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Sammandrag 

I denna uppsats undersöks tre svenska partiers webbplatser, specifikt startsidorna 

samt webbsidor som gäller temat integration. Uppsatsen syftar till att undersöka 

vilka deltagare och vilka typer av processer som synliggörs på integrationswebb-

sidorna samt även hur modus och modalitet framträder. Vidare avser under-

sökningen att analysera användandet av avbildningar samt andra semiotiska 

resurser på partiernas respektive startsida. Vad kan man se i en text eller i bild? 

Kan man som avsändare framställa sig på ett visst sätt vid textelement respektive 

bildelement? Med hjälp av verktyg från systemisk-funktionell grammatik under-

söker jag textelementen och bildelementen undersöks med verktyg från visuell 

textanalys. Resultatet av undersökningen visar att det finns vissa likheter och 

skillnader mellan partiernas startsidor respektive integrationswebbsidor. 

Skillnaderna är dels vad varje parti framför av sina politiska åsikter i skrift, dels att 

användandet av avbildningar och andra semiotiska resurser skiljer sig. 
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1. Inledning 

 
 When people speak or write, they produce text; and text is what  

 listeners and readers engage with and interpret. […] Language is,  

 in the first instance, a resource for making meaning; so text is a  

 process of making meaning in context. 

Halliday och Matthiessen 2014:3 
 

Språket är ett av de viktigaste meningsskapande verktyg ett samhälle besitter och 

blir således en naturlig och viktig del i att göra ett samhälle kommunikativt. Med 

språk menas dock inte bara tal eller skrift, utan här inkluderas också använd-

ningen av bilder. Vi möts dagligen av texter och bilder som på något sätt påverkar 

oss, vare sig det är medvetet eller inte. Med dessa meningsskapande hjälpmedel 

kan vi människor sedan bland annat förmedla åsikter som är viktiga för oss.  

 

I ett demokratiskt syfte är användningen av tal, skrift och bilder av vikt då politiker 

har en stor roll i att kommunicera vad de vill möjliggöra för samhället, vilket är 

något som väljare måste ta ställning till innan val. Rösträtt är en demokratisk 

rättighet, enligt Strömbäck (2009:11) även en skyldighet, vilket det svenska folket 

har privilegiet att nyttja och det borde således finnas ett intresse hos partierna att 

visa vilka de är och vad de står för. Eftersom Sverige är ett land där folket har 

möjlighet att vara med och påverka regeringens utformning anser jag att det är 

intressant att undersöka hur partierna väljer att framställa sig själva. Hur 

använder de språket för att uttrycka sina åsikter? Använder de sig av bilder? På 

vilket sätt? Utifrån en bild kan man göra flera tolkningar utan tillhörande text. Vad 

kan då bilder på tre svenska partiers webbplatser säga?  

 

Det kan vara svårt att orientera sig i det politiska språket. Vi har möjligheten att 

lyssna på olika partier vid debatter och vid valkampanjer, men menar partierna 

vad de säger eller kan det finnas en underliggande mening i det de vill förmedla? 

Hur framställer de sig själva i skrift? Vi har alla olika erfarenheter och upplevelser 

av hur man skapar mening i språket och det kan därför tolkas på lika många sätt. 

Men det gemensamma för alla är att det finns ett behov av att uttrycka sig samt 

delge sina åsikter, för att på så sätt visa vem man är. Vem är då partiet?  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att jag vill belysa eventuella likheter och skillnader 

mellan tre svenska partiers webbplatser, ifråga om partiernas skriftliga tilltal samt 

visuella element. Som Strömbäck (2014:9) poängterar rör den politiska kommu-

nikationen alla parter i samhället, av den enkla anledningen att de processer och 

beslut som tas inom den politiska sektorn påverkar alla människor. Av denna 

orsak menar jag att det borde finnas ett intresse hos partierna att visa vilka de är 

och vad de står för. Med den förutsättningen vill jag ta reda på hur partier 

använder språket för att föra fram sina åsikter. Det gör jag genom att dels 

undersöka kommunikationen via bilder och på vilket sätt de används, dels 

undersöka politiska ställningstaganden i form av skrift som rör integration. I en 

vidare diskussion vill jag resonera om hur likheter och skillnader i dessa element 

kan påverka väljare. De partier som valts ut till undersökningen är Nya mode-

raterna (www.moderat.se), Socialdemokraterna (www.socialdemokraterna.se) 

samt Sverigedemokraterna (www.sd.se). Jag undersöker två aspekter av 

partiernas webbplatser: startsidorna och webbsidorna som rör integration. 

 

I undersökningen utgår jag från två frågeställningar: 

 

• Finns det likheter eller skillnader i hur deltagare och processer samt 

modus och modalitet förekommer i partiernas textelement? 

 

• Skiljer sig användningen av symbolisk interaktion och symbolisk 

distans i bilder samt andra semiotiska resurser på partiernas 

startsidor? 

  

http://www.moderat.se/
http://www.socialdemokraterna.se/
http://www.sd.se/
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2. Teori 
 

För att svara på frågorna i föregående kapitel utgår undersökningen från en 

multimodal textanalys som inbegriper två teorier: systemisk-funktionell 

grammatik och visuell textanalys. Dessa två teorier används för att undersöka 

relationen samt tilltalet mellan avsändare och mottagare i textelement samt 

relationen mellan betraktaren och avbildade i bildelement.  

 

I detta kapitel kommer först en översikt över tidigare forskning om politisk 

kommunikation i avsnitt 2.1, sedan följer i avsnitt 2.2 en presentation av 

systemisk-funktionell grammatik och en redogörelse för de begrepp som är 

relevanta i undersökningen i separata underavsnitt. I avsnitt 2.3 presenteras 

visuell textanalys och även här presenteras de begrepp som är relevanta i 

undersökningen i underavsnitt. Avsnittsrubrikerna fungerar senare som teoretisk 

ram i analysen av varje parti. 

 

2.1 Tidigare forskning 

 

Väljarna, partierna och medierna är en studie där Strömbäck och Nord (2009) 

undersökte politisk kommunikation vid valrörelser i Sverige år 2006. I studien 

talar de om att ”politisk kommunikation handlar om det kommunikativa samspelet 

mellan politiska aktörer, medieaktörer och medborgare” (Strömbäck & Nord 

2009:10). Ett antagande jag gör är att detta visar att den kommunikativa rela-

tionen mellan partier och väljare är en viktig del i ett politiskt samhälle.  

 

En forskare vilken också studerat relationen mellan partier och väljare är Vigsø 

(2002). Han menar att genom att tilltala väljarna på ett visst sätt skapas en 

förutbestämd bild av väljaren både som enskild person och en del av en grupp 

(Vigsø 2002:32). Vidare menar Vigsø att partiernas mål är att ”påvirke modtageren 

til at acceptere afsenderens synspunkt og i sidste instans handle i overens-

stemmelse med dette, dvs. i dette tilfælde stemme på partiet”, alltså att få väljare 

att rösta på ett visst parti (Vigsø 2002:32). Av dessa orsaker anser jag att eftersom 

den politiska kommunikationen mellan parti och väljare går ut på att väljarna 

slutligen ska rösta på ett enskilt parti, är det av vikt att texten på respektive partis 

webbplats synliggör partiet och dess åsikter för att en rättvis bild av partiet ska ges 

till väljarna. 

 

Vigsø (2004) utförde ytterligare en studie, i vilken personavbildningar 

undersöktes, där han fann vikten av dessa i detta fall förekommande på 

valaffischer. Han menar att ”personernas ansikte och kropp kommunicerar, precis 

som varje människa kommunicerar till sin omvärld” (Vigsø 2004:79). Denna 

ståndpunkt stämmer överens med vad boken Politik i det offentliga rummet 
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(Håkansson, Johansson & Vigsø 2014) behandlar. Likaså i denna analys undersöks 

betydelsen av användningen av valaffischer vid svenska valrörelser, dock ur ett 

bredare perspektiv då materialet sträcker sig från år 1911 till år 2010. Håkansson, 

Johansson och Vigsø (2014:105) menar att valaffischer där användningen av bilder 

på partiledare förekommer handlar om att skapa förtroende för den avbildade och 

partiet. Att visa en bild på partiets partiledare är enligt författarna ett sätt att 

argumentera för att väljarna ska rösta på denna person eller detta parti.  

 

Liksom valaffischer och valrörelser handlar om politisk kommunikation anser jag 

att text som finns på partiers webbplatser handlar om densamma. Det är även på 

denna plattform väljare kan finna information om partiet samt var partiet står 

gällande olika politiska punkter och på så sätt bilda sig en uppfattning om partiet. 

 

2.2 Systemisk-funktionell grammatik 

 

Systemisk-funktionell grammatik, som hädanefter kommer att benämnas SFG, är 

en del av systemisk-funktionell lingvistik och är både en teori och en metod 

framtagen av lingvisten Michael Halliday (1985). Denna grammatiska modell som 

utgår från språkets betydelse och funktion, snarare än form, utvecklades från 

Hallidays studier av sonens språkutveckling. I studien fann han att betydelsen är 

kärnan i att göra sig förstådd och att ordval samt grammatik utvecklas gradvis 

(Holmberg & Karlsson 2013:10). Avsikten med att skapa modellen var att förstå 

konstruktionen bakom språkets utveckling, dels hur det med tiden förändras 

individuellt, dels hur språket utvecklas i samhället (Holmberg & Karlsson 

2013:10). SFG är dessutom ett sätt att kategorisera de situationer där resurserna i 

språket används och visa hur grammatiken kan uppenbara exempelvis relationen 

mellan avsändare och mottagare (Holmberg & Karlsson 2013:12). Halliday och 

Matthiessen (2014:25) menar att människor drivs av ett behov av att socialt 

interagera med andra för att skapa betydelse. Björkvall (2009:12) pekar på att 

människan således skapar sig olika uttryckssätt att göra detta, exempelvis genom 

bilder och språk. 

 

Halliday och Matthiessen (2014:20) definierar språk som ett mänskligt, vuxet, 

verbalt och naturligt språk. Det är naturligt till skillnad från matematiken samt 

datorspråket vilka är konstruerade, vuxet till skillnad från spädbarnsspråk och 

verbalt till skillnad från musik, dans och andra språk i konstnärliga uttryckssätt 

(Halliday & Matthiessen 2014:20). 

 

Inom SFG uttrycks att språket har tre metafunktioner: den ideationella, den 

interpersonella samt den textuella (Halliday & Matthiessen 2006:7–8). Den idea-

tionella metafunktionen handlar om hur synen på världen presenteras genom 

språket, den interpersonella handlar om relationen mellan avsändare och mot-
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tagare av en text eller ett samtal och den textuella handlar om vad det är för typ av 

kommunikation (Halliday & Matthiessen 2006:7). De metafunktioner som är 

relevanta i denna undersökning är den ideationella och den interpersonella 

metafunktionen, vilka förklaras närmare i avsnitt 2.2.1 respektive avsnitt 2.2.2. 

 

Halliday och Matthiessen (2014:30) menar dock att det inte finns någon 

avgränsning mellan den ideationella och den interpersonella metafunktionen, utan 

anser att det finns mening och betydelse i båda aspekter eftersom båda funktioner 

handlar om något samt riktar sig till någon. De talar om ideationell metafunktion 

som ”language as reflection” och interpersonell metafunktion som ”language as 

action” (Halliday & Matthiessen 2014:30). Följaktligen anser de att språket är en 

spegling av det kommunikativa samhället och vad det är i behov av samt att 

språket därmed även agerar utifrån de behov samhället har för stunden. Trots att 

Halliday och Matthiessens utgångspunkt är att de båda metafunktionerna rör 

betydelser, berör de alltså olika kommunikativa delar av språket. 

 

2.2.1 Deltagare och processer 

 

Den ideationella metafunktionen handlar om en deltagarens relation med sin 

omgivning, alltså en beskrivning av omvärlden. Vidare består den ideationella 

metafunktionen av två system vilka benämns som transitivitetssystemet och 

ergativitetssystemet (Holmberg, Karlsson och Nord 2011:21). Med transitivitets-

systemet menas att olika typer av processer kopplas till deltagare och 

omständigheter, det vill säga att deltagarna i en mening binds ihop av en viss 

process (Holmberg, Karlsson och Nord 2011:22). Exempelvis i meningen Hon 

kastar pajen på golvet blir förstadeltagaren (hon) den som gör något (kastar = 

process) med andradeltagaren (pajen). De grundläggande processtyperna är 

materiell process (göra), mental process (uppleva), relationell process (vara) samt 

verbal process (säga) (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:22–23; Holmberg & 

Karlsson 2013:80–101). I exempelmeningen ovan blir alltså kastar en materiell 

process. Transitivitetssystemet gör det möjligt att se vem som ”framställs som 

aktiv” i en sats och vem eller vad som ”blir utsatt för en handling eller händelse” 

(Holmberg, Karlsson & Nord 2011:28). Med hjälp av dessa element kan man sedan 

studera förstadeltagare i en text för att vidare se vilka deltagare texten i fråga 

handlar om (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:27). 

 

Det ergativa systemet berör samma delar av satsen som i en transitivitetsanalys, 

men behandlar dem annorlunda. Med hjälp av det ergativa systemet går det att 

undersöka om deltagare är påverkade av andra deltagare eller inte, även i detta fall 

genom processer (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:28). Exempelvis i meningen 

Boken trillade ner från hyllan påverkas boken inte av något, till skillnad från i 

meningen När han kom åt boken trillade den ner från hyllan där han är den som 

påverkar boken. 
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De olika processtyperna kan belysa samt betyda olika saker för texten. Materiella 

processer kan göra en text gripbar och verklig, relationella processer handlar om 

en abstrakt relation och kan ge texten en opersonlig struktur (Holmberg & 

Karlsson 2013:113). Relationella processer kan alltså göra en text mer statisk 

eftersom den beskriver förhållanden, medan den materiella processen kan visa 

mer dynamik på grund av att något fysiskt förändras och ofta gör någon något 

(Holmberg & Karlsson 2013:80–101). 

 

2.2.2 Modus och modalitet 

 

Som nämndes i avsnitt 2.2 avser den interpersonella metafunktionen i SFG hur 

människor använder språket för att interagera med varandra. I figur 1 nedan 

illustreras hur språkets interpersonella semantik verkar genom fyra grund-

läggande språkhandlingar, vilket i SFG tillika benämns som modus (Holmberg, 

Karlsson & Nord 2011:98–99, 101). Modellen är dock en förenklad version vilken 

utgår från en mer utarbetad modell av Halliday och Matthiessen (2014:136). När 

en konstruktion av utbyte och talarroll formas ger det ett modus som i sin tur 

skapar en interpersonell betydelse, det vill säga att det går att se relationen mellan 

avsändaren och mottagaren, vad avsändaren vill säga samt vilken slags respons 

som förväntas av mottagaren. En kombination med utbyte av information och 

givande talarroll ger moduset påstående, en krävande talarroll i kombination med 

utbyte av information får moduset fråga, en givande talarroll tillsammans med 

utbyte av varor och tjänster blir ett erbjudande och en krävande talarroll i 

kombination med utbyte av varor och tjänster blir en uppmaning (Holmberg, 

Karlsson & Nord 2011:98–99, 101; Holmberg & Karlsson 2013:34). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Språkhandlingssystemet (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:99) 

 

Vidare kan modus fördjupas. När exempelvis en talare påstår något kan man med 

hjälp av fyra betydelseskalor, vilka är sannolikhet, vanlighet, förpliktelse samt 

villighet, se hur säker talaren är i sitt yttrande (Holmberg & Karlsson 2013:58). 

Modalitetsskalorna delas i sin tur in i tre grader – låg, medelhög samt hög – och 
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uttrycks med hjälp av modala verb som exempelvis kan, ska, bör samt måste eller 

med hjälp av modala satsadverbial som absolut, tyvärr, förmodligen samt 

olyckligtvis (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:105–107), se figur 2 nedan. 

Graderna sannolikhet och vanlighet menar Holmberg, Karlsson och Nord 

(2011:106) ger tolkningsmöjligheter, samt att förpliktelse och villighet ger 

handlingsmöjligheter. För att ge ett exempel kan vi ta påståendet Om några dagar 

kan vi få vårt betyg, där kan utgör en låg grad av sannolikhet. Det som händer i 

påståendet är att talaren öppnar upp för att en annan verklighet. Betyget kan i 

själva verket fås om några dagar, men det kan också komma tidigare. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Modalitetssystemet (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:106) 

 

2.3 Visuell textanalys 

 

Kress och van Leeuwen (2001 & 2006) och även Björkvall (2009 & 2012) talar om 

att det finns fler sätt att uttrycka sig samt kommunicera betydelse än genom tal 

och skrift, vilket de menar kan ske via exempelvis bilder och färger. Via denna 

multimodala kommunikation är det sedan möjligt att analysera sambandet mellan 

bilder och text, vilka kan benämnas som semiotiska resurser då de hjälper till att 

skapa betydelse (Björkvall 2009:13; 2012:310). 

 

Vidare menar Björkvall (2012:314) att många visuella texter där kommunikation 

är relevant består av avbildade människor, vilket i studien Valretorik i text och bild 

(Vigsø 2004:79) stämmer eftersom politikerna använder avbildningar på sina 

partiledare. Vigsø anser att avbildade människor kommunicerar med sina kroppar 

samt ansikten och menar vidare att politikers avbildningar på valaffischerna då 

sker medvetet eftersom de ”placerats i en retorisk, kommunikativ kontext” (Vigsø 

2004:79). Detta gör det relevant att analysera bilder samt symboler och figurer 

vilka förekommer på partiernas webbplatser, då även dessa borde vara medvetet 

placerade i syftet att kommunicera med besökarna. 

 

Med hjälp av analysverktyg anser Kress och van Leeuwen (2006:129) att det sedan 

är möjligt att se symboliska relationer mellan betraktaren av en bild och den 
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avbildade genom att analysera kameravinkeln på de avbildade. I en sådan analys 

används begreppen vertikala perspektiv samt horisontella perspektiv, vilket jag 

kommer att förklara närmare nedan i avsnitt 2.3.1. 

 

2.3.1 Symbolisk interaktion och symbolisk distans 

 

Symbolisk interaktion och symbolisk distans är begrepp som ingår i visuell 

kommunikation (Björkvall 2012:314–319). Dessa begrepp handlar om hur 

betraktaren av en bild uppfattar den person eller det föremål som avbildas 

(Björkvall 2012:314). Vidare menar Kress & van Leeuwen (2006:129) att det är 

möjligt att analysera bilden med hjälp av vinkeln på kameran, det vill säga 

perspektivet i bilden. I den symboliska interaktionen talas det om två 

samlingsbenämningar på dessa perspektiv: vertikala perspektiv samt horisontella 

perspektiv. I de vertikala perspektiven analyseras ovanifrån-perspektiv, öga-mot-

öga-perspektiv samt underifrån-perspektiv (Björkvall 2012:314–315). Kress, van 

Leeuwen och Björkvall menar att studier i det vertikala perspektivet kan utröna 

maktuttryck i bilder beroende på ur vilket perspektiv mottagaren möter bilden 

(Kress & van Leeuwen 2006:129; Björkvall 2012:314). Exempelvis om betraktaren 

av den avbildade ser denne i ett underifrån-perspektiv kan detta innebära en 

maktposition för den avbildade då denne ser ner på betraktaren, till skillnad från 

öga-mot-öga-perspektiv där den avbildade är i jämnhöjd med betraktaren vilket 

resulterar i en jämlik relation ur en symbolisk aspekt (Björkvall 2012:315).  

 

I de horisontella perspektiven analyseras framifrån-perspektiv, bakifrån-perspektiv 

samt sidoperspektiv, vilket Björkvall (2012:315) menar även i detta fall kan ge 

betraktaren eller den avbildade makt, men då genom att vara inkluderande eller 

exkluderade. Exempelvis möter den avbildade betraktarens blick vid avbildning i 

framifrån-perspektiv, vilket syftar till att vara inkluderande och ger ett intryck att 

betraktaren är en del av den avbildades värld, till skillnad från ett bakifrån-

perspektiv där den avbildade är vänd bort från betraktaren vilket skapar en 

exkluderande maktrelation (Björkvall 2012:315).  

 

Vidare kan analysen av kameravinkeln kompletteras med hjälp av symbolisk 

distans, vilket innebär att man utifrån hur en bild är beskuren kan analysera 

distansen mellan den avbildade och betraktaren (Björkvall 2012:318–319). Detta 

görs genom tre begrepp: personlig distans, social distans samt distanserade bilder. 

Distansen i avbildningar kan vara till hjälp då det är möjligt att ”gradera de 

avstånd” vilka upplevs förekomma i bilden (Björkvall 2012:318–319). Personlig 

distans innebär en beskärning av den avbildade där huvud och axlar syns samt i 

vissa fall endast ansiktet, vilket Björkvall (2012:319) menar hänsyftar till en 

personlig relation likt en verklig sådan man kan ha endast med en närstående. 
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Social distans avser att den avbildade är beskuren vid ”midjan, knäna eller visas i 

helfigur”, vilket Björkvall menar kan likställas med relationen mellan en själv och 

exempelvis en arbetskollega där en social relation föreligger men vilken är 

opersonlig (Björkvall 2012:319). 

 

Distanserade bilder vilket är den sista graden av avstånd avser också avbildade i 

helfigur, men med skillnaden att personen upptar ”mindre än halva bildytan”, 

vilket upplevs som att den avbildade är främmande för betraktaren (Björkvall 

2012:319). 

 

2.3.2 Andra semiotiska resurser 

 

Som tidigare nämndes i avsnitt 2.3 kan betydelse skapas med bilder samt 

ytterligare visuella komponenter vilka kan vara illustrationer i form av exempelvis 

symboler (Björkvall 2012:310; Björkvall 2009:7). Anledningen till användningen 

av analyselementet andra semiotiska resurser är det meningsskapande syfte vilket 

annars kan gå förlorat om jag enbart analyserar bilder på partiledarna. Björkvall 

(2009:15) menar att semiotiska resurser innehar ”betydelsepotential”, vilket 

innebär möjligheter till andra meningsskapande syften, dock med den begräns-

ningen att dessa styrs av sociala samt kulturella konventioner. 

 

Med denna rubrik avser jag alltså att i kapitlet Analys och resultat redovisa övriga 

bilder samt figurer eller symboler som förekommer på startsidorna och även 

meningsskapande text.  
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3. Metod och material 
 

I detta kapitel hittas tre avsnitt där det första avsnittet behandlar vilka metoder jag 

använder i undersökningen, i det andra avsnittet presenteras vilket material jag 

undersöker samt hur jag gjorde urvalet av materialet och i det sista avsnittet 

presenteras eventuell kritik mot undersökningens metoder.  

 

3.1 Metodval 

 

Valet av metoder baseras på undersökningens frågeställningar. Metoderna till-

lämpas från den systemisk-funktionella grammatiken, mer specifikt analys av 

deltagare och processer, modus och modalitet samt analysbegrepp från den 

visuella textanalysen, mer specifikt symbolisk interaktion och symbolisk distans 

samt kategorin andra semiotiska resurser. 

 

I en analys av deltagare och processer är det relevanta systemet för min under-

sökning transitivitetssystemet. Med hjälp av transitiviteten kan jag synliggöra vilka 

förstadeltagare som förekommer i partiernas integrationstexter för att vidare se 

respektive partis delaktighet i dessa. Vidare använder jag mig av modus- och 

modalitetsanalys för att belysa om likheter och skillnader på integrations-

webbsidorna kan visa partiernas olika ståndpunkter i integrationsfrågor, i 

huruvida åsikter uttrycks med mer eller mindre säkerhet, något som skulle kunna 

påverka väljarna. Genom att studera modus kan man synliggöra tonen i språket 

och tilltalet till mottagarna, vilket kan bidra till en helhetsbild av partiernas 

språkbruk. 

 

Jag använder verktygen symbolisk interaktion och symbolisk distans för att 

undersöka partiledarnas avbildningar på respektive partis startsida. Med hjälp av 

dessa är syftet att analysera hur partiledarna framställs och om denna fram-

ställning skiljer sig mellan partierna. Benämningen andra semiotiska resurser 

bidrar till att synliggöra eventuella meningsskapande resurser på startsidan, ut-

över avbildningarna. 

 

3.2 Material och urval 

 

Materialet som används i undersökningen är startsidorna på de tre utvalda 

partiernas webbplatser samt de webbsidor som behandlar integration. Nya mode-

raterna benämner den webbsidan Integration, Socialdemokraterna Integration och 

mångfald och Sverigedemokraterna Ansvarsfull invandringspolitik. När jag 

diskuterar dessa webbsidor har jag valt att använda samlingsbenämningen 

integrationswebbsidor då det underlättar vid bland annat diskussion, men i 
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analysen av de enskilda webbsidorna använder jag partiernas egna benämningar. 

Jag använder också benämningen integrationsfrågor även om det kan gälla både 

immigration och integration, även detta för att underlätta vid en diskussion. 

 

Socialdemokraterna har förnyat sin webbplats i en stor omfattning, där startsidan 

samt alla underliggande webbsidor har fått ett nytt utseende. Integrations-

webbsidan som tidigare innehöll betydligt mer text, består nu istället av endast en 

bråkdel av det föregående materialet. Förnyelsen av webbplatsen tyder på att 

samhället ständigt förändras, i det här fallet det digitala avseendet. Dock medförde 

detta att jag var tvungen att besluta mig för vilken version av webbplatsen som jag 

skulle fortsätta att undersöka, den tidigare eller den nuvarande. Valet landade på 

partiets tidigare webbplats då relevansen ligger i att analysera text, vilket förut-

sätter att det finns tillräckligt med text att undersöka. Skulle jag välja den nu-

varande integrationswebbsidan skiljer mängden text så pass mycket från de två 

andra partierna att den inte blir relevant. 

 

Då det är omöjligt att undersöka alla webbsidor som utgör partiernas webbplatser 

har jag gjort en avgränsning där jag valt att utgå från ovan nämnt material. 

Anledningarna till valet av dessa sidor är flera. När det gäller partiernas respektive 

startsida anser jag att det är en viktig aspekt att undersöka då väljarna kan mötas 

av denna vid en första digital kontakt med partiet. Via den introduktionen menar 

jag att de redan då kan bilda sig en uppfattning om partiet. När det kommer till 

valet att undersöka partiernas respektive integrationswebbsida föll valet på 

behandlingen av detta ämne av den anledningen att det är ett aktuellt sådant. 

Immigration och integration är en väldigt aktuell fråga idag som tyvärr skapar en 

del motsättningar samt oroligheter (Strömbäck 2016:8). Frågan är aktuell på 

grund av det ökade antalet asylsökande (migrationsverket.se, Statistik), vilket gör 

det till en intressant aspekt att undersöka de texter som behandlar integrations-

frågan. 

 

3.3 Metodkritik 

 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning, av den anledningen att det ger mig 

möjlighet att titta djupare på textelementen och bildelementen som valts. Vid en 

kvantitativ undersökning räknas analysobjekten, vilket endast ger en överblick 

över materialet och begränsar tolkningsmöjligheterna.  

 

Det är svårt att dra generella slutsatser i denna undersökning eftersom jag har 

gjort en kvalitativ undersökning på de utvalda partiernas webbplatser. Resultatet 

kan således inte visa väljarnas faktiska uppfattningar om partiernas startsidor 

samt integrationswebbsidor. 
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Vidare går det att kritisera valet av att undersökningen inte innefattar fler av 

webbplatsernas webbsidor. Kritiken kan även gälla att detta inte ger en generell 

överblick över hur partierna uttrycker sig, men eftersom jag gör en kvalitativ 

studie menar jag att det går att urskilja vissa mönster och sedan utgå från detta för 

att eventuellt göra en större studie senare. 

 

I vissa fall var det svårt att avgöra när en partiledares avbildning tillhörde en 

särskild symbolisk interaktion samt en specifik symbolisk distans. Till följd av 

detta kunde avbildningens betydelser stå i motsats till varandra. 
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4. Analys och resultat 

 

I det här kapitlet redovisar jag resultaten av analysen av de tre utvalda partiernas 

webbplatser. Jag har valt att presentera partierna i bokstavsordning vilket innebär 

att Nya moderaterna analyseras först, sedan Socialdemokraterna och därefter 

Sverigedemokraterna. Analysen och resultaten presenteras under samma rubriker 

som i teorikapitlet för att analysprocessen lättare ska kunna följas. I avsnittet 

Deltagare och processer redovisar jag exempel på meningar där förstadeltagaren 

synliggörs och vilka processtyper som förekommer i respektive text. För att tydlig-

göra deltagare och processtypen gör jag markeringar i meningen. Understruket 

ord innebär förstadeltagare och ordet/orden med KAPITÄLER förtydligar processen.  

 

I avsnittet Modus och modalitet redovisar jag exempel på meningar där partiets 

ståndpunkt och besökarens möjlighet till respons synliggörs. För att förtydliga 

modaliteten i exempelmeningarna använder jag även i detta sammanhang 

understrykning.  

 

I avsnittet Symbolisk interaktion och symbolisk distans presenteras användningen 

av bilder på partiledare på respektive startsida och vad detta kan ha för effekt. För 

en rättvisande storleksskala på avbildningarna finns bilagor med partiernas 

respektive startsida (se bilaga 1, 3 och 5). I det sista avsnittet Andra semiotiska 

resurser redovisar jag en analys av partiernas startsidor vilken behandlar bilder 

utöver avbildningarna, figurer samt symboler och i vissa fall även tillhörande text 

till bilderna. 

 

4.1 Nya moderaterna 

 

I underavsnitten till 4.1 redovisar jag analys och resultat från undersökningen av 

Nya moderaternas startsida och integrationswebbsida med rubricering Integra-

tion. 

 

4.1.1 Deltagare och processer 

 

I detta avsnitt redovisar jag hur partiet gör sig synligt i de processtyper som före-

kommer i Integration. I texten återfinns två av de fyra processtyperna: materiell 

process och relationell process. Fördelningen i texten är hälften materiella pro-

cesser och hälften relationella processer. Alla meningar hittas i sin helhet i bilaga 2. 

 

I mening 1 och 2 nedan ges exempel på materiella processer som förekommer i 

texten. 
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 1. Sverige ska GE möjligheter för människor som flytt till vårt land och  

     för deras barn. 

 

 2. Moderaterna vill SKAPA fler vägar till jobb. 

 

Det första exemplet är den första meningen i det som liknar en ingress i en 

journalistisk text där en inledning till exempelvis en nyhetsartikel görs. Det som 

sker i denna mening är att partiet försvinner i processen när de väljer att tala om 

Sverige, vilket utesluter att partiet ska vara en del i att realisera möjligheterna som 

de talar om. En tolkning är att man väljer att tala till besökaren av webbsidan på 

detta vis därför att partiet vill engagera hela Sveriges invånare, att det behövs fler 

än ett parti för att ge människor som flytt en ny start. 

 

I exempelmening 2 visar sig partiet desto mer. Denna mening är dock inte en del av 

den löpande texten, utan är en del av de punkter vilka är uppställda i slutet av 

densamma. I detta sammanhang gör partiet sig synligt i samtliga fem punkter när 

de väljer att börja listan med rubriken Moderaterna vill. På så sätt skapar partiet en 

relation till webbsidans besökare och visar med konkreta sammanfattningar vad 

just de vill uppnå. 

 

De nedanstående meningarna, 3 och 4, är exempel på relationella processer. Det 

som skiljer dessa två åt är även här partiets synlighet.  

 

 3. En bra skola med kunskap i fokus ÄR avgörande för att integrationen  

      ska lyckas. 

 

 4. Vi vill också HA extra insatser i skolor med låga resultat och ha fler  

     karriärtjänster för lärare. 

 

I mening 3 är förstadeltagaren tinget, alltså skolan, vilken ska se till att en lyckad 

integration blir verklighet. I meningen under gör sig partiet delaktigt och visar att 

det är de som vill göra något åt situationen med låga resultat i vissa skolor och 

bristen på lärare. 

 

4.1.2 Modus och modalitet 

 

Vidare har jag analyserat textens modus och modalitet och funnit att i Integration 

förekommer tre av fyra modus. Texten uppvisar meningar som uttrycker erbjud-

ande, påstående och uppmaning, där erbjudande är den mest förekommande. 

Modaliteten i exempelmeningarna förtydligas med under-strykning. Alla meningar 

kan hittas i sin kontext i bilaga 2. 
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Mening 5 och 6 nedan är exempel på erbjudanden. 

 

 5. Den som har försörjningsstöd eller etableringsersättning och samtidigt  

      jobbar ska få mer pengar kvar att leva på. 

 

 6. Vi vill också ha extra insatser i skolor med låga resultat och ha fler  

      karriärtjänster för lärare. 

 

I exempelmening 5 erbjuder partiet fördelaktigare ekonomiska villkor till 

nyanlända vilka flytt till Sverige. Dock skulle samma mening kunna tolkas som 

erbjudande i uppmaningsform, vilket får en allvarligare ton än den föregående 

önskan om att uppenbara en möjlighet till förändrade ekonomiska villkor. 

Modaliteten i satsen avslöjar dessutom en hög grad av villighet då användningen 

av det modala verbet understruket i exemplet möjliggör denna tolkning. Nya 

moderaterna är alltså i högsta grad villiga att realisera detta erbjudande. 

 

Mening 6 skiljer sig däremot i fråga om graden av modalitet som uttrycks. Här 

finns istället en lägre grad av villighet, vilket kan tyda på att det inte finns lika stor 

chans eller möjlighet att uppfylla önskan om extra insatser i utvalda skolor. 

Förmodligen är det därför partiet väljer att använda denna form av 

satskonstruktion. 

 

I Integration förekommer även modusformen påstående vilket jag visar exempel 

på i två meningar nedan, mening 7 och 8. 

 

 7. En bra skola med kunskap i fokus är avgörande för att integrationen  

      ska lyckas. 

 

 8. Det behövs många fler bostäder. 

 

I exempelmening 7 ger partiet sin syn på hur nyanlända framgångsrikt kommer in i 

det svenska samhället. Dock är det oklart vad partiet menar med att kunskapen är i 

fokus. Vad är det för sorts kunskap som partiet lyfter? Det som däremot är tydligt 

är att modaliteten i denna mening är av den höga graden vilket visar att partiets 

uttalande i ämnet är något som de tror på och satsar på. 

 

Kontexten i mening 8 handlar om att bostadsefterfrågan i Sverige har ökat sam-

tidigt som det finns en större möjlighet att bygga egen bostad, men för att det ska 

kunna bli möjlighet måste reglerna kring byggandet göras tillgängligare. 

Påståendet blir därför ett konstaterande, men meningen kan även tolkas som en 

uppmaning, då det blir ett påstående där en handling av byggande krävs. Det 

modala hjälpverbet förtydligar i ett uppmaningsperspektiv en hög grad av 

förpliktelse, vilket innebär att det är högst nödvändigt att efterfrågan på fler 

bostäder uppfylls. 
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Meningarna 9 och 10 är exempel på uppmaningar. 

 

 9. Med dessa möjligheter följer ett tydligt ansvar för var och en att lära  

      sig språket, arbeta och försörja sig själv. 

 

 10. Det nya utanförskapet som innebär att nyanlända till Sverige arbetar  

        i för liten utsträckning behöver brytas. 

 

Båda meningarna uppmanar till en respons och handling där nyanländas sociala 

och ekonomiska situation ska förbättras, dock har de en särskiljande egenskap. 

Skillnaden mellan meningarna är avsaknaden av modalitet i mening 9. Till skillnad 

från mening 10, vilken har en hög grad av förpliktelse, får mening 9 en mindre 

krävande respons till handling. 

 

4.1.3 Symbolisk interaktion och symbolisk distans 

 

På Nya moderaternas startsida förekommer det en bild på partiledaren (se bild 1 

nedan och bilaga 1). Bilden är placerad på startsidans andra del, vilket innebär att 

besökaren måste bläddra ner på sidan för att lägga märke till avbildningen på 

partiledaren. Bilden är dessutom mindre i jämförelse med startsidans översta bild 

(som jag analyserar närmare i nästa avsnitt), vilket kan tolkas i en vidare mening 

som att Kinberg Batra inte ska ta för stor plats. Det vill säga att startsidan och 

webbplatsen berör hela partiet och vad partiet kan göra tillsammans och inte 

nödvändigtvis vad Kinberg Batra som partiledare kan göra för det politiska 

samhället i sin roll som partiets ansikte utåt.  

 

I interaktionen mellan betraktaren och den avbildade ser vi Kinberg Batra i en 

realistisk situation avbildad i ett underifrån-perspektiv. Till följd av kameravinkeln 

placeras betraktaren i en underordnad position vilket således ger partiledaren en 

stark maktposition. Dock krockar detta perspektiv med bildens beskärning då den 

är beskuren vid partiledarens axlar vilket antyder en personlig distans. Enligt 

Björkvall (2009:41) talar detta om en personlig relation mellan betraktaren och 

den avbildade, vilket inte stämmer överens med kameravinkeln. En tolkning är att 

bilden har beskurits på det här sättet för att passa in i formatet med de tre bilder 

som är placerade på höger sida om Kinberg Batra (se bilaga 1). I den tolkningen 

blir resultatet att det inte finns någon annan tanke bakom storleken än att 

utformningen ska vara grafiskt tilltalande för resten av startsidan. Följaktligen 

kvarstår underifrån-perspektivet som den dominerande betydelsen. 
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        Bild 1. (www.moderat.se) 

 

4.1.4 Andra semiotiska resurser 

 

I en vidare analys av Nya moderaternas startsida innehåller den förutom bild på 

partiledaren också andra semiotiska resurser. Som tidigare nämnt avser detta 

övriga bilder samt figurer eller symboler och meningsskapande text som 

förekommer på startsidan. I den första delen av startsidan förekommer en bild 

vilken tar upp det mesta av startsidans första del (se bilaga 1). Trots att det är en 

oskarp bild går det att urskilja människor bakom bildens text och partiets logotyp, 

men dock inga ansikten. Därför blir det svårt att avgöra vilken betydelse som 

skapas från det vertikala perspektivet respektive det horisontella perspektivet 

eftersom människorna verkar röra sig både mot och ifrån betraktaren. Detta 

innebär en kontradiktion där frågan lyder om partiet vill vara inkluderande eller 

exkluderande. Men ser man till texten i bilden, ”Dags att jobba för en ny regering”, 

kan det meningsskapande syftet i kombinationen av bild och text tänkas betyda att 

människorna på bilden representerar samhället och tillsammans med Nya 

moderaterna kan verkligheten om en ny regering uppfyllas. Alltså kan en sådan 

kombination innebära en inkluderande och jämlik symbolisk interaktion.  

 

Samma bild som analyseras i stycket ovan återkommer i en mindre version i andra 

delen av startsidan, bredvid bilden på Kinberg Batra. Redundansen av bilden samt 

texten förtydligar dels att sammanhanget rör partiets vårkampanj, dels att det 

meningsskapande syftet är viktigt för partiet. 

 

I menyramen finns en hyperlänk med texten Anna placerad, som tar besökaren 

vidare till en webbsida där besökaren kan läsa mer om partiledaren. Valet av att 

använda sig av partiledarens förnamn och inget efternamn kan tolkas som en vilja 

att relationen mellan besökaren och partiledaren kan bli en mer personlig sådan. 

 

Startsidan är koherent med färgerna i partiets logotyp. Den blå färgen är den 

tydligaste redundansen och återkommer dels som startsidans bakgrund, dels i 

bakgrunden i avbildningen av Kinberg Batra och i stillbilden från ett YouTube-

klipp samt som ikonerna för sociala medier och som färgval för vissa texter, för att 

nämna några. Användningen av färgen kan vara en metod för att inpränta hos 

besökaren vilket partis webbplats personen besöker. Partiet vill länkas ihop med 
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färgen; moderat är likvärdigt med blått. Samma blå färg återkommer dessutom på 

webbsidan med texten om integration, vilket skapar en helhet som tillför en 

samhörighet med resten av webbplatsen. Vidare tillför även uppbyggnaden av 

startsidan i sektioner att den upplevs vara lätt att överskåda. 

 

4.2 Socialdemokraterna 

 

I underavsnitten till 4.2 redovisas analys och resultat från undersökningen på 

Socialdemokraternas startsida och integrationswebbsida med rubriken Integration 

och mångfald. 

 

4.2.1 Deltagare och processer 

 

Vid en analys av Integration och mångfald uppvisar även denna text två av fyra 

processtyper: materiell process och relationell process. Den mest förekommande 

är materiell process. Alla exempelmeningar går att finna i sin helhet i bilaga 4. 

 

De två första meningarna nedan är exempel på materiella processer vilka 

förekommer i texten. 

 

 11. När människor flyttar SPRIDS arbetskraft, kunskap och idéer, nätverk 

        VÄXER och nya möjligheter UPPSTÅR.  

 

 12. Vi ARBETAR för en politik som sätter nyanlända invandrares jobbetablering  

        på arbetsmarknaden i centrum och som samlar resurser så tidigt som  

        möjligt för en snabbare jobbetablering. 

 

I mening 11 kan det vara oklart vem förstadeltagaren är. Vid en första anblick 

skulle människorna i processen ses som förstadeltagare men i detta fall ses de som 

en omständighet. Istället är förstadeltagare de understrukna orden som sker med 

människorna, vilket upplevs som abstrakta ting. Dock uppfattar jag meningen som 

en positiv sådan, då nya möjligheter och idéer används. 

 

I mening 12 synliggörs partiet när de tydligt talar om en verklighet där de arbetar 

för en förändring i nyanländas jobbvillkor. Medan partiet är gömt i föregående 

mening, träder de istället fram när en konkret åsikt läggs fram. 

 

Som tidigare nämndes förekommer det även relationella processer i Integration 

och mångfald. Mening 13 och 14 nedan är exempel på denna process. 

 

 13. Ansvarsfördelningen för flyktingmottagandet ÄR fortfarande skev  

        mellan Sveriges kommuner. 
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 14. Vårt mål ÄR att nyanlända som inte är i behov av särskilt stöd ska  

        vara i arbete eller studier två år efter att uppehållstillstånd har  

        beviljats. 

 

I mening 13 och 14 förekommer ett liknande förhållande som syntes i mening 11 

och 12, det vill säga att partiet synliggörs som förstadeltagare endast i mening 14. 

På grund av att partiet osynliggörs i mening 13 resulterar det i att meningen blir 

abstrakt då ingen mänsklig deltagare framträder. 

 

4.2.2 Modus och modalitet 

 

I Integration och mångfald fann jag även här tre av fyra modus: erbjudande, 

påstående och uppmaning. Alla exempelmeningar i detta avsnitt återfinns i sin 

helhet i bilaga 4.  

 

Nedanstående två meningar, 15 och 16, uppvisar exempel på erbjudande vilka 

förekommer i Socialdemokraternas text.  

 

 15. Alla måste få möjlighet att försörja sig själva i vårt land. 

 

 16. Vi har inrättat ett snabbspår för nyanlända tillsammans med  
              arbetsmarknadens parter så att nyanlända med kompetens  

               inom bristyrken snabbt kan få kompletterande utbildning,  

               praktik eller arbete. 

 

Dock skulle mening 15 likaså kunna tolkas som ett erbjudande i uppmaningsform. 

Anledning till denna tolkning är att partiet uttrycker att möjligheterna för 

människor vilka flytt till Sverige inte är tillgängliga för alla och genom att uttrycka 

att de borde vara tillgängliga uppmanar de till handling. I handlingen, i både 

påståendeform och uppmaningsform, finns en hög grad av modalitet. 

 

Mening 16 yttrar en annan form av modalitet nämligen en låg grad av villighet. Om 

kan skulle bytas ut mot exempelvis ska eller utesluts ur erbjudandet skulle 

meningen få en annorlunda innebörd. Nu uttrycker meningen att det går att få 

snabb hjälp med utbildning, praktik och arbete, men vid hög grad av villighet och 

även vid uteslutandet av modalitet finns det en säkerhet i yttrandet. Det kommer 

att ske. 

 

Nedanstående meningar, 17 och 18, är exempel på påstående.  

 

 17. Ansvarsfördelningen för flyktingmottagandet är fortfarande skev  

        mellan Sveriges kommuner. 

 

 18. En framgångsrik jobbpolitik spelar en central roll för att bryta segregationen. 
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I mening 17 upplevs adverbialet fortfarande vara en låg grad av modalitet då hand-

lingen (ansvarsfördelningen) i påståendet inte har påverkats av någon förändring. 

Det är snarare ett konstaterande av att det är ett pågående problem. 

 

I mening 18 förekommer det dock ingen tydlig modalitet, utan i detta fall kan 

istället en central roll ersätta modalitetsgraden då detta ordval kan upplevas vara 

det som gör påståendet starkt. 

 

Som nämndes tidigare förekommer det ytterligare ett modus i Socialdemo-

kraternas text, nämligen uppmaning. Nedanstående meningar är exempel på en 

sådan språkhandling. 

 

 19. Ansvaret måste delas på ett rättvist och rimligt sätt inom Sverige. 

 

 20. Alla kommuner ska bidra i mottagandet. 

 

I exempelmening 19, vilken refererar tillbaka till exempelmening 17 i Socialdemo-

kraternas text, finns en hög grad av modaliteten förpliktelse. Detta innebär att det 

finns en stark skyldighet från partiets sida att fördelningen av ansvaret för 

flyktingmottagandet i Sverige ska ske. Partiet uttrycker att det är nödvändigt och 

att något alternativ inte existerar. 

 

Mening 20 är en av rubrikerna i den punktlista som är placerad under textens sista 

stycke. Även denna uppmaning uttrycker en hög grad av förpliktelse. Det vill säga 

att meningen förtydligar att det inte finns något alternativ till att alla Sveriges 

kommuner är med i mottagandet av människor som flytt till vårt land. 

 

4.2.3 Symbolisk interaktion och symbolisk distans 

 

På Socialdemokraternas startsida förekommer det två bilder på partiledare Stefan 

Löfven (se bilaga 3). Den första bilden, bild 2 nedan, möter besökaren i den första 

delen av startsidan. Bilden föreställer Löfven tillsammans med ett antal människor 

i vad som ser ut som en diskussion och verkar även vara tagen i ett verkligt 

sammanhang där fotografen fångat ett genuint ögonblick i de avbildades samtal. I 

en symbolisk aspekt kan detta tolkas som inkluderande med anledning av att 

betraktaren får se Löfven tala med människor från samhället och att han inte 

förlitar sig enbart på personer ur det politiska rummet. Han är ett med det svenska 

folket. Den sistnämnda tolkningen förstärks av den sista av de tre punkter som 

listas i nedre högra hörnet på bilden – ”ta ställning du också”. Den lexiko-

grammatiska betydelsen av uppmaningen blir att väljarnas åsikter är viktiga och 

inte bara deras valröster. 

Ur kameravinkelns perspektiv är den symboliska interaktionen en aning svår att 
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avgöra. Det svåra ligger i att bilden är tagen ur ett framifrån-perspektiv men för att 

uppfylla kravet från detta horisontella perspektiv ska den avbildade möta 

betraktarens blick, vilket är omöjligt för betraktaren att göra då Löfven blickar 

neråt. Användningen av just denna bild kan ha sina fördelar men även sina 

nackdelar. Jag anser att fördelen kan vara att när webbplatsens besökare betraktar 

bilden uppstår det inte någon maktkamp. Däremot kan avsaknaden av just Löfvens 

blick vara en nackdel om betraktaren vill känna någon form av kontakt med 

partiledaren. Dock hade det genuina ögonblicket kunnat ödeläggas om han istället 

hade tittat in i kameran och mött sin betraktares blick, medan situationen i övrigt 

förblev den samma. Bildens betydelse hade då förändrats och kontexten blivit 

något annat. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. (www.socialdemokraterna.se) 

 

Den andra bilden på Löfven (bild 3 nedan) är mindre och är placerad på den tredje 

delen på startsidan. Se bilaga 3 för den korrekta skalan mellan de två bilderna. Det 

finns en tydlig likhet mellan denna bild och den föregående. Den gemensamma 

faktorn är att båda bilderna är tagna i ett verkligt sammanhang, i ett genuint 

ögonblick och att Löfven även i bild 3 porträtteras tillsammans med någon annan. 

Det som skiljer bild 2 och bild 3 åt är att den sistnämnda verkar vara tagen i 

samband med en presskonferens eller liknande, vilket jag uppfattar som ett mer 

kontrollerbart utrymme. Med det menar jag att han står still på samma plats vid 

podiet, vilket gör det lättare att ta ett foto och det blir dessutom naturligare vid de 

tillfällen han blickar upp mot människorna som sitter framför honom än om han 

skulle möta betraktarens blick i bild 2. 

 

Dock är den symboliska interaktionen även i denna bild svår att tolka, då 

kameravinkeln inte helt stämmer överens med vare sig de vertikala eller de 

horisontella perspektiven. Den betydelse som närmast beskriver vad som händer i 

bilden skulle jag säga är social distans på grund av hur bilden är beskuren. Löfven 

blickar upp och har ögonkontakt med sina lyssnare, men ögonkontakten sträcker 

sig inte till betraktaren av bilden vilket är ett krav vid både öga-mot-öga-



 

22 

 

perspektiv och ett framifrån-perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 3. (www.socialdemokraterna.se) 

 

Sättet partiledaren är avbildad på i båda bilderna inger en sorts auktoritet. Jag 

uppfattar att valen av dessa bilder har gjorts med anledning av att ge betraktaren 

en känsla av trygghet, vilket tillsammans med den grammatiska betydelsen i texten 

förstärker den symboliska betydelsen. ”Trygghet i en ny tid” uttrycker att det är 

hos Socialdemokraterna som betraktaren finner trygghet i den nya tid som partiet 

talar om och att det i förlängningen är dem betraktaren kan lita på. 

 

4.2.4 Andra semiotiska resurser 

 

På Socialdemokraternas startsida förekommer ett flertal semiotiska resurser. En 

av dessa är redundansen av röd färg. Jag uppfattar att den röda färgen och partiet 

har en stark samhörighet, vilket grundar sig i den röda rosen som är en del av 

partiets logotyp. Färgen följer med till olika sektioner på startsidans skilda delar i 

exempelvis skrift och följer även över till integrationswebbsidan. Där används 

färgen dels i länk i en mening, dels i punktlistan efter samma text. Att partiet väljer 

att använda genomgående färg på sin webbplats uppfattar jag som ett sätt att göra 

den enhetlig med ett flertal underliggande webbsidor. Det medför även att start-

sidan är lätt att överskåda och orientera sig på. 

 

Startsidan innehåller tämligen lite text, men den text som förekommer är på något 

sätt kopplad till sin sektion och i vissa fall uppstår även meningsskapande mellan 

bild och skrift, även kallat intermedialitet. Ett tydligt exempel på intermedialitet är 

bilden med finansminister Magdalena Andersson, vilken precis som av-

bildningarna på Löfven verkar vara tagen i ett genuint ögonblick. Under bilden 

lyder rubriken ”Regeringen sänker pensionärsskatten” och besökaren får se 

Andersson sitta med en äldre dam i en miljö som skulle kunna vara ett 

äldreboende. Att förtydliga betydelsen av texten med en bild gör det tydligt för 
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besökaren vad det är som partiet vill förmedla. Det är ett sätt att konkretisera 

betydelsen av texten. Däremot är intermedialiteten mellan text och bild (se bild 2) 

inte lika tydlig. 

 

4.3 Sverigedemokraterna 
 

I underavsnitten till 4.3 redovisar jag analys och resultat från undersökningen på 

Sverigedemokraternas startsida och integrationswebbsida som de valt att rubri-

cera Ansvarsfull invandringspolitik. 

 

4.3.1 Deltagare och processer 

 

I analysen av Ansvarsfull invandringspolitik förekommer tre av fyra processtyper: 

materiella processer, relationella processer och verbala processer. Texten domi-

neras av relationella processer då texten består till hälften av dessa och den rest-

erande delen består av en jämn fördelning av de återstående processtyperna. Alla 

exempelmeningar i detta avsnitt går att hitta i sin helhet i bilaga 6. 

 

Nedanstående mening, 21, är exempel på en materiell process. I denna mening 

osynliggörs partiet som förstadeltagare, därför att i satsen konstateras att ett stöd 

ska ges, men vem detta stöd ska komma ifrån eller vad stödet innebär uttrycks 

inte. 

 

21. Ett aktivt och generöst stöd skall därför GES till de invandrare som 

       önskar återvända till sina hemländer. 

 

Meningarna nedan, 22 och 23, är exempel på relationella processer.  

 

 22. Sverige HAR genom århundradena upplevt ett antal invandringsvågor. 

 

 23. Reglerna för anhöriginvandring måste VARA utformade på ett sådant 

        sätt att de inte bidrar till att skapa ökad segregation eller andra sociala 

        och ekonomiska problem. 

 

Exempel 22, vilken är den mening som inleder Sverigedemokraternas text, 

framhäver att just Sverige har tagit emot ett stort antal människor som flytt från 

sina länder. I sammanhanget får det en abstrakt betydelse eftersom partiet tar upp 

något som redan har hänt; relevansen i meningen uppfattar jag därför som borta. 
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Som nämndes ovan förekommer det även en tredje process, nämligen verbala 

processer. Meningarna 24 och 25 nedan är exempel på en sådan process. 

 

 24. Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men MENAR att […] 

 

 25. Sverigedemokraterna värnar om asylrätten, men vill samtidigt BETONA  

        att rätten att söka asyl inte är detsamma som rätten att bli beviljad asyl. 

 

I både mening 24 och mening 25 syns en tydlig framställning av partiet då de 

uttrycker sina åsikter i ett direkt anförande. Detta synliggörs då de använder 

menar och betonar, vilket innebär att partiet lägger vikt vid att detta är deras åsikt. 

 

4.3.2 Modus och modalitet 

 

I en vidare analys av Sverigedemokraternas text Ansvarsfull invandringspolitik 

innehåller den tre modus: erbjudande, påstående och uppmaning. Alla exempel-

meningar går att hitta i sin helhet i bilaga 6. 

 

Meningarna 26 och 27 är exempel vilka uttrycker erbjudande.  

 

 26. Flyktingpolitiken skall annars primärt vara inriktad på att hjälpa  

        flyktingar på plats, i krisområdenas närhet. 

 

 27. Detta ger oss förutsättningar att nå de allra mest nödlidande och 

        medför dessutom att vi kan hjälpa betydligt fler flyktingar för 

        samma summa pengar jämfört med en modell där stora grupper 

        av flyktingar hjälps i Sverige. 

 

Mening 26 refererar till en föregående mening i texten, vilken hittas som exempel 

30 längre ner i avsnittet. Partiet uttrycker sin åsikt om villkoren för hur nyanlända 

som flytt undan exempelvis konflikter ska beviljas tillfälligt uppehållstillstånd och 

under hur lång period detta tillstånd ska vara. I mening 26 finns en hög grad av 

villighet då partiet framhåller att de vill fokusera på att hjälpa människor i 

drabbade områden innan de tvingas fly. De är angelägna att öppna upp för denna 

möjlighet. 

 

Exempelmening 27 uttrycker däremot en annan grad av villighet. Här är partiet 

inte lika säkra på om de kan hjälpa människor i de drabbade länderna. Hade 

däremot partiet bytt ut kan mot ska eller måste skulle utfallet varit det motsatta. 

Istället för att partiet låtit osäker på om de kan erbjuda flera människor hjälp, 

skulle en högre grad av villighet vara mer tillförlitligt. 
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Meningarna 28 och 29 nedan är exempel på påståenden. 

 

 28. Trots att det inte saknas exempel på enskilda individer som 

        på ett positivt sätt anpassat sig och bidragit till det svenska 

        samhället under senare tid, så är ändå den sammanlagda  

        nettoeffekten av massinvandringen från avlägsna länder 

        starkt negativt [sic!], såväl ekonomiskt som socialt. 

 

 29. Sverigedemokraterna värnar om asylrätten, men vill samtidigt  

        betona att rätten att söka asyl inte är detsamma som rätten att 

        bli beviljad asyl. 

 

Mening 28 är ett exempel där det inte förekommer modalitet. Trots avsaknaden av 

detta, kan partiet uttrycka graden av sitt påstående med andra ord. Orden jag 

tänker på är starkt negativt, vilka de använder för att uttrycka att de inte håller 

med om hur mottagandet av människor på flykt har hanterats. 

 

Mening 29 däremot omfattas av modalitet, där partiets uttalande om asylrätten har 

en medelhög grad av villighet, det vill säga att med användandet av vill uttrycker 

partiet att de är måna om att mottagaren av texten ska förstå skillnaden i 

påståendet. 

 

Vidare förekommer det även uppmaningar i Ansvarsfull invandringspolitik, vilket 

redovisas med två exempel nedan. 

 

 30. Flyktinginvandringen bör vara begränsad till en mindre mängd  

        flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och 

        som endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den 

        period som de livshotande konsekvenserna av den konflikt 

        eller naturkatastrof man har flytt ifrån varar. 

 

 31. Reglerna för anhöriginvandring måste vara utformade på ett sådant 

        sätt att de inte bidrar till att skapa ökad segregation eller andra sociala 

        och ekonomiska problem. 

 

I ovanstående exempel, mening 30, förekommer det en medelhög grad av för-

pliktelse. Det vill säga att partiet ger en rekommendation om vad som ska åtgärdas 

med bör och följaktligen visar de att detta är något de vill förändra. 

 

I mening 31 förekommer en hög grad av förpliktelse då användandet av måste 

understryker ett allvar i frågan och att det är högst nödvändigt att utarbeta 

reglerna kring anhöriginvandring. Det tyder på att detta är något som partiet tar 

på största allvar. 
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4.3.3 Symbolisk interaktion och symbolisk distans 

 

På Sverigedemokraternas startsida förekommer fem bilder på partiledaren Jimmie 

Åkesson (se bilaga 5). Den första avbildningen, bild 4 nedan, är den största av de 

fem och upptar majoriteten av startsidans första del. I denna avbildning gestaltas 

Åkesson i två olika symboliska interaktioner, dels från ett framifrån-perspektiv, 

dels från ett öga-mot-öga-perspektiv. Betydelsen i dessa två perspektiv leder till en 

personlig och inkluderande relation samt en jämlik sådan mellan Åkesson och 

betraktaren. Betraktaren är en del av den sociala gruppen som den avbildade 

tillhör. Detta förstärks dessutom av att partiledaren ler på bilden, vilket upplevs 

som välkomnande och återspeglar illusionen av en nära relation. Vidare kan texten 

i bilden – ”Förändring på riktigt” – antyda att Åkesson är den person som väljare 

kan lita på när det gäller att genomföra det texten vill yttra, men även att inget 

annat parti än Sverigedemokraterna kan genomföra en förändring i Sveriges 

politiska samhälle. Detta antagande gör jag dels på grund av den grammatiska 

konstruktionen i texten som uttrycker uppmaning i påståendeform där det 

sistnämnda är ett konstaterande om att det kommer att ske en förändring, dels på 

grund av att det tillsammans med den symboliska interaktionen i bilden möjliggör 

en sådan tolkning. 

 

Vidare är beskärningen viktig i framställningen av relationen mellan den avbildade 

och betraktaren. I bild 4 är Åkesson beskuren ovanför midjan, vilket stämmer 

överens med mallen för social distans. Partiledaren är alltså tillräckligt nära be-

traktaren för att denna ska kännas inkluderad i partiledarens värld, samtidigt som 

han befinner sig på ett avstånd som innebär att de inte har en personlig relation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 4. (www.sd.se) 

 

Den andra bilden på partiledaren, bild 5, är placerad direkt under bild 4 och 

fungerar som en introduktion till den tillhörande texten. Bilden är beskuren vid 

axlarna vilket i en symbolisk distans innebär en personlig relation till betraktaren. 

Dessutom skapas en intermedialitet då den tillhörande texten leder startsidans 

besökare vidare till en webbsida där han eller hon kan läsa mer om partiledaren. 

Se bilaga 5 för text. Dock är det svårt att avgöra det vertikala och horisontella 

perspektivet på grund av vinklingen av bilden, men jag anser att trots att bilden 
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inte är direkt framifrån är det ändå framifrån-perspektivet som stämmer bäst 

överens med kriterierna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Bild 5. (www.sd.se) 

 

Den tredje bilden på Åkesson, bild 6 nedan, återfinns på startsidans tredje del i den 

vänstra sektionen. Här är partiledaren avbildad i ett framifrån-perspektiv och till 

skillnad från föregående bild upplevs den vara arrangerad liksom bild 4. Det vill 

säga att Åkesson förmodligen har blivit ombedd av fotografen att ställa sig i denna 

position och därmed styrt partiledaren i fråga om vart han ska rikta sin blick. 

 

Till skillnad från de andra fyra bilderna på startsidan är denna bild svartvit. Detta 

skulle kunna vara ett sätt att skapa en intermedialitet mellan bilden och texten 

som tillhör. Det vill säga att det mörka i bilden ska spegla vad Åkesson anser är 

otillräckligt i Migrationsverkets arbete. Se bilaga 5 för fullständig text.  

 

 

 

 

 

 

 

 
           Bild 6. (www.sd.se) 

 

De två sista avbildningarna av partiledaren, bild 7 och 8, är samma bild med den 

skillnaden att bild 8 är en beskuren bild från bild 7. Bild 7 är placerad på start-

sidans tredje del i den högra sektionen under rubriken ”SD i media”. I denna 

sektion listas artiklar som partiets politiker skrivit, vilket medför att bilderna 

ändras kontinuerligt och även kan innehålla mer än en bild på samma politiker. I 

avbildningen på Åkesson framställs partiledaren i ett framifrån-perspektiv och ett 

öga-mot-öga-perspektiv ur den symboliska interaktionen samt i en social distans 

från den symboliska distansen. Detta innebär att betraktaren ska känna sig 

inkluderad och jämlik med partiledaren, men jag uppfattar det tvärtom av den 

anledningen att Åkesson står med armarna i kors. Vid ett inkluderande perspektiv 
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vore en öppen famn mer tilltalande än en sluten sådan.  

 

Vid analys av bild 8, som har placerats på startsidans fjärde del längst ner i den 

högra sektionen, uppfattar jag det som att bilden hör ihop med citatet (se bilaga 5) 

och därför är det svårt att avgöra om samma bild finns kvar vid eventuellt byte av 

citat. Eftersom att denna bild är ett resultat av beskärning från bild 7, får den lite 

av en annan betydelse än föregående bild. Bilden tillhör fortfarande samma verti-

kala och horisontella perspektiv, men beskärningen gör att i relation till verklig-

heten kommer betraktaren i den senare bilden tillräckligt nära för att en personlig 

distans ska uppstå. 

 

 

 

 

    
 

 

 Bild 7. (www.sd.se)      Bild 8. (www.sd.se) 

 

4.3.4 Andra semiotiska resurser 

 

I en vidare analys av Sverigedemokraternas startsida förekommer det andra semi-

otiska resurser än bilderna redovisade i föregående avsnitt. Inledningsvis före-

kommer det en symbol som jag menar är en tydlig intermedialitet. I menyramen 

intill formatlänken med partiledarens namn har partiet valt att placera ett hjärta. 

Det som gör att en intermedialitet uppstår är budskapet som symbolen re-

presenterar. Hjärtat indikerar ett tydligt tycke för partiledaren, vilket besökaren av 

startsidan likaså inbjuds att känna. 

 

På startsidans andra del förekommer, förutom avbildningen på Åkesson, två typer 

av bilder, se bilaga 5. Bilden till vänster föreställer två barn som går längs en 

grusväg medan de håller varandra i handen. Till vänster om barnen kan 

betraktaren se en buske med blommor och till höger i bilden finns en röd lada som 

verkar en aning nedgången (se bilaga 5). Bilden skapar en sommaridyll på landet. 

Men i ett meningsskapande syfte anser jag att text och bild inte stämmer överens 

med varandra. Anledningen är att i en symbolisk interaktion och distans förmedlar 

bilden att betraktaren inte alls är en del av den avbildades värld eller sociala 

grupp. Den avbildade, i det här fallet barnen, upplevs vara exkluderande i detta 

bakifrån-perspektiv samt till följd av den distans som uppstår mellan barnen och 

betraktaren, vilket talar emot texten som är skriven under bilden. För fullständig 

text se bilaga 5. Den första meningen lyder ”Sverigedemokraterna är hela Sveriges 

parti”, vilket borde gestaltas i ett framifrån-perspektiv. Dock skulle en annan 

tolkning av bilden tillsammans med texten vara att det är barnen som 
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representerar samhället i meningen ”Vi tror att samhället mår bäst av [sic!] vi går 

framåt tillsammans”. De går och blickar framåt. 

 

Redundansen av blomman från partiets logotyp är en annan semiotisk resurs. 

Förutom att blomman förekommer i bild 4, är symbolen placerad mellan bilderna 

på startsidans andra del samt på den femte och sjätte delen. I ett vidare perspektiv 

skulle detta kunna indikera att partiet vill, precis som med den blå färgen på Nya 

moderaternas webbplats och den röda färgen samt rosen på Socialdemokraternas 

webbplats, understryka att blomman och Sverigedemokraterna har en samhörig-

het. När väljare ser Sverigedemokraternas blomma ska de genast tänka på partiet. 
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5. Diskussion 
 

I detta kapitel, i avsnitt 5.1, presenteras en diskussion av analysresultaten, där 

även ett större perspektiv såsom demokrati och i vilken mån partierna är 

tillgängliga diskuteras. Jag gör även en jämförelse mellan partiernas webbplatser 

och diskuterar likheter och skillnader utifrån den teoretiska ramen samt att 

frågeställningarna, vilka undersökningen bygger på, besvaras. I avsnitt 5.2 ger jag 

förslag till framtida forskning. Som avslutning på diskussionskapitlet kommer 

Avslutande reflektioner i avsnitt 5.3. 

 

5.1 Diskussion och jämförelse mellan webbplatserna 

 

För att svara på undersökningens första frågeställning framgår det av analysen att 

det finns en del likheter men även skillnader mellan partiernas texter. När det 

kommer till processtyperna visar analysen att det finns några betydande skillnader 

då Nya moderaternas text består till hälften av materiella processer och hälften 

relationella processer, medan Socialdemokraternas text domineras av materiella 

processer och Sverigedemokraternas text består till hälften av relationella 

processer och till hälften av fördelningen mellan materiella processer och verbala 

processer. Som jag nämnde tidigare i avsnitt 2.2.1 kan processtyperna betyda olika 

saker för en text. Detta innebär att Nya moderaternas text Integration har 

egenskaper som gör den både konkret och greppbar, samtidigt som den i vissa fall 

kan uppfattas opersonlig. Det sistnämnda upplevs då partiets namn utesluts i delar 

av texten, det vill säga hur ofta partiet i form av dess namn eller ett konkret vi 

förekommer. Utifrån analysen av Integration och mångfald talar förekomsten av 

materiella processer för att Socialdemokraternas text är konkret, vilket resulterar i 

att partiet är inkluderande mot läsaren i det partiet vill förmedla. Vid analysen av 

Ansvarsfull invandringspolitik implicerar resultatet att Sverigedemokraternas text 

innehåller ett abstrakt språkbruk. Detta kan ha att göra med att partiet talar till 

största delen om händelser ur det förflutna istället för att fokusera på frågor om 

framtiden, vilket de två andra partierna gör. Det finns ytterligare en skillnad 

mellan de tre integrationswebbsidorna, vilken är att Sverigedemokraterna är det 

enda parti som uttryckte verbal process, vilket redovisas i avsnitt 4.3.1. Vid två 

tillfällen uttrycker de en konkret åsikt vilket kan tyda på att partiet vill undvika 

missförstånd i det de vill förmedla i dessa meningar. 

 

Det finns också vissa likheter mellan partiernas texter, där det ena är att partierna 

synliggörs i lika stor omfattning på respektive integrationswebbsida. Dock kan 

detta bero på att texterna trots allt handlar om hur partiet arbetar i denna fråga, 

vilket medför en automatisk synlighet av respektive parti då det rör partiernas 

åsikter samt deras arbetssätt kring ämnet. 
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Den andra likheten tar oss in på modus och modalitet. Utav de fyra modus som 

ingår i modellen i systemisk-funktionell grammatik, vilka presenteras i avsnitt 

2.2.2, förekommer samma tre på partiernas respektive integrationswebbsidor: 

erbjudande, påstående och uppmaning. En tolkning kan vara att användningen av 

frågor blir irrelevant eftersom det gemensamma för texterna är att informera 

väljarna om den politik som respektive parti står bakom. Vid frågor, som 

exempelvis skulle kunna röra vad väljarna anser om det partierna vill förmedla, 

skulle dessa enbart fungera som retoriska då partiet inte kan ta del av väljarnas 

svar. Dock skulle frågor kunna användas om partiernas avsikt skulle vara att 

frambringa en effektfull poäng eller liknande.  

 

Emellertid skiljer sig kvantiteten av de olika modus. Vid analysen framgår att Nya 

moderaternas text innehåller övervägande erbjudanden, Socialdemokraternas text 

består av lika många erbjudanden som påståenden och Sverigedemokraternas text 

består övervägande av påståenden. Trots att Socialdemokraternas antal erbjud-

anden inte överensstämmer med mängden av erbjudanden som framträder på Nya 

moderaternas integrationswebbsida, är det en betydelsefull mängd jämfört med 

Sverigedemokraternas text. Dessutom skiljer sig betydelserna i påståendena åt 

mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, då det tidigare partiet talar 

om åtgärder vilka kan hjälpa människor på flykt i modern tid samt att jag uppfattar 

att dessa åtgärder är något som partiet i hög grad vill realisera. Det sistnämnda 

partiet talar övervägande om det förflutna samt hur de anser att vårt land har 

blivit påverkat av de människor som flytt hit. Resultatet av att utgångspunkten i 

dessa påståenden skiljer sig tyder på att Nya moderaterna och Socialdemokraterna 

har liknande värdegrund, till skillnad från Sverigedemokraterna. Jag anser att vid 

användning av erbjudanden väljer de två första partierna att lägga vikt vid 

framtiden, därav användningen av fler erbjudanden, medan Sverigedemokraterna 

fokuserar på vad som har hänt och fastnar på så sätt i påståenden.  

 

Vidare ska jag svara på den andra frågeställningen vilken behandlar bild-

användning på partiernas respektive startsidor. Vid analysen av bildelementen 

finns det en del skillnader även här. Den första skillnaden är mängden avbildningar 

på partiledare för respektive parti. Nya moderaterna har en bild på Anna Kinberg 

Batra, Socialdemokraternas Stefan Löfven förekommer på två bilder och Jimmie 

Åkesson förekommer på fem bilder på Sverigedemokraternas startsida. Det är 

dock inte bara mängden bilder som skiljer startsidorna åt, utan det finns också en 

skillnad i hur respektive partiledare framställs i avbildningen. Som jag nämnde i 

avsnitt 2.1 menar Håkansson, Johansson och Vigsø (2014:105) att användningen 

av bilder på ett partis partiledare är ett sätt att få väljarna att rösta på denna 

person eller det partiet. De menar även att dessa bilder skapar förtroende för den 

avbildade och således för partiet (Håkansson, Johansson & Vigsø 2014:105). Om så 

är fallet innebär det att partierna borde använda enbart bilder på sina respektive 

partiledare där en sådan relation kan skapas, vilket inte överensstämmer med 
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analysresultatet. Dels är Nya moderaternas bild på Kinberg Batra, bild 1, mindre än 

de mest centrala bilderna på Löfven, bild 2, och Åkesson, bild 4, dels är besökaren 

av startsidan tvungen att bläddra ner på sidan för att finna Kinberg Batra vilket 

inte förekommer för vare sig Löfven eller Åkesson. Vidare är Kinberg Batra av-

bildad ur en maktposition, vilket kan tolkas som att partiet har ett politiskt övertag 

där väljarnas åsikter är oväsentliga. En sådan porträttering uppfattar jag att parti-

er vill undvika. På Sverigedemokraternas startsida används däremot motsatta 

avbildningar på deras partiledare. I bild 4 är Åkesson avbildad ur ett personligt 

samt inkluderande perspektiv, vilket talar för att detta kan gynna partiet i framtida 

val. Även Socialdemokraternas avbildning på Löfven uppfattar jag som inklu-

derande. 

 

Vidare vill jag även ta upp ett par andra element, vilka inte ingår i frågeställ-

ningarna men som jag upptäckte i undersökningen. Det första är hur partierna 

benämner integrationsfrågan, det vill säga vilka rubriker de har valt till sina 

respektive texter. Nya moderaterna har valt att använda sig av Integration, 

Socialdemokraterna Integration och mångfald och Sverigedemokraterna har valt 

att använda Ansvarsfull invandringspolitik. Detta anser jag speglar partiernas 

åsikter kring ämnet då man redan i rubrikerna kan se hur de väljer att närma sig 

ämnet, där jag menar att deras åsikter tydligt går isär i integrationstexterna. Nya 

moderaterna och Socialdemokraterna vill nämligen finna lösningar på hur 

flyktingar ska få en ny chans till ett bättre liv i ett annat land, i vårt land, medan 

Sverigedemokraterna väljer att lyfta frågan att människor i drabbade områden 

runt om i världen ska hjälpas på plats. I Nya moderaternas och 

Socialdemokraternas texter finns en inbjudan till gemenskap, men i Sverige-

demokraternas fall uppfattar jag det vara tvärtom. För att ge ett exempel från 

Ansvarsfull invandringspolitik ger Sverigedemokraterna intrycket av att vara 

positiva till tidigare immigration då de menar att det varit ”begränsat antal in-

vandrare från kulturellt och geografiskt närliggande nationer, vilket gjort att dessa 

invandrare har kunnat assimileras in i den svenska nationen” (sd.se), medan de 

uppfattas vara negativa till den nutida immigrationen då de beskriver den på 

följande sätt: 

 

 Tendensen i modern tid har varit en oerhört omfattande invandring från 

 avlägsna länder och kulturkretsar. Trots att det inte saknas exempel på 

 enskilda individer som på ett positivt sätt anpassat sig och bidragit till det 

 svenska samhället under senare tid, så är ändå den sammanlagda  

 nettoeffekten av massinvandringen från avlägsna länder starkt negativt,  

 såväl ekonomiskt som socialt.  

 

Varför integrationsfrågan skiljer sig mellan de två första partierna och det senare 

går bara att spekulera i. 

 
Ytterligare en aspekt som jag upptäckte vid undersökningen, vilken inte är en del 
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av frågeställningarna, är nivån av tillgänglighet i språket på respektive integra-

tionswebbsida. När det gäller det svenska språket i offentliga sammanhang, 

exempelvis politisk kommunikation, finns det vissa riktlinjer som ska efterföljas 

(SOFI, Att skriva klarspråk). Institutet för språk och folkminnen (SOFI) beskriver 

det med att myndighetstexter handlar om demokrati och därför ska alla ”ha 

tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna” 

(SOFI, Klarspråk). I politisk kommunikation borde därför detta vara en själv-

klarhet. Emellertid menar jag att det inte är fallet när det gäller ett av partierna i 

min undersökning, nämligen Sverigedemokraternas text Ansvarsfull invandrings-

politik. Denna text består av ett flertal svåra ord samt krångliga meningar, till 

skillnad från Nya moderaterna och Socialdemokraterna vilka använder ett tydligt 

språk. För att ge ett exempel kommer här en mening vilken återfinns på Sverige-

demokraternas integrationswebbsida: ”Flyktinginvandringen bör vara begränsad 

till en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och 

som endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den period som de 

livshotande konsekvenserna av den konflikt eller naturkatastrof man har flytt ifrån 

varar”. Som synes är denna mening lång samtidigt som meningen är krångligt 

formulerad. 

 

Vidare används även en del komplicerade ord och meningsuppbyggnader, som 

exempelvis ordet assimileras och meningen ”Trots att problem inte har saknats har 

denna historiska invandring i flera fall haft en positiv nettoinverkan på samhället” 

(sd.se), där jag anser att problem inte saknas är en onödig version av problem finns. 

Alltså finns det möjligheter att förenkla.  

 

Sammanfattningsvis visar alltså resultatet i undersökningen att det finns skill-

nader och en del likheter mellan de tre partierna vilka avser textelementen samt 

bildelementen. Det som framgår av analysen när det gäller textelementen är att de 

olika processerna samt modus och modalitet gjorde det möjligt att se hur res-

pektive parti väljer att framställa sig själva. Detsamma gäller de visuella verktygen 

för bildelementen. 

 

5.2 Framtida forskning 

 

Vidare forskning kring de ämnen som aktualiseras i min undersökning skulle 

kunna fördjupa resultaten. Ett förslag är att göra en enkätundersökning med välj-

are för att se vilka korrelationer som kan finnas mellan resultaten i denna under-

sökning eller resultaten från en liknande undersökning och resultaten från en 

enkätundersökning, där väljarna ger sina åsikter om textelement respektive 

bildelement för att vidare göra en jämförelse mellan dessa resultat. I en fördjupad 

undersökning kan det vara möjligt att se om teorin samt metoderna stämmer 

överens med vad väljare upplever i verkligheten. 
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5.3 Avslutande reflektioner 

 

I en vidare diskussion kan frågan ställas vilken effekt skillnaderna och likheterna 

som avser textelementen och bildelementen kan få för respektive parti ifråga om 

val. Förvisso kan den frågan främst vetenskapligt besvaras om en kompletterande 

undersökning genomförs där faktiska väljare är involverade, men jag menar att det 

redan nu till viss del framstår som tydligt att de aspekter som denna undersökning 

redovisar kan påverka människor som ska rösta, då partierna visar vilka de är och 

vad de står för. Undersökningen visar även att vid en god kommunikation från 

partiernas sida är det svårt att ta miste på respektive partis politiska agenda. 

Eftersom vi lever i en demokrati vilken ger oss möjligheten och rättigheten att 

påverka i det politiska rummet är det av vikt att partierna kommunicerar på ett 

tydligt sätt med sina väljare. Argumentet till det är enkelt uttryckt att vi väljare har 

grundvärderingar som vi tror på, precis som partierna, och det gäller att finna 

samt rösta på det parti som delar ens egna värderingar och då är en god 

kommunikation till fördel. 
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