriva muslimska kvinnor. Poängen är att SD:s ideologi och vad de står för 
förlöjligas och omskrivs för att fungera som nöjesjournalistik, trots att det är ett politiskt parti 
vi läser om i tidningen. 
  
“…Det närmaste året får visa om medier och politiker är kapabla att granska vad det är 
Sverigedemokraterna vill med sin strid…” (Dagens Nyheter, 2009-10-20). 
  
Det är intressant att använda ordval som vad SD vill med sin strid. Skulle det rapporterats om 
till exempel Socialdemokraterna där samma typ av ord används, som till exempel strid? 
Varför antar tidningen att det är viktigt att granska partiet? Det är väl alltid viktigt att granska 
alla partier och deras politik. Detta ger oss en bild av Sverigedemokraterna som ett parti som 
behöver granskas i sin ”strid”, vilket sänker deras trovärdighet. Ordet strid i detta fall åsyftar 
SD:s arbete med att föra deras invandringspolitik framåt, vad det är som partiet arbetar för, 
eller i detta fall strider för att försöka få igenom en politik som inte alla ställer sig bakom, 
eller ens ser som lämpligt att arbeta för. Vi får känslan att tidningen mellan raderna menar att 
det krävs en del av medier och politiker för att till slut avslöja SD och se vad de egentligen 
går för. 
  
“...De gamla ränderna har inte gått ur SD (rubrik)..... Partiet uppmärksammas i medierna, 
och behandlas allt mer som ett parti bland andra... ...Invandringspolitiken är dock lite mer 
aptitligt förpackad...” (Dagens Nyheter, 2009-10-19). 
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Här skrivs det om partiet som inte har förändrats sen förr. I artikeln menas det att partiet 
fortfarande står för samma ideologi som förr, fast det kan upplevas som mer städat. Vidare ser 
vi hur det nu talas om detta parti som enligt denna artikel “behandlas allt mer som ett parti 
bland andra”, detta språkbruk vittnar om att så inte har varit fallet tidigare. Nu menar man på 
att partiet har tagit mark och räknas som ett parti i jämförelse med de mer etablerade partierna 
i riksdagen. När vi läser vidare och ser att tidningen väljer att använda sig av aptitligt 
förpackad när de talar om SD:s invandringspolitik, upplever vi det som tidningen menar att de 
nu har anpassat sin framtoning efter väljarna. Det vill säga att de nu till skillnad mot tidigare 
inte för en lika aggressiv invandringspolitik och att de möjligtvis använder sig av andra sätt 
för att förmedla sina åsikter kring ämnet. Här kan vi konstatera att det inte är ett vanligt 
förekommande språkbruk att använda i en tidning när det kommer till en rapportering om ett 
partis politiska ställningstaganden. 
  
Diskursiv praktik 
 ”...Sverigedemokraternas politiska affärsidé är fortfarande, liksom en gång de tyska 
nationalsocialisternas, att peka ut en specifik grupp människor som parasiter på 
samhällskroppen. Judarna förr, nu muslimerna...” (Aftonbladet, 2010-08-30). 
  
I många av de artiklar som ingår i vår analys finner vi att det skrivs mycket om partiets 
ideologi och historia och även här använder sig tidningarna av metaforer för att beskriva SD:s 
åsikter. Detta gör artiklarna mer värdeladdade och läsaren ställer fler frågor till sig själv om 
vad partiet egentligen står för. Här används affärsidé som metafor för att beskriva SD:s 
politiska åsikter för att de ska kunna locka fler väljare. En affärsidé är själva grunden i ett 
företag för att det skall kunna uppvisa framgång. Här beskrivs Sverigedemokraternas ideologi 
och här används metaforer som parasiter för att försöka klargöra SD:s uppfattning om en viss 
grupp människor. Parasiter benämns ofta som något som utnyttjar en annan organisms 
resurser på dennes direkta bekostnad. Här ser vi en tydlig framställning av hur tidningen 
framställer SD som om de tycker att invandrare utnyttjar det svenska systemet till max, utan 
att ge någonting tillbaka. I citatet framkommer den tydliga parallellen mellan judarna och 
muslimerna, förr pekade man ut judarna som syndabockar nu är man istället snabb med att 
peka ut muslimerna som gruppen som ställs som syndabockar. I detta fall är det SD som 
pekar ut dem som grupp för att invandringen kostar Sverige för mycket pengar. Enligt artikeln 
kan Sverigedemokraterna likställas med den slags främlingsfientlighet som grupper som 
förföljde judar hade. Detta är en uppseendeväckande liknelse som naturligtvis är allt annat än 
positiv för Sverigedemokraterna. 
  
”...När Kent [Kent Ekeroth hade plats nummer 16 på SD:s riksdagslista] var elva år började 
han i en ny skola i Halmstad. Första dagen kom det fram några elever med 
invandrarbakgrund och retade honom. Han berättar den historien som svar på frågan om 
han har några konkreta exempel på vad som har format honom till den han är idag...” 
(Aftonbladet, 2010-09-12). 
  
Ovan ses tydligt tidningens val att framställa Kent på ett negativt sätt. Här använder sig 
tidningen av konkreta exempel som blir ironiskt när Kent berättar om något som hände när 
han var elva år och att detta skulle ha format honom till den han är idag. Detta blir som ett hån 
mot Kent att han framställs som oerhört långsynt i sitt tänkande. I artikeln visa på en bild av 
att Kent egentligen inte har några direkta belägg för hans åsikter eftersom det i artikeln ges 
honom en chans att förklara. 
  
”...Men om Åkesson och Sverigedemokraterna väljs in i riksdagen i morgon blir partiets 
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rötter ett problem .. Den uttalade rasismen är bannlyst och Åkesson har rensat ut extrema 
personer ur partiledningen. Men på partiets lokala listor finns fortfarande kandidater med vit 
makt kopplingar…. partiet profilerar sig på att angripa islam och varna för muslimers 
inflytande över Sverige...” (Svenska Dagbladet, 2010-09-18). 
  
Här syns återigen hur tidningen vill försöka varna allmänheten för Sverigedemokraternas 
politiska ideologier. Man vill här upplysa att även fast partiledningen har fått en rejäl 
upprensning så innebär inte detta är övriga namn inom partiet är fritt från dåliga kopplingar 
till vit makt rörelser. I artikeln framkommer saklig information för att allmänheten ska bli mer 
upplysta om att det fortfarande, trots att Åkesson “rensat ut extrema personer ur 
partiledningen” finns kandidater med kopplingar till vit makt. 
 
 
5.6 Sammanfattning av resultat 
Vi kan efter genomförd analys konstatera att bilden av hur Sverigedemokraterna framställs i 
mediala sammanhang är relativt enhetlig. Eftersom vi har använt oss av de fyra största 
tidningarna i Sverige har vi tagit del av ett brett spann av artiklar där vi fått en liknande bild i 
alla tidningar. Då vi letat efter mönster som är återkommande i de olika artiklarna har vi 
kommit fram till fem olika teman, dessa teman är; 
  
1. Sverigedemokraterna, ett parti som ljuger. 
2. En ny stil. 
3. Bilden av en typisk SD-anhängare. 
4. Sverigedemokraterna, det stora hotet i svensk politik. 
5. Sverigedemokraternas politiska ideologier. 
  
Artiklarnas konstruktioner av SD och dess anhängare är starkt framhävande och visar på att 
SD är ett parti med illojala medlemmar och okunniga partikandidater samt en okunnig 
partiledare. Mycket av deras uttalanden saknar grund eller är rent utav falska. 
Partimedlemmarna framställs som ett gäng opålitliga och oengagerade personer som har 
partiet som gemensamma intressen där de utnyttjar partiets möten till att umgås med varandra. 
Partiledaren framställs som om han har förändrats till det yttre men inte på insidan. Det 
framkommer i tidningarna att han är välpolerad på utsidan, men att detta bara är en fasad och 
att partiet fortfarande har samma ideologiska ståndpunkter som de alltid haft. Vidare 
framställs SD i artiklarna som ett parti som kommer skapa kaos och oreda i riksdagen ifall de 
kommer in. Det lyfts tydligt fram hur de andra mer etablerade partierna inte är villiga att 
samarbeta med SD vid en eventuell vågmästarroll och inte ens vill ta en diskussion med 
partiet. Vårt syfte var att genom en kritisk diskursanalys presentera medias bild av 
Sverigedemokraterna, vi har uppnått syftet genom att identifiera ett antal teman som visar hur 
denna bild ser ut. Vår frågeställning rörde sig kring att se hur diskursen om 
Sverigedemokraterna ser ut och upprätthålls. Vi menar att vi besvarat vår frågeställning 
genom att presentera hur media genom språket som verktyg upprätthåller den konstruerade 
bilden av SD. Som vårt resultat visar kan vi se en enhetlig bild av SD inom svensk media, 
vilket alltså bygger på diskursen om detta parti. Under diskussionsdelen kommer vi att mer 
tydligt synliggöra resultatet av vår undersökning. 
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6.Diskussion 
Inledningsvis ämnar vi upprepa vad vi genomfört, för att fortsätta att förklara hur vi kunnat 
besvara vårt syfte och motivera vårt metodval. Här vill vi visa hur vi besvarat våra inledande 
frågeställningar, och titta närmare på hur vårt resultat kan relateras till den tidigare forskning 
vi redovisat. Vi redogör för hur vårt teoretiska ramverk har fungerat och har en diskussion 
kring resultatets teman därefter avslutar vi med några självkritiska tankar. Syftet med vår 
studie har varit att genom en kritisk diskursanalys presentera hur det mediala språkbruket 
konstruerar talet om Sverigedemokraterna. Genom att analysera 50 artiklar från de största 
nyhetstidningarna i Sverige har vi fått en bild av hur media skriver om detta politiska parti. I 
vår hantering av de utvalda artiklarna har vi försökt att med ett öppet sinne analysera texterna 
och finna språkliga mönster. Utifrån de teman vi fann tycker vi att vi har lyckats finna 
meningsbärande information som ger oss en bild av hur media framställer 
Sverigedemokraterna. 
 
 
6.1 Undersökningens relevans i relation till syfte och metodval 
Syftet med vår studie varit att presentera hur bilden av Sverigedemokraterna ser ut i svensk 
media, menar vi att den kritiska diskursanalysen passat ändamålet utmärkt. Fairclough, som 
utvecklat den analysmodell vi använt oss av, påpekar att studier med ett syfte som vårt och 
framförallt studier som undersöker fenomen inom mediala sammanhang, gör den kritiska 
diskursanalysen till en effektiv och passande metod.  Denna metod och detta analysförfarande 
har hjälpt oss att finna språkliga mönster i medias språkbruk som även kan kopplas till sociala 
praktiker och hur människor faktiskt agerar utifrån medias konstruktion av diskurser. 
Analysformen är väl lämpad när forskning genomförs för att ta reda på sambandet mellan 
kommunikation och samhälle, vilket vi tycker att vi gör i denna studie (Fairclough, 1995:36–
65). Vårt syfte och målsättning med denna studie har varit att genom en kritisk diskursanalys 
presentera hur det mediala språkbruket konstruerar talet om Sverigedemokraterna. Vårt 
resultat visar att bilden av partiet är generellt negativ där vi fokuserat på mönster som 
utvecklats till teman. Bland annat har vi funnit att majoriteten av texterna tillskriver SD och 
dess anhängare negativa personliga egenskaper. Det riktas även stor kritik och en öppen 
motvilja mot partiets politiska arbete och de anklagas för att röra sig med osanningar. Det har 
även fokuserats mycket på att rapportera om partiet som ett stort hot inom den svenska 
politiken. Vi menar att vi uppfyllt vårt syfte i den bemärkelsen att vi presenterat en alternativ 
bild av hur Sverigedemokraterna framställs i media. Vårt empiriska material som utgör 50 
artiklar menar vi är material nog för att se våra resultat som meningsbärande. 
 
 
6.2 Tankar kring teorival och tidigare forskning 
Vi har arbetat efter socialkonstruktionismens grunder, som menar att vi människor 
konstruerar vår verklighet (Burr, 2003). Här ser vi media som en social konstruktör som 
genom texter och språket som verktyg konstruerar en bild av Sverigedemokraterna. Det 
problematiska med detta synsätt som socialkonstruktionismens grundtankar bygger på att allt 
i vår värld är socialt konstruerat och att det finns flera tänkbara versioner av verkligheten gör 
att man kan ställa sig frågande till resultatet i studier i allmänhet. Vårt resultat är enligt dessa 
grundtankar en möjlig framställning av många tänkbara. Det finns därmed ingen objektiv 
sanning att tala om, vilket gör det svårt för oss att påvisa att vårt resultat är mera sant, eller 
mer objektivt än något annat. Detta faktum, menar vi, gör att studiens trovärdighet kan 
ifrågasättas. Då det, utifrån socialkonstruktionismen, alltid finns alternativa sanningar kan 
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alltså samma studie utföras med ett annat resultat och fortfarande vara sant på ett eller annat 
sätt. Detta får vi som forskare acceptera då vi står bakom denna teori och kan endast förklara 
och presentera våra reflektioner kring svårigheten. 
 
Vi har försökt att skapa oss en bild av hur det sett ut i tidigare forskning kring media, hur 
Sveriges historia vad gäller rasism och fascism sett ut kopplat till Sverigedemokraternas 
ideologi samt tittat på hur det diskursanalytiska perspektivet används inom denna typ av 
forskning. Det finns mycket tidigare utförd forskning kring media och dess makt, och sättet 
varpå massmedia använder sig av en nyhetsrapportering med ett specifikt syfte för att anpassa 
sin rapportering utifrån sociala, politiska och ekonomiska intressen. Strömbäck (2009) menar 
i sin forskning att det är viktigt att vara medveten om att media konstruerar bilder av fenomen 
och att konstruktionen är en möjlig framställning och en produkt av sin tid. Vårt empiriska 
material har tagits från ett spann om ett år, året innan riksdagsvalet. Vi vill påpeka det 
faktumet, då medias rapportering kring politiska partier ökar generellt. När det gäller SD har 
media varvat rapporter om deras framgång med att rapportera om partiet som ett stort hot mot 
svensk politik. Det är intressant ur ett samhällspolitiskt perspektiv då vi frågar oss vad det 
finns för syfte med att media framställer SD som ett hot mot landets politik. Vad som ska vara 
objektiv nyhetsrapportering har alltså utvecklats till ett medialt ställningstagande där 
Sverigedemokraterna peka ut som det svarta fåret inom svensk politik. Vi har även tagit del 
av forskning om hur fascism och rasism sett ut i Sveriges historia och kopplat detta till 
Sverigedemokraternas ideologi. Utifrån denna forskning kan vi konstatera att denna typ av 
främlingsfientliga grupper alltid funnits i Sverige men aldrig tagits på allvar (Berggren, 2002). 
I och med en ökad invandring något som enligt många är nödvändigt för vårt land har också 
även främlingsfientliga grupper stadgat sig. Det talas om SD som ett främlingsfientligt parti, 
och i fler av våra utvalda artiklar kallas de för rasister. Denna rapportering skiljer sig från hur 
det sett ut innan och vad Berggren konstaterat i sin studie. SD blir inte ignorerade i svensk 
media, snarare tvärtom då det rapporteras om dem som ett stort hot mot landet. Vidare har vi 
tittat på hur det diskursanalytiska perspektivet har använts i tidigare studier. Den forskningen 
är av vikt för oss då vi få ta del av hur den diskursanalytiska metoden använts. Studien vi 
nämnde under avsnittet om tidigare forskning ser institutioner som en mäktig och 
betydelsefull apparat i samhället. Denna information applicerar vi på vår egen studie där vi 
ser media som en mäktig institution (Phillips, m.fl, 2004). Media är en institution som är med 
och skapar och upprätthåller diskurser. Vi kan se hur media upprätthåller diskursen kring 
Sverigedemokraterna när de publicerar artiklar som visar en bild av partiet och dess 
anhängare som opålitliga, okunniga och oengagerade i den politik partiet driver. Vi 
koncentrerade oss på just dessa områden och fann att enligt tidigare studier är just vinklad och 
subjektiv nyhetsrapportering vanligt förekommande (Krona, 2009, Joye, 2010, Dimitrova & 
Strömbäck, 2006). Den forskning som vi behandlat i tidigare avsnitt har gett oss en inblick i 
hur bland annat media arbetar i många fall där de anpassar sitt sätt att framställa ett fenomen 
eller en händelse utefter vad de tycker passar eller är lämpligt. Det har visat sig att detta är ett 
vanligt sätt för media att arbeta, vilket vi tycker oss ha sett samma tendenser av i vår 
genomförda studie. 
 
Våra metodologiska reflektioner rör sig kring att det vi funnit vara en utmaning i vårt 
analysförfarande av Faircloughs tredimensionella modell är det konkreta sättet varpå hans 
modell bygger. I analyserandet ville vi gärna ingjuta den känsla vi fick för materialet genom 
de underliggande meningar vi tyckte oss finna när vi läste texten och på ett tydligt sätt belysa 
dessa för läsaren. Eftersom Fairclough är noga när han beskriver analysförfarandet vad gäller 
det sättet varpå man skall arbeta metodiskt. Först med den lingvistiska analysen och följande 
med den diskursiva praktiken fanns ingen möjlighet att analysera de underliggande 
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meningarna vi tyckte oss finna i artiklarna. Vi var istället bundna till att strikt följa hans 
metod för att på ett adekvat sätt följa hans modell som vår undersökning har hela sin 
utgångspunkt ifrån. För övrigt anser vi att Faircloughs modell har varit mycket behjälplig för 
att kunna svara på vår studies syfte och frågeställning. Modellen är tydligt beskriven och 
logiskt uppbyggd vilket underlättade analysförfarandet. Utan den metodiska och noggranna 
textanalys Faircloughs modell ger oss, hade vi inte kunnat till fullo presentera hur bilden av 
Sverigedemokraterna ser ut i media. Främst har de mönster som uppenbarat sig i materialet 
givit oss en grundlig resultatdel i form av teman. Vi tror att dessa teman hade varit svåra för 
oss att identifiera utan den diskursiva modell Fairclough utvecklat och dessa teman hjälper 
oss att uppfylla vår studies syfte, alltså hur bilden av SD ser ut i svensk media.  
 
 
6.3 Diskussion kring resultatets teman 
I denna del av vår rapport vill vi diskutera och knyta ihop vårt resultat. Detta kommer vi att 
göra genom att se hur den tidigare forskningen kan sammanvävas med vårt resultat genom att 
använda oss av de teman vi identifierat i analysen. Vi vill även här tydliggöra hur vi använt 
oss av vår teoretiska och begreppsliga referensram. 
  
Med socialkonstruktionismen i ryggen ser vi media som en konstruktör som använder språket 
i rapporteringen om ett fenomen, Sverigedemokraterna. Vi är väl medvetna om att denna 
vinklade rapportering är en möjlig framställning av hur verkligheten ter sig (Burr, 2003). 
Eftersom sättet vi människor kategoriserar världen på påverkar oss i hur vi lever och agerar 
tror vi att medias konstruktion av SD har stort inflytande över hur vi människor kategoriserar 
SD. Socialkonstruktionismen med betoningen att allt är konstruerat gör att denna uppfattning 
står nära sammanbundet med diskurser. Diskurser är som bekant ett bestämt sätt att tala om 
och förstå världen (Börjesson & Palmblad, 2007). I vår studie har vi försökt att se hur media 
konstruerar en bild av ett parti, vi vill synliggöra just denna typ av konstruktion och göra 
läsaren medveten om hur diskursen skapas och upprätthålls. Vår frågeställning rör sig kring 
hur diskursen om Sverigedemokraterna ser ut och upprätthålls. Det råder inget tvivel om att 
media presenterar en bild av Sverigedemokraterna där det överlag finns en genomgående 
motvilja mot partiets anhängare, partiledare, politik och ideologi. Detta uppenbarar sig genom 
ett speciellt språkbruk som används i de texter som publicerats om Sverigedemokraterna. Vi 
har funnit att det både förekommer ironi, sarkasm, anklagelser och att SD och deras 
anhängare tillskrivs nedvärderande egenskaper. Vi resonerar kring fem teman vi funnit utifrån 
språkliga mönster i vårt material och dessa teman utgör en bas för vår diskussion. För att 
kunna besvara vår frågeställning har vi använt oss av dessa fem teman för att kunna 
synliggöra hur diskursen kring Sverigedemokraterna upprätthålls. 
 
 
6.3.1 Sverigedemokraterna, ett parti som ljuger 
Bilden av ett okunnigt och oärligt parti presenteras tydligt i våra utvalda artiklar, vi fann en 
genomgående negativ ton i texterna där SD anklagas för att rentav ljuga och tala direkta 
osanningar. Vi resonerar så att media gärna gottar sig i detta kontroversiella partis missöden, i 
detta fall felaktiga uppgifter och otillräcklig statistik. Det finns ofta tillrättavisande uppgifter 
som naturligtvis styrker medias sida av saken och ger SD ett oseriöst och direkt negativt 
intryck. Vi tror att det rent allmänt anses som nästintill tabu att som politiker tala osanningar i 
offentliga sammanhang och detta är media och journalister väl medvetna om. Texterna 
innehåller inte enbart den korrekta statistiken med mera utan ofta passar författaren (media) 
på att röra sig med ord som pajaser och rasister. Detta tror vi är ett medialt trick för att läsaren 
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ska uppmärksamma de osanningar som sagts så mycket som möjligt. Sverigedemokraterna 
har med sin politik jobbat i stark motvind då deras åsikter står för något som allmänt anses 
som opassande och förkastligt. Den tidigare forskningen vi tagit del av stärker vår diskussion 
när vi resonerar kring medias framställning rörande SD. Studierna visar på att media 
konstruerar en bild som är anpassad efter landets politik, ekonomiska och sociala intressen, 
samt vilka mottagarna är (Krona, 2009, Joye, 2010, Dimitrova & Strömbäck, 2006). Det har 
helt enkelt varit okej för media att i en stor del av de artiklar som publicerats om SD, inte ha 
en objektiv nyhetsrapportering kring dem. Då mottagarna av dessa texter ofta tillhör den stora 
grupp som inte sympatiserar med SD reagerar heller ingen nämnvärt på den vinklade 
nyhetsrapporteringen. Enligt Fairclough representerar texter alltid något som vi kan koppla till 
en socialt och kulturellt betingad syn på världen (Fairclough, 1995*a). Vårt resultat visar att 
media publicerar texter som representerar en specifik syn på Sverigedemokraterna som parti. 
Till exempel används uttryck som kritisk till partiets räkneförmåga, miljarder fel i SD:s 
budget med mera. Sådana uttryck påvisar en bild av partiet som att de är opålitliga och ljuger, 
alltså en alternativ bild av partiet konstruerat av media. 
 
 
6.3.2 En ny stil 
Det skrivs även mycket om Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Detta är av 
vikt eftersom han är den person som primärt företräder partiet och därmed är en nyckelperson 
för SD. Bilden av honom kommer förmodligen att bidra mycket till hur vi ser på SD som 
parti. Det har fokuserats mycket på den förändring Åkesson gått igenom, och att han bär 
kostym och allmänt är välklädd och har ett nyfunnet självförtroende. Detta tycker vi är 
intressant då det tycks finnas en slags förvåning i att partiledaren för detta parti är så pass 
välklädd. Detta skvallrar om att media egentligen inte ser SD som ett parti som övriga, ett 
parti som kan tas på allvar. Det fokuseras alltså mycket på hur SD:s visuella framställning ser 
ut, något som vi tror har att göra med att det helt enkelt är tacksamt att kommentera. 
Skinnvästar har bytts ut mot kostymer, den politiska ideologin är densamma, kan vi läsa om i 
artiklarna. Det är uppenbart att det finns en nedlåtande ton gentemot SD och dess anhängare i 
media, enligt dessa texter rimmar de illa att politiker ska bära annat än kostymer och bör alltså 
inte tas på allvar om så inte är fallet. Vi tror att medias bild av en typisk politiker i Sverige ser 
ut på ett visst sätt, en bild om kanske inte stämmer överens med den typiske 
Sverigedemokraten. Detta faktum kombinerat med den främlingsfientligt inställda ideologi 
SD har, som inte är fullt accepterat i vårt samhälle gör SD till måltavlor för den här typen av 
hånfulla salvor. Genom att analysera våra utvalda texter utifrån Faircloughs lingvistiska 
analys tycker vi att vi lyckas peka på att ett speciellt språkbruk används. Fairclough menar att 
den kritiska diskursanalysen kan komma väl till användning när ojämlika maktförhållanden 
kan identifieras (Fairclough, 1995*a:36-40). I denna bemärkelse menar vi att media har stor 
makt och att den också används genom att konstruera bilder av olika fenomen. Vi tror att det 
är viktigt att som läsare av dessa rapporteringar försöka vara kritisk och se bortom hånet, 
sarkasmen och i viss mån slagorden. Det är uppenbart att många journalister ruckar på etiken i 
sina texter när det skrivs om Sverigedemokraterna, men är det för den sakens skull rättvist att 
publicera denna typ av jargong om och om igen? Vi har tagit del av svensk nyhetspress, med 
betoning på nyheter, och menar att vi som läsare bör få ta del av neutrala och i största möjliga 
mån objektiva rapporteringar om politiska partier. Detta ser vi inte i rapporteringen av 
Sverigedemokraterna. Vi är medvetna om att det inte går att göra helt objektiva 
nyhetsrapporteringar eftersom vi som socialkonstruktionister menar att allt är konstruerat. Det 
viktiga som läsare är, precis som Strömbäck (2009) hävdar, att vara kritisk till all form av 
massmedial rapportering eftersom det är tydligt att vi blir påverkade av det vi registrerar och 
tar in. 
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6.3.3 Bilden av en typisk SD-anhängare 
Vi ville vara försiktiga i att använda ordet fördomar i vår analysdel men väljer här att 
kommentera det ändå. Vi tror att media spär på en speciell bild av en typisk Sverigedemokrat 
genom att tillskriva dem egenskaper som att de är ointelligenta, olojala och allmänt politiskt 
splittrade. Varför fokuseras det på personliga egenskaper i dessa texter? Det skapas 
naturligtvis fördomar mot dessa människor när media gång på gång fokuserar på negativa 
personliga egenskaper hellre än på faktiska politiska händelser och åtaganden. Det är svårt för 
oss att veta hur det egentligen är, på samma sätt som det är omöjligt att säga att en viss grupp 
beter sig på ett visst sätt för att man helt enkelt omöjligt kan ha kännedom om precis hur alla 
beter sig inom denna grupp. Vi kan endast konstatera, utifrån vår studie att många av texterna 
faktiskt handlar om just hur dumma eller olojala SD:s anhängare är där vi som läsare tycker 
oss se en tendens av att tidningarna gör generaliseringar kring SD:s anhängare som helhet. 
Det talas ofta om den främlingsfientlighet SD står för, och de kallas ofta för rasister. Detta 
sker även i de nyhetsrapporteringar vi tagit del av och skapar oundvikligen fördomar mot 
partiet och dess anhängare. Det språkbruk som används i dessa artiklar är speciellt i den 
bemärkelsen att skildringarna som presenteras av SD:s anhängare ofta känns personliga. Vi 
får bland annat reda på att anhängarna röker, att de klär sig på ett visst sätt och att de är 
bullriga. Det verkar alltså vara mer intressant hur de beter sig, att de till exempel är bullriga 
och högljudda snarare är vad det faktiskt är som det bullras om. Politiska åsikter som inte 
handlar om SD:s invandringspolitik som i media är en ständigt het potatis rapporteras det 
sällan om utan det är just personliga egenskaper som kommenteras. Fairclough (1995*a) 
menar att konstruktionen av diskurser och vem som producerar samt konsumerar texter kan 
kopplas till sociala praktiker. Medias konstruktion av diskursen om Sverigedemokraterna kan 
vi då koppla till människors sociala tillvaro och där skulle man kunna tänka sig att medias 
konstruerade bild faktiskt påverkar människors handlingar, till exempel hur de beter sig mot 
en SD:anhängare eller hur de röstar. Genom att dessutom tillskriva anhängare till SD negativa 
personliga egenskaper kan det upprätthållas en negativ bild av dem som personer, något som 
vi tror kan vara mer negativt än när det enbart talas om deras politiska ställningstaganden. 
 
 
6.3.4 Sverigedemokraterna, det stora hotet i svensk politik 
Något vi fann återkommande i våra texter var just rapporteringen om SD som ett hot i den 
svenska politiken. Här har vi ett svenskt politiskt parti med åsikter som inte är socialt 
accepterade att ha i vårt land, ändå har de valts in i riksdagen av folket. Att döma av vår 
studies resultat och många alarmerande rapporteringar om SD och vilket politiskt kaos vi har 
att vänta om de kommer in i riksdagen, är det svårt att tro att de faktiskt tog sig in tillslut. I 
uppsatsen har medias roll och påverkan varit central, vi resonerar så att det media skriver och 
hur det skriver om det kommer ofrånkomligen att påverka läsaren på ett eller annat sätt. 
Genom att vi har använt oss av den kritiska diskursanalysen har vi genom den lingvistiska 
analysen funnit dessa språkliga mönster som gett oss denna konstruerade bild av 
Sverigedemokraterna.  Fairclough (1995*a) menar att dessa språkliga mönster och det sättet 
varpå media använder språket för att upprätthålla diskursen om Sverigedemokraterna i 
förlängningen påverkar människors sociala praktiker, det vill säga hur vi agerar i vår vardag. 
Om så är fallet bör med andra ord alla de som läser nyhetspress i Sverige se på SD som ett 
stort hot och därmed inte rösta på partiet. Vi vet att SD nu har äntrat riksdagen, har medias 
negativa rapportering om SD slagit bakut och fått omvänd effekt? Var finns alla väljare? Det 
har diskuterats mycket om huruvida SD är ett så kallat missnöjesparti, det vill säga ett parti 
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man röstar på utifrån ett missnöje som är riktat mot hur svensk politik förs, och behöver 
egentligen inte betyda att fullt stöd finns mot just SD som parti. Detta skulle kunna vara en 
förklaring till SD:s ökade siffror och faktum att de tillslut tog sig in i riksdagen. Media 
använder partiet som en form av slagpåse, skriver om dem som ett svart får inom den svenska 
politiken, något som skulle kunna få allmänt missnöjda personer att i ett rent provocerande 
syfte rösta på dem. 
  
 
6.3.5 Rapportering kring Sverigedemokraternas politiska ideologier                                   
I de citat vi hittat ser vi tydligt hur artiklarna framställer Sverigedemokraterna som ett parti 
som försökt ändra sin framtoning gentemot väljarna. Som har arbetat med att rensa upp bland 
partimedlemmarna för att skapa sig en ny image och försöka tvätta bort den gamla stämpeln 
som ett främlingsfientligt och rasistiskt parti. Att SD försökt fila på sin visuella framtoning 
råder det inga tvivel om, och där kan det naturligtvis diskuteras vilka syften som finns enligt 
SD. Vi kan tydligt se att media stört sig på detta faktum och kommenterar denna förändring 
med i viss mån hånfullhet och även att detta bara ska vara ett strategiskt och fult spel från 
SD:s sida. Vi tror att det sticker lite i ögonen på journalister som producerar dessa texter och 
hel enkelt tycker att den nya stilen inte går hand i hand med deras politik. Här blir medias 
öppna missnöje mot partiet extra tydligt. I den tidigare forskningen nämnde vi hur 
främlingsfientliga partier funnits under en lång tid inom svensk politik, men att de har talats 
om dem som något som egentligen inte existerar (Berggren, L, 2002). I vårt resultat ser vi att 
de i media inte tas på allvar och inte ses som ett fullgott parti. I takt med att deras 
anhängarskara ökat och nu i allra högsta grad är fullgoda medlemmar i svensk politik kan vi 
dock se medias rapportering utvecklats till att rapportera om dem som ett stort hot som de 
måste upplysa allmänheten om. Här används också ett mer uppseendeväckande och 
dramatiserat språk som vi uppfattar helt enkelt ska fungera som en väckarklocka för läsaren. 
Här var Faircloughs lingvistiska textanalys ett mycket användbart verktyg för oss. Modellen 
gav oss information om hur vi på ett systematiskt och grundligt tillvägagångssätt kunde finna 
språkliga mönster i våra artiklar. Fairclough menar att denna modell passar väldigt bra för 
forskning kring media och dess konstruktion av diskurser (Fairclough, 1995*b). Rubriker är 
ett bra exempel på innehållsrikt material att använda sig av, något vi gjorde i vår analys. Flera 
av artiklarna hade uppseendeväckande och dramatiska rubriker där det varnas om att SD har 
ideologier som inte bör accepteras. 
 
 
6.4 Vårt bidrag och förslag på framtida forskning 
Efter denna genomgång av de 50 artiklarna vi har analyserat tycker vi att vi har kunnat 
presentera en klarare bild av hur Sverigedemokraterna har framställts i media. En stor del av 
det utrymme som Sverigedemokraterna fått i massmediala sammanhang har varit minst sagt 
till deras nackdel i den bemärkelsen att det har publicerats negativa texter kring dem. Vi tror 
att denna massmediala uppmärksamhet har stärkt deras politiska position. Väljare som inte är 
nöjda med den rådande situationen när det gäller invandringen har fått ett alternativ att rösta 
på. Vi känner att det har varit värdefullt att få en tydligare bild av hur partiet har framställts i 
dessa artiklar då vi vet att Sverigedemokraterna inte har fått vara med i offentliga politiska 
debatter i valrörelsen som övriga partier har haft möjlighet till. Vi tror att det skulle vara 
intressant att forska vidare på hur människor har blivit påverkade av dessa nyhetsrapporter för 
att kunna klargöra hur pass stort inflytande det har haft i denna valrörelse. 
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6.5 Självkritiska reflektioner 
Vi har försökt, att med ett så öppet och självkritiskt sinne som möjligt analysera dessa artiklar 
utifrån de förutsättningar vi har haft. Vi har strävat efter att vara så reflexiva som möjligt 
genom undersökningens gång. Detta innebär, precis som Börjesson & Palmblad (2007:19–21) 
menar att man som forskare hela tiden är medveten om sin position och att man som forskare 
ger alternativa förklaringar och bilder av världen. Även Burr (2003) talar inom 
socialkonstruktionismens ramar och menar att allt är socialt konstruerat. Vi menar att även vi 
har konstruerat en möjlig framställning och en möjlig version av hur verkligheten kan se ut. 
Vi är medvetna om att vårt resultat är en möjlig framställning av detta politiska parti. Dock 
vill samtidigt påpeka att vi har varit öppna i vårt analyserande och med kritiska ögon försökt 
klargöra hur detta parti har framställts i dessa 50 artiklar. 
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