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Bakgrund & frågeställning 

Sverigedemokraterna bildades1988 av tidigare aktiva inom nazistiska och fascistiska rörelser. 

Idag är partiet Sveriges tredje största. Partiets bakgrund, växande stöd och senaste framgångar i 

valet 2014 parallellt med uppmärksammande skandaler väckte nyfikenhet: Hur kommunicerar 

ett parti med så tydlig historia och en del ofördelaktiga avslöjanden för att bli accepterat? 

Avgränsning av kommunikationen gjordes till de tre valfilmerna som gjorts inför riksdagsvalen 

2010 och 2014. Analysen redogör för hur olika element, retoriska och semiotiska, samverkar 

för att konstruera ett budskap, både implicit och explicit, för att övertyga. Vidare diskuteras 

likheter och skillnader i materialet från 2010 och 2014 och vem målgruppen kan tänkas vara, 

för att se åt vilket håll utvecklingen gått. 

Teori & metod 

Teori inom semiotik och retorik används tillsammans med teorier om politisk kommunikation 

för att besvara frågeställningarna.  Filmerna anlayseras med verktyg som logos, ethos, pathos, 

genus deliberativum, konnotaion, kommutationstest och intertextualitet från fälten. 

 

Analys & slutsats 

Analysen redogör för en mycket pathos-betonad första valfilm 2010, de andra ses som mer 

ethos- och logos-betonade. I slutsatsen diskuteras att det skett en utveckling av vilka som är 

”vi” och ”dom”. Kommunikation har även gått från väldigt explicit till mer implicit. Detta 

säger dels något om hur bilden av mottagaren förändrats men kan även vara en strategi för att 

få en mjukare framtoning. Förändringarna visar på en professionalisering av 

Sverigedemokraternas kommunikation där filmerna från 2014 har två målgrupper: ”Jimmie – 

på riktigt”: stärka etablerade relationer och ”Låt er inte tystas”: vinna över skeptikerna.  

 

Nyckelord: Sverigedemokraterna, valfilm, retorik, semiotik, ethos, pathos, logos, Jimmie 

Åkesson, strategi, argumentation, implicit, explicit. 
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1. Inledning & bakgrund  

Under den senaste tiden har högerextrema partier fått ökat politiskt inflytande i Europa 

(http://www.svd.se). Sverige är inget undantag. År 2010 blev ett historiskt valår för 

Sverigedemokraterna som lyckades ta sig in i riksdagen med 6 % av rösterna. Nästa valår blev 

ännu en framgång för partiet. När rösterna var räknade stod det klart att Sverigedemokraterna, 

med 13 %, var Sveriges tredje största parti. Partiets framgångar och politik har skapat många 

nya frågor i det politiska landskapet. Bland annat hur det kommer sig att partiet får allt fler 

anhängare (http://www.dn.se).  

 

Frågorna är många men faktum kvarstår att Sverigedemokraterna, partiet som 1988 bildades 

med grundare som varit aktiva som skinnskallar eller i grupper som nazistiska Nordiska 

rikspartiet och fascistiska Nysvenska rörelsen, trots skandaler lyckats skörda stora framgångar 

(http://www.expressen.se och http://www.svt.se ). Nyfikenhet kring detta ligger till grund för 

denna uppsats: Hur kommunicerar ett parti med så tydlig historia och en del ofördelaktiga 

avslöjanden för att bli accepterat?  

 

Uppsatsen analyserar Sverigedemokraternas tre valfilmer inför riksdagsvalen 2010 och 2014 

med hjälp av retoriska och semiotiska verktyg. Det är ett aktuellt ämne och en politisk 

utveckling som på olika sätt kan påverka samhället och enskilda individer. Det är relevant ur 

medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv då olika mediekanaler används i 

kommunikationen med svenska folket i strävan att övertyga. Inte minst kan det vara relevant 

med studier inom området då det är relativt nytt med valfilmer i Sverige. År 2006 använde sig 

Moderaterna och Folkpartiet av politisk tv-reklam i TV4-gruppens kanaler. Inför EU-valet 

2009 köpte alla borgliga partier reklamtid i TV4. Men det var först inför riksdagsvalet 2010 

som den politiska tv-reklamen på allvar slog igenom och samtliga riksdagspartier och 

Sverigedemokraterna använde sig av valfilmer (Johansson & Grusell 2013: 64-65 och 

http://www.svt.se).                                    

http://www.svd.se/nyheter/valet2014/nyvalda-hogerextrema-partier-i-europa_3603352.svd
http://www.dn.se/valet-2014/sds-framgang-oppositionens-fel/
http://www.expressen.se/nyheter/dokument/har-ar-sds-morka-bakgrund-i-nazism/
http://www.svt.se/
http://www.svt.se/nyheter/sverige/valfilmer-nytt-vapen-i-kampen-om-valjarnavilken-valfilm-tycker-du-ar-bast
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1.1 Syfte  

Syftet är att göra en jämförande analys av Sverigedemokraternas valfilmer från 2010 och 2014 

för att diskutera hur olika element, retoriska och semiotiska, samverkar för att konstruera ett 

övertygande budskap, både implicit och explicit. Avsikten är att lyfta fram likheter och 

skillnader i partiets kommunikation från de två riksdagsvalen och få större förståelse för hur 

partiet kommunicerar för att övertyga.  

 

1.2 Frågeställningar 

Hur har Sverigedemokraterna kommunicerat i sina valfilmer under de två senaste 

riksdagsvalen?  

 

Vad finns det för likheter och skillnader i materialet från 2010 och 2014? 

 

Hur konstrueras budskapen retoriskt och semiotiskt?  

 

Hur är argumenten uppbyggda?  

1.3 Material & avgränsningar 

Endast de filmer som Sverigedemokraterna gjort inför riksdagsval och som visats i TV4-

gruppens kanaler kommer tas upp. Sådana har gjorts i två omgångar, en inför riksdagsvalet 

2010 och två inför riksdagsvalet 2014. Samtliga filmer finns tillgängliga på www.youtube.com  

där Sverigedemokraterna har en egen kanal: Sdwebbtv.  

 

Valfilmen från 2010 finns i två versioner. Originalet stoppades av TV4 då man ansåg att den 

bröt mot demokratiparagrafen i radio och tv-lagen och lagen mot hets mot folkgrupp. Kanalen 

bad partiet skicka in en ny film men fick tillbaka samma film som efter tio sekunder ersatts 

med en pixlad bild och en text: ”Censurerat av TV4. Se den ocensurerade filmen på 

www.sverigedemokraterna.se ”
 1

 (http://www.tv4.se). I uppsatsen analyseras originalet, 

däremot spelar den reviderade versionen en roll som kommer att beröras.  

Utöver dessa filmer finns valfilmerna inför EU-valet 2014, samt filmer som publicerats på 

webben, av ungdomsförbund SDU, SD-kvinnor, riktat till Stockholm stad och en övergripande 

om partiet ”En längre film om oss”. Dessa kommer inte tas upp i uppsatsen. Dels på grund av 

                                                           
1
 Se bilaga 1 

http://www.youtube.com/
http://www.tv4.se/ring-tv4/artiklar/ny-version-av-sverigedemokraternas-valfilm-visas-i-tv4-4fbfb9fd04bf7251940061c8
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tid och utrymme, dels då syftet främst är att studera materialet som riktar sig till den stora 

massan. Fortfarande når traditionella nyhetsmedier många fler människor än sociala medier 

(Strömbäck 2014: 15, 242). Medieforskare har under de senaste tre-fyra decennierna varit 

eniga om att TV är det viktigaste mediet, både för en politiker och för ett parti under en 

valkampanj (Vigsø 2004: 13).  

 

Uppsatsens resultat kommer inte kunna vara ett underlag för att generalisera hur 

Sverigedemokraternas kommunikation förändrats över tid då ett mer omfattande material krävs 

med fler tidsnedslag (Johansson 2010: 88, 91). Däremot kommer alltså likheter och skillnader 

mellan valfilmerna för just dessa två val lyftas fram.  

 

2. Tidigare forskning 

Orla Vigsøs avhandling Valretorik i text och bild. En studie i 2002 års svenska valaffischer 

(2004) analyserar affischer från samtliga riksdagspartier och redogör för hur bild och text 

samverkar för att nå det retoriska målet och få människor att vilja rösta på partiet. Likt denna 

uppsats är metoden Vigsø använder sig av en kombination av semiotik och retorik. Bland annat 

dras slutsaten att partierna föredrar textmeddelanden på affischerna framför visuella element, 

vilka oftast består av porträtt av kandidaterna när de väl förekommer (Vigsø 2004).   

I Underförstådda argument i svenska valaffischer (2005) drar Vigsø slutsatsen att allt färre 

affischer nu för tiden innehåller en explicit argumentation där man konkret förklarar hur 

situationen ser ut, vad man vill uppnå samt hur partiet avser gå tillväga. Sedan 1900-talets 

första hälft har det varit ytterst sällsynt med den typen av argumentation. Att den implicita 

argumentationen blivit allt vanligare kan ha med det begränsade utrymmet att göra enligt Vigsø 

(2005: 4). Det beskrivs även hur partierna i sina affischer bygger upp en antagonism med ett 

”vi” och ”dom”. När exempelvis Moderaterna skriver ”dom” förstår mottagaren att det är 

Socialdemokraterna, partiet i opposition som syftas (Vigsø 2005: 5). Att utvecklingen gått från 

explicit till implicit kan vara relevant i jämförelsen av kommunikation från 2010 och 2014 

valfilmer.  

Aspekter som Vigsø lyfter, som kan vara relevanta för denna uppsats, är hur ett parti gynnas av 

att sätta en fråga på dagordningen som sedan tas upp av andra partier. En viktig fråga lyfts och 

de andra partierna förväntas ha ett svar. Det här samspelet, konkurrensen, bidrar till ett relativt 

homogent politiskt utbud (Vigsø 2004: 41).  
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Val av tema på kampanjen samt målgruppsanalys ses som kärnan i valkampanjen. Med fördel 

väljs ett litet antal teman för att inte förvirra väljarna kring vad som är partiets fokus. Vissa 

teman är konstanta då de är förankrade i partiets ideologi. Det behöver dock inte betyda att 

man varje år har samma kampanj. Samma tema kan vinklas på olika sätt, något som kommer 

synas i analysen av Sverigedemokraternas valfilmer. En viktig punkt för att vinna väljarnas 

intresse är dock, enligt avhandlingen, tydlighet (Vigsø 2004: 57-58, 68).  

Vigsø betonar vikten av det underförstådda, det mottagaren måste anta för att texten ska bli 

meningsfull. Bland annat beskrivs hur vissa ord ger negativ eller positiv konnotation och hur 

vissa ord kan fungera som stilmarkörer för att höja eller sänka nivån på en text (Vigsø 2004: 

102-104). Genom att använda vissa ord kan ett parti framkalla värderingar hos mottagaren utan 

att explicit säga något negativt om motståndaren (Vigsø 2005: 5).   

Valaffischernas utrymme för text är, liksom valfilmernas, begränsat. Ju kortare en text är desto 

mer förutsätts vara känt av läsaren för att texten ska kunna tolkas i överenskommelse med det 

inkodade budskapet. Även vikten av att som parti skapa skillnader gentemot andra partier 

beskrivs som avgörande för partiets överlevnad (Vigsø 2004: 23-24, 38-39). 

 

Anders Sigrells retoriska studie, Att övertyga mellan raderna (2001), redovisar hur 

underförståddhet fungerar i politik kommunikation. En slutsats är att underförståddhet är det 

som kräver av mottagaren att reflektera över texten för att begripa avsändarens bakomliggande 

intentioner (Vigsø 2004: 23-34).  

Texter är fyllda med hänvisningar till outsagd bakgrundinformation som uppfattas som 

gemensam för både avsändare och mottagare. Sigrell lyfter fram olika typer av 

underförståddhet; exempelvis sådan som kräver kännedom om kontexten och sådan som man 

kan sluta sig till på logisk väg. Underförståddhet kan användas med olika motiv, avsiktligt eller 

mindre avsiktligt. Det kan vara det självklara som man inte vill slösa tid och plats på att säga, 

exempelvis ”rösta på oss” i valfilmer då mottagaren med kännedom om kontexten själv kan 

förstå detta. Underförståddhet kan också användas för att komma runt ett problem för 

avsändaren, att undvika att behöva stå för en tanke eller säga något rakt ut.  Detta kommer 

framförallt beröras i denna uppsats under avsnittet ”Valfilm 1 2014 . ’Jimmie – på riktigt’ ” 

och orden: ”Vårt samhälle har riktigt allvarliga problem. De problemen kommer inte att 

försvinna för att vi inte pratar om dem”. Jimmie behöver inte säga ”invandringen är ett riktigt 

allvarligt problem” – det är underförstått. Varför retoriken är uppbyggd på det sättet kan 
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kopplas till Sigrells studier (Bergström & Boréus 2012: 113, 116-117).       

 

I boken Makt, medier och samhälle (2014) kommer Jesper Strömbäck bland annat fram till att 

det finns stora skillnader mellan hur valkampanjer drivs i föregångslandet USA och i Sverige. 

Exempelvis är amerikanska valkampanjer mer kandidatcentrerade medan svenska 

valkampanjer är mer particentrerade. Resultat som går hand i hand med Vigsøs avhandling 

(2004) och som blir intressanta i förhållande till valfilmerna från 2014 där Jimmie medverkar. 

Att svensk politik är particentrerad och inte personcentrerad gör att enskilda politiker inte har 

samma möjligheter att styra image, strategier eller politiskt innehåll (Strömbäck 2014: 199 och 

Vigsø 2004: 62). 

 

3. Teori 

3.1 Politisk kommunikation 

”Med strategisk politisk kommunikation avses då ett strategiskt användande av kommunikation 

för att nå politiska mål” (Strömbäck 2014: 187). Strategi syftar på vad man vill uppnå, hur man 

vill uppfattas, vilka man är villig att samarbeta med, vilka målgrupper man fokuserar på, olika 

etiska överväganden och relationen till andra aktörer (Strömbäck 2014: 191).     

Harold D. Lasswell, kommunikationsteoretiker och forskare inom massmedier och 

propaganda, tog fram en formel med frågorna: Vem säger vad till vem genom vilken kanal och 

med vilken effekt? (Falkheimer & Heide 2013: 45-46). Frågor som på ett eller annat sätt 

behandlas av både Strömbäck och Vigsø i beskrivningen av betydelsefulla element i politisk 

kommunikation. Inom politisk kommunikation finns en enighet om att villkoren för den 

politiska kommunikationen, under de senaste decennierna, har förändrats. Hur den 

förändringen kan beskrivas och vad det innebär är däremot något som diskuteras (Strömbäck 

2014: 235 och Vigsø 2004: 45-46).  

Vigsø beskriver den som marknadsanpassning och använder sig av politisk marknadsteori som 

ett verktyg för att få större förståelse för dagens politiska kommunikation. Vigsø skriver att det 

politiska fältet kan betraktas som en marknad där några erbjuder produkter och andra 

efterfrågar. Marknadsföring av politik är något som alltid funnits menar Vigsø, men det 

avgörande för den ”nya politiska kommunikationen” har varit nya tekniker med 

opinionsmätningar, politisk reklam och politisk marknadsföring (Vigsø 2004: 45-46, 51).  
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Förutsättningen för att den strategiska och politiska kommunikationen ska vara effektiv är goda 

kunskaper om målgruppen vars åsikter partiet vill ha inflytande över. En viktig ingrediens i 

opinionsbildningen är alltså att ha kunskap om opinionen för att kunna anpassa budskapet 

(Strömbäck 2014: 202-203). Strömbäck beskriver att ”anpassningsförmåga är 

överlevnadsförmåga” (2014: 224). Hur ethos, pathos och logos balanseras beror på den 

retoriska situationen och kunskap om målgruppen 
2
. Vad avsändaren lägger fokus på säger 

något om hur man ser på mottagarna och deras syn på avsändaren. Vet man exempelvis att 

målgruppen är motvilligt inställd bör man lägga större vikt vid logos för att kunna övertyga. Är 

det tvärtom, att målgruppen är positivt inställd, kan man lägga fokus på ethos. (Vigsø 2010: 

221-222)  

Idealet är att partiet hittar frågor som är viktiga för den strategiskt utvalda målgruppen. Att 

partiet är medvetet om i vilka frågor man har förtroende hos målgruppen: förtroende för det 

egna partiets kompetens och förmåga att hitta lösningar som har stöd hos de utvalda 

målgrupperna. Inom statsvetenskapen finns begreppet sakägarskap (issue ownership), med det 

menas att det finns frågor som olika partier ”äger” i den bemärkelsen att människor förknippar 

olika frågar med ett visst parti och har förtroende för partiernas politik och kompetens rörande 

dessa. Ju mer en kampanj handlar om en fråga som ägs av partiet, desto större är chansen att 

partiet når framgång i valet (Strömbäck 2014: 204).   

En reaktion på medias ökade självständighet och inflytande är de politiska aktörernas strävan 

att utveckla sin kompetens och verksamhet inom politisk public relation. Det satsas alltmer på 

informatörer, pressekreterare, medieträning och nyhetspåverkan. Med tanke på den 

professionaliseringen kan slutsatsen dras att allt mindre lämnas åt slumpen och att varje val har 

gjorts mot bakgrund av en idé – en önskan att åstadkomma en effekt (Strömbäck 2014: 240-

241 och Vigsø 2004:64, 96-97). 

 

3.2 Retorik 

Retorik definierades av den grekiska filosofen Aristoteles som studiet av allt vars syfte är att 

övertyga (Vigsø 2010:217). Ända sedan retorikens uppkomst har den varit nära knuten till 

politiken (Vigsø 2004: 23). Retorik är läran om vältalighet – konsten att anpassa det språkliga 

instrumentet efter situation och vad som gör kommunikation effektiv. Språkets alla 

                                                           
2
 Se begreppsförklaring på sida 14 
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möjligheter; det rationella, irrationella, förnuftet och känslan, möts för att påverka och övertyga 

människor (Bergström & Boréus 2012: 91 och Johannesson 1998: 14, 22, 256, 276). 

Något som kännetecknar ett starkt budskap är att människor känner igen sig. Det bör upplevas 

trovärdigt och relevant. Ett steg i den riktningen är att hitta ett språk som människor blir 

berörda av både intellektuellt och emotionellt och som ger de rätta associationerna (Strömbäck 

2014: 211).  

 

I all reklam är presentationen av ett val underförstådd. Det handlar om att få människor att 

förstå att de måste välja. Man råder människor att väga olika alternativ mot varandra för att 

därefter välja det bästa (Johannesson 1998: 263). Genom att använda satser som publiken med 

större trolighet kan acceptera som sann eller sannolik kan man vinna över den skeptiska 

publiken. Det handlar om ett samspel mellan mer och mindre trovärdiga kategorier och att 

använda det mer trovärdiga för att reducera tvivel mot det senare (Johannesson 1998: 14). 

Det finns olika typer av retorik, manifest (explicit) och latent (implicit). Den manifesta 

retoriken har sin grund i en öppen argumentation. I den kombineras det visuella och verbala 

argumentet med tydligt formulerade slutsatser. Den latenta retoriken har istället en dold och 

oklar argumentation som i större utsträckning kräver att mottagaren är aktiv och uppmärksam 

(Vigsø 2004:89). 

Den latenta retoriken syftar i första hand till att stärka redan etablerade föreställningar. Den ses 

inte som retorik i traditionell mening, mer som ideologisk påverkan. Sådan retorik är effektiv i 

lägen då det finns en begränsad opposition mellan mottagaren och sändaren/budskapet. Den 

manifesta retoriken uppmanar däremot till omedelbar handling eller förändring av en åsikt och 

ses som retorik i klassisk mening; det ges konkreta argument rörande en konkret fråga 
3
 (Vigsø 

2004:89). 

Det finns retoriska scheman som utifrån erfarenheter om vad som fungerar bäst ger exempel på 

hur de olika appellformerna kan disponeras över textens olika faser. Det är en struktur som  

kan tänkas användas av professionella kommunikatörer. Schemat ger förståelse för vilka 

appellformer som används, på vilka ställen samt varför det växlas mellan dem (Vigsø 2010: 

233-234). Talet delas in i följande faser; den första fasen bör med fördel fokusera på att ha en 

personlig ton och fånga uppmärksamhet, den andra på en mer saklig och undervisande ton. Den 

tredje fasen framför egna argument medan motståndarens bryts ner med ett känslosammare 

                                                           
3
 Se bilaga 2 för detaljerad tabell på vad de olika typerna av retorik innebär 
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avslut. I fjärde fasen summeras helheten kort för att gå över till att skapa medlidande till den 

egna sidans fördel 
4
 (Vigsø 2010: 233-234). 

 

3.3 Semiotik  

Semiotik är studie av vad betydelse är samt var och hur det kan uppstå, vidare hur den 

betydelsen kan överföras till och kopplas med andra betydelser (Drotner et al.1996: 182). 

Några beskrivande grundantaganden är att:  

 Allt kan tillskrivas betydelse genom att mottagaren tolkar elementen som tecken, det vill 

säga som något som står för något annat för någon i en bestämd kontext.   

 Tecknets betydelse är relativt och betydelsen beror på tecknets förhållande till andra 

tecken. Vad något är kan klargöras genom en uteslutande metod, att lyfta fram vad det 

inte är. På så vis framställs förhållandet mellan ett tecken och andra tecken i samma 

system.  

 Man skiljer på två betydelseformer. Denotation, den ”objektiva” tolkningen, och 

konnotation, den betydelse som något får genom de associationer som tecknet skapar 

hos oss. Den sistnämnda är mer subjektiv och inom ramen för den egna kulturen.  

(Vigsø 2010: 235; Vigsø 2004: 72; Kunelius 1998: 137-138 och Fiske 1990: 68,70) 

 

En bild kan till skillnad från ord på ett mer direkt sätt väcka känslor. Framför allt ska reklam 

helst aktivera våra sinnen. Beroende på vilka kulturella koder och personliga erfarenheter vi 

bär med oss kan en bild få olika betydelser (Fogde 2010: 179 och Johannesson 1998: 261). 

Kulturens vikt har att göra med att ju fler gemensamma koder vi har, desto mer kommer våra 

betydelser närma sig varandra. Betydelse ses inte inom semiotik som något absolut och statiskt. 

utan är en aktiv process och växelverkan mellan människa och meddelande (Fiske 1990:60, 

69).  

 

4. Metod 

4.1 Motivering av metodval 

En kvalitativ innehållsanalys kommer genomföras genom en kombination av två metoder; 

semiotik och retorik. Verktyg från båda metoderna krävs för att kunna göra en så täckande 

                                                           
4
 Se bilaga 3 för detaljerat schema 
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analys som möjligt. Då det handlar om ett politiskt och välplanerat material, vars syfte är att 

övertyga människor, är retorikens verktyg relevanta.  För redogörande av de visuella uttrycken 

är semiotiken relevant, för att på ett vetenskapligt sätt beskriva hur betydelse skapas (Björkvall 

2012: 310-311 och Vigsø 2004: 71-72). 

 

Valfilmerna är en multimodal text, det ryms olika former av kommunikation. Ljud, bild och 

språk samverkar när mening skapas. Relationen mellan bild och text är viktig och kan väcka en 

del frågor 
5
 (Fogde 2010: 179. 181-182 och Vigsø 2010: 215-216). 

4.2 Retorisk analys 

I en analys är det klokt att som första steg beskriva den retoriska situationen med frågor som: 

”Vem, vad, varför, var, när, hur, med hjälp av vad?” 
6
 (Johannesson 1998: 17).  

 

För att redogöra för det retoriska i valfilmerna kommer ett antal begrepp vara aktuella som 

förklaras nedan.  

  

Målgrupp: Uppsatsen gör skillnad på målgrupp (den som budskapet är tänkt att nå) och 

mottagare (den som faktiskt tar del av det) (Vigsø 2010: 217-218). 

 

Man kan övertygas av olika faktorer som samverkar. För att besvara hur sändaren försöker 

övertyga är det lämpligt att använda retorikens tredelning av appellformer (Vigsø 2010: 220-

222 och Johannesson 1998: 18): 

 Logos: Förnuftiga, logiska argument. Appellerar till mottagarens intellekt och rationella 

förmåga att dra slutsatser. Saklig bevisföring utifrån fakta. Strävar efter objektivitet och 

använder neutrala ord när argument läggs fram för eller emot en ståndpunkt.  

 Ethos: Karaktär eller personlighet som talaren vill framvisa i syfte att vinna publikens 

intresse. Skapar förtroende för avsändaren beroende av den klokhet och kompetens hen 

besitter. En ärlig, klok och sympatisk person har försprång i att övertyga jämfört med en 

person som framstår som opålitlig. För att vara trovärdig bör kommunikationen vara 

kopplad till det organisationen står för och dess handlingar. Den bör inte ses isolerat från 

hur organisationen agerat.  

                                                           
5
 Se bilaga 4 för exempel på sådana frågor  

6
 Se bilaga 5 för exempel fler mer ingående frågor 
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 Pathos: Retorik som väcker känslor hos åhöraren, exempelvis genom att använda 

metaforer som framkallar bestämda känslor. Att skilja på förnuft och känsla kan vara 

problematiskt. Argument som vädjar till förnuftet väcker i det flesta fall även 

känslomässiga reaktioner.  

(Strömbäck 2014: 187,191, Bergström & Boréus 2012: 91-92, Karlsen 2012: 197, Vigsø 

2010: 220-221 och Johannesson 1998: 18-21, 280, 283) 

 

I förhållande till den här uppdelningen kan det vara relevant att ställa frågor som: Försöker 

man övertyga genom förnuft eller känslor? Vad är det bärande? Är materialet en del av en stor 

kampanj med fler andra filmer och affischer? Refereras det till diskussioner i samhället eller 

andra genrer? För att besvara de två sista frågorna är det relevant att lyfta fram två begrepp: 

Intertextualitet: Hur en text bygger vidare på redan etablerade betydelser från andra texter. 

Tanken är att allt mer eller mindre har en grund i tidigare händelser (Ledin & Moberg: 155 och 

Winther Jørgensen & Phillips 2000: 77). Politiska kampanjer drivs alltid i ett sammanhang och 

är påverkade av det sammanhanget. Ord och uttryck som används är sedan tidigare laddade 

med betydelser från andra sammanhang. (Strömbäck 2014: 197, 199 och Bryman 1997:80).   

För att förstå en text på ett annat plan än enbart det explicita är det nödvändigt att vi har 

erfarenheter och förförståelse om både språk och kultur (Moberg 2010: 198-199). I förhållande 

till valfilmerna kan man ställa sig frågan vad som är typiskt för denna genre och om de finns, i 

så fall vilka, stildrag som lånats från andra texter och genrer (Fogde 2010:182 och Vigsø 2004: 

95).  

Interdiskursivitet: En mer abstrakt form av intertextualitet. När texten refererar till 

diskussioner i samhället och det finns ett samband med andra diskurser som massmediegenrer 

och nyhetsrapporteringar i tidningar snarare än konkreta texter (Björkvall 2012: 333-334 och 

Winther Jørgensen & Phillips 2000: 77).  

Doxa: Kunskap som vi alla utgår ifrån när vi pratar om världen. Att kunna se vad som inte 

förklaras för att avsändaren förutsätter att målgruppen redan har den kunskapen är en viktig del 

i den retoriska analysen. Liknande begrepp är garant: att ett argument förväntas delas av både 

sändare och mottagare. Något som vi vet, som inte kan ifrågasättas (Vigsø 2010: 222-225, 232-

233).   
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Genus deliberativum: Hur avsändaren lägger upp sin kommunikation för att styra åhöraren 

och samtidigt få denne att känna sig opåverkad. Vissa specifika fakta ges rörande en fråga. 

Detta ger en illusion av att man som åhörare väljer fritt och är opåverkad. En betydelsefull 

känsla för att åhöraren ska få förtroende för talaren. Det talaren i själva verket gör i sin 

argumentation är att steg för steg ringa in och begränsa åhörarens möjlighet att välja 

(Johannesson 1998: 264). 

4.3 Semiotisk analys 

Nedan redogörs för de semiotiska verktyg som kommer användas i analysen av hur betydelse 

skapas. 

Denotation: Beteckning av den första ordningen, tecknets förnuftiga och uppenbara betydelse. 

Saklig beskrivning av vad texten föreställer (Vigsø 2004: 74 och Fogde 2010:181). 

Konnotation: Beteckning av andra ordningen, kopplat till subjektiva associationer. Det 

samspel som sker när tecknet möter våra uppfattningar, känslor och de värderingar som finns i 

kulturen (Vigsø 2004: 74 och Fogde 2010:182). 

Kommutationstest: Används i analyser för få grepp om kulturella föreställningar och vad som 

är avgörande för textens betydelse. Med hjälp av fantasin byts uttryck i texten ut mot något 

annat för att se om betydelsen förändras (Fogde 2010:183, 186, 188 och Fiske 1990: 147-148). 

 

Myt: ”En berättelse med vilken en kultur förklarar eller uppfattar någon aspekt av verkligheten 

eller naturen” (Fiske 1990:121). Med andra ord; kulturens sätt att resonera om någonting, ett 

sätt att förstå. En funktion som myterna fyller är att få historien att framstå som naturlig. Att 

något framställs som naturligt kan innebära att den historiska bakgrunden döljs och att 

situationen ses som oföränderlig och rättvis, även om det handlar om orättvisa strukturer (Fiske 

1990:121–122). 

 

Metonym: När en utvald del av verkligheten får representera helheten. Förmågan att låta en del 

representera helheten ligger i att vissa saker har en tendens att associera till varandra. 

Exempelvis kan det yttras på så vis att en individ får representera en mängd. Valet av metonym 

är avgörande för den bild som vi konstruerar (Kunelius 1998:148 och Fiske 1990: 130-131).  

 

Metafor: När egenskaper från ett verklighetsplan förs över till ett annat, när ett tecken får en 

symbolisk betydelse. Att använda metaforer kan vara ett sätt att uttrycka det obekanta i mer 
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bekanta termer (Kunelius 1998: 147 och Fiske 1990:126, 130). Genom att aktivt analysera 

metaforer framträder pathos-aspekten i en text (Bergström & Boréus 2012: 131).  

4.4. Kritik mot metoden 

Man har som läsare med sig erfarenheter, attityder och känslor som påverkar och skapar 

textens betydelse vilket gör att innebörden av ord inte behöver bli den objektiva definitionen 

som en ordbok ger. Variation av olika teckens betydelse förekommer och har med sociala och 

psykologiska skillnader hos läsaren att göra (Fiske 1990:62–64). Därför bör analysen vara 

stadigt förankrad i det som finns i valfilmerna och motiveras därefter med stöd från tidigare 

forskning och litteratur för att vara godtagbar (Vigsø 2010:224). 

Betydelser som identifieras i denna uppsats kan därför ses som potentiella, inte statiska. Med 

en subjektiv, kulturellt förankrad prägel, kan man inte dra allt för höga växlar på slutsatsen och 

tilldela analyserna en generaliserbarhet eller absolut förklaringsvärde (Björkvall 2012: 313). 

 

5. Analys 

 

5.1 Gemensamma element i de tre filmerna  

5.1.1 Partiets logga 
7
 

Alla valfilmerna avslutas med loggan som förtydligar avsändaren. Som nämnts i teorin är det 

med stor sannolikhet medvetna val som gjorts när det kommer till politisk kommunikation, 

vilket även innefattar val av färg, form, typsnitt, storlek och stil på loggan. Det som kan tänkas 

spela in här är läsbarhet, uppmärksamhet, konnotation och igenkännbarhet (Vigsø 2004: 98).  

Orden som hör till loggan är skrivna i skrivstil. Det denotativa, typsnittet, har vissa 

konnotationer. Det är ett skrivsätt som mer användes förr, som äldre kanske använder sig mer 

av och som är traditionellt (Fiske 1990:134–135).  

Blåsippan med den blå och gula färgen för tankarna till svenska flaggan. Varför har inte partiet 

valt att ha den svenska flaggan som partisymbol? Antagligen för att flaggan är något som 

skinskallar gjort anspråk på under sina demonstrationer. Det skulle också kunna vara att 

blomman ansluter partiet till de andra partiloggorna som föreställer blommor eller växter. 

Partiet sticker inte ut på ett negativt sätt från de professionaliserade partierna med sin logga. 

Naturen är något naturligt och oskuldsfullt. Dessutom är blåssippan en fridlyst blomma. 

                                                           
7
 Se bilaga 6  
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Konnotativt kan man dra paralleller till partiets politik och oron för att det svenska håller på att 

försvinna, att de vill bevara och värna om det. 

5.1.2 Målgrupp  

En övergripande målgrupp för alla tre filmer kan tänkas vara de som vill ha mer ”trygghet och 

tradition” som loggan säger. Samma tema framställs på olika sätt: välfärden/resursfördelning, 

att det finns problem i samhället som ingen tar tag i och att rasism inte är samma sak som att 

värna om Sverige. Målgruppen är människor som ser invandring och fördelning av resurser 

som en viktig fråga och som är missnöjda med den rådande politiken. Kommunikationen 

skapar ett ”vi” genom att måla upp en ”verklighet”; vi som ser problemen som det blundas för 

(Kunelius 1998: 168-169). Specifikt vilken målgrupp varje film kan tänkas ha beskrivs under 

respektive avsnitt.  

5.2 Valfilm 2010 
8
  

Sverigedemokraterna fick inte bara tiden de köpt hos TV4-gruppen. Den nya versionen av 

filmen skapade en debatt som gav mer uppmärksamhet. Med en film som är ”censurerad” 

lyfter man både filmens första budskap och ett annat: demokrati – vad är det? Samtidigt målas 

en bild upp av partiet som diskriminerat, en martyr för sanningen, att media hindrat 

Sverigedemokraterna från att säga sanningen (Hellström 2010: 111, 125). För mottagaren 

framgår det inte att det är Sverigedemokraterna själva, inte TV4, som gjort om filmen. Att visa 

en del och hänvisa till resten väcker även nyfikenhet och går i linje med det retoriska schemat 

att fånga uppmärksamhet och Sverigedemokraternas valfilm blev den mest omtalade och en av 

de mest sedda under valkampanjen 2010 (Johansson & Grusell 2013: 76).  

Pensionärerna ansågs 2010 vara en strategiskt viktig målgrupp att nå ut till (Björkvall 2012: 

317). Att ha kunskap om opinionen är en viktig ingrediens i en lyckad kommunikation. Filmen 

visar på en medvetenhet om pensionärernas ekonomiskt utsatta situation och vänder sig därför 

till dem med en lösning; ”invandringsbroms före pensionsbroms”. Argumentationen blir: läggs 

det mindre resurser på människor som kommer utifrån förbättras pensionärernas situation. På 

det sättet finns det i den annars mycket pathos-präglade filmen även logos (Vigsø 2004: 45-

46). En bredare målgrupp kan även tänkas vara medelålders väljare som kan relatera till 

ålderdom.  

 

5.2.1 Stildrag från skräckfilmen  

                                                           
8
 Se bilaga 7 
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Intertextuellt kan stildrag från skräckfilmsgenren återfinnas. Att offret, liksom pensionären i 

valfilmen, tittar över axeln är ett etablerat grepp. Det är så känslan av att vara orolig och 

förföljd gestaltas. Partiet anspelar alltså på rädsla och bygger med sin kommunikation upp en 

hotbild – att invandring och muslimerna hotar den svenska välfärdens resurser (Hellström 

2010:133). Den överdrivna användningen av pathos bidrar till att argumentet kan tolkas som 

ett hotargument i stil med: ”Dra i invandringsbromsen. Annars…”. Partiet argumenterar mot 

invandring utan att gå in på olika samverkande faktorer i samhället eller världen, utan att visa 

situationen från olika perspektiv. Istället har partiet smalnat av frågan om invandring och 

pension till denna kapplöpning. Genom att skapa medkänsla försöker partiet få ett argument, 

som kanske inte hade varit tillräckligt hållbart ensamt, att verka övertygande (Karlsen 2012: 

200-202). Muslimerna är hack i häl på pensionären, det är bråttom att dra i bromsen. När 

pensionären tittar över axeln klipps bilden till kvinnorna i burka med sina barnvagnar som 

kommer springandes. Det är alltså genom pensionärens blick vi får se den delen av 

händelseförloppet – perspektivet gör mottagaren till pensionären.   

Filmen är konstruerad på ett sätt som förväntas väcka sympati med pensionären (Björkvall 

2012: 326-327,333). I nästan alla filmer ligger den goda sidan i underläge. Samma grepp 

används här för att mottagaren ska heja på pensionären som ensam, med gnisslande rullator, 

försöker ta sig fram. Disneyfilmer och hjältesagor har lärt oss att är man god så håller man på 

de goda och med den ovan diskuterade motiveringen blir pensionären den goda. Därmed har 

mottagaren fått vägledning om vilken broms som bör dras.  

 

5.2.2 En anonym grupp och en ensam pensionär – hur sympati skapas 

Kvinnorna i burka blir inte individer på samma sätt som pensionären, de för snarare tankarna 

till en skenande flock. Invandrarna, helt klädda i svart, har svarta barnvagnar och smälter in i 

den svarta bakgrunden, man skymtar endast ögonen hos vissa. De har gjorts så anonyma som 

möjligt och smälter ihop till en svart klump.  

För pensionären är det andra förutsättningar. Hennes ljusa klädsel står i kontrast till den svarta 

bakgrunden och gör henne mer framträdande (Björkvall 2012: 311, 332-333). En stor kontrast 

blir närbilden på pensionärens ansikte med ögonkontakt och ansiktsuttryck samt närbilden på 

en kvinna från invandrargruppen: inte något av ansiktet syns då det är skymt av svart tyg. Man 

har alltså gjort invandrarna främmande i fler bemärkelser. De är inte bara en annan kultur och 

religion, man ser inte heller vilka de är. Det är att genom att göra dessa människor till 
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främlingar som partiet gör dem till ett hot (Björkvall 2012: 333 och Kunelius 1998: 170). Att 

tillhöra ”de andra” konnoterar oftast negativt (Hultén 2009: 23).  

Kvinnorna är invandrare, men inte en heterogen representation av invandrare då de är klädda i 

burka, ett plagg som är förknippat med islam. Det är muslimerna som ses som ett hot i det här 

sammanhanget. Att de kommer i stor grupp kan interdiskursivt kopplas till de uttryck som 

partiet frekvent använder i sin retorik, såsom ”massinvandring” , en våg av invandring  eller 

flyktingström. Metaforiska ord, med negativ klang; en våg är utom kontroll och ödelägger det 

som är i vägen.  

Invandrarkvinnan som syns i närbild gestaltas inte heller på ett sätt som frånskiljer henne från 

gruppen. Hennes identitet förblir anonym, som en del av invandrarmassan (Björkvall 2012: 

332, 334).  

Något konkret som barnvagnarna kan vara en metonym som står för något mer abstrakt genom 

att konnotera mammaledighet och andra bidrag som återfinns i välfärden. Resurser som skulle 

kunna läggas på pensionärerna om ”invandringsbroms” väljs.  Detsamma gäller pensionären 

som kan ses som en metafor och metonym för välfärden och representera de svaga (Elmelund 

Kjeldsen 2008: 311). 

Den enskilda individen kan till skillnad från människor som är i grupp presenteras på andra sätt 

och på så sätt bli lättare att identifiera sig med (Björkvall 2012: 311, 332). Det blir alltså en 

emotionell identifikation till pensionären, av appellformerna är det pathos som används 

(Elmelund Kjeldsen 2008: 287).  

5.2.3 Vad de ojämlika förhållandena gör 

Den ojämna fördelningen, flera kvinnor i burka mot en pensionär, ger en fingervisning om vem 

partiet anser är den utsatta.  

Man kan fråga sig vad som hade hänt om vi gjort ett kommutationstest; om det var en enskild 

invandrare med barnvagn som sprang, om ansiktet var synligt och vi kunde läsa av 

ansiktsuttryck. Med andra ord: vad hade hänt om båda sidorna ”tävlat” på samma villkor? Med 

stor sannolikhet hade valet blivit svårare för mottagaren att välja broms då 

Sverigedemokraterna inte styrt valet på samma sätt. Den emotionella identifikationen hade 

kanske blivit likfördelad mellan invandraren och pensionären. Kanske hade till och med hela 

situationen med bromsarna, att man måste välja en broms och skapa misär för en människa 
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verkat bisarr, då det på ett helt annat sätt handlat om en människa och inte en anonym, 

främmande och hotfull grupp (Björkvall 2012: 312).  

Man skulle även kunna göra ett kommutationstest, byta ut pensionären mot en rasifierad 

pensionär. Eller om pensionärer med olika bakgrund skulle tävla mot en heterogen grupp 

invandrare. Budskapet är att invandring ska stoppas till förmån för landets pensionärer, men 

man vill även ställa muslimerna mot svenskarna. För att återgå till frågan om målgrupp kan 

man fråga sig om filmen blir lika tilltalande för pensionärer med annat ursprung.  

5.2.4 ”Nu har du ett val” – hur illusionen av valmöjlighet skapas 

”All politik handlar om prioriteringar. Nu har du ett val. Den 19 september kan du välja 

invandringsbroms före pensionsbroms. Rösta på Sverigedemokraterna.” Partiet kunde sagt 

”välj invandringsbroms eller pensionsbroms” men istället säger speakerrösten till mottagaren 

att välja invandringsbroms ”före” pensionsbroms. Retoriken styr och begränsar mottagaren till 

det Sverigedemokraterna vill åstadkomma. 

Det går att finna spår av retorikens genus deliberativum. Här visar man upp ett scenario och 

ställer åhöraren inför ett val, att välja invadringsbroms före pensionsbroms. Viss fakta 

presenteras och får det hela att låta objektivt och ger mottagaren en illusion av att känna sig 

opåverkad: landet har en budget och politik handlar om prioriteringar. Man påpekar därefter att 

det är upp till mottagaren hur Sverige ska bli. Som mottagare har du ”valfrihet”. Detta grepp 

skapar förtroende för avsändaren och är kopplat till ethos. Vad partiet egentligen har gjort är att 

begränsa valfriheten till en enda fråga – invandring eller pension – när det ryms betydligt fler 

aspekter såväl i frågan som i hur ett land bör styras under fyra år.  

Att det är bråttom att fatta ett beslut indikeras av tickandet av budgeten och kapplöpningen. Det 

signaleras även genom att partiet anspelar på stress och skräck då konnotationen av tjutande 

larm/siren och blinkande lampa är en kombination vi känner igen från akuta nödfall med polis, 

ambulans och brandkår. Även nödbromsarna går att känna igen från akuta situationer och faller 

ner från ovan i slutet att filmen, liksom syrgasmasker som automatiskt faller ner i flygplan vid 

en nödsituation. Också färgen röd konnoterar nödläge. Nödknappar och nödbromsar brukar i 

bussar, tåg och vid rulltrappor vara rödfärgade.  

Många och relativt snabba scenbyten sätter filmens takt. Tjutande, alarmerade och tickande 

ljudeffekter kommunicerar med mottagaren och bidrar till den stressande känslan. Ljudeffekten 

av sådant som sedlar som räknas och nödbromsar som faller bidrar till trovärdigheten i det 
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mottagaren vittnar. Stängs ljudet av för att bara titta på det visuella försvinner det som 

understryker och förstärker. Genom att ladda bilden med dessa ljudeffekter styr partiet i den 

mån det går mottagarens känslor och konnotationer (Drotner et al.1996: 229-231).    

Sammantaget är konnotationen att det politiska läget på samma sätt är akut och kräver snabbt 

agerande. Det är nödläge men nödläget kan stoppas med hjälp av Sverigedemokraternas 

politik. Vilka brukar normalt agera när det är nödläge? Jo, polisen, ambulanspersonal och 

brandmän. Att som parti framställa sig som samhällets skyddande styrka liksom dessa blir 

också att ta låna av den image som de instanserna har som räddare av människor i nöd. 

Sverigedemokraterna försvarar mot otrygghet och hot (invandring och muslimer) (Hellström 

2010: 114).  

5.2.5 Den (över)tydliga kommunikationen och betydelsen av DIN röst 

Det speakerrösten säger illustreras ganska exakt visuellt. Till och med det metaforiska i 

retoriken, ”invandringsbroms” och ”pensionsbroms” visas med riktiga nödbromsar som faller 

ner. På den ena bromsen står det ”pensioner”, på den andra ”invandring”. Filmen avslutas med 

att rösten säger ”Rösta på Sverigedemokraterna”.  Skulle mottagaren se filmen utan 

speakerrösten skulle budskapet säkerligen gå fram. Man har använt sig av visuella medel, 

attribut, på ett sätt som gör det så pass tydligt. Exempelvis visar rullatorn att det är en äldre 

person, en pensionär, och burkan visar att de är invandrare, muslimer. Dessa attribut skapar 

betydelser knutna till identiteter och förklarar för mottagaren vem den avbildade personen är 

(Björkvall 2012: 328-329). Det som visas är det som sägs och det är som att alla visuella 

uttryck, ljud, blinkade lampor och färger har används för att säga just det rösten säger. Det är 

mycket tydligt, som att partiet räknat med en passiv publik som inte kan arbeta aktivt för att 

fylla i betydelseluckor. Speakerrösten säger inte mycket men väntar in bilden och förklarar 

varje sekvens. Rösten tar alltså konstpauser mellan de olika händelserna i filmen och är på så 

sätt med och skapar det dramatiska tempot (Drotner et al.1996: 227-228).  

Att man i den här filmen tilltalar mottagaren direkt är något som är unikt bland filmerna som 

analyseras. Att som parti tala till väljaren, säga ”nu har du ett val, den 19 september kan du 

välja invandringsbroms före pensionsbroms”, blir mer personligt än att säga ”för att bromsa 

invandringen, rösta på Sverigedemokraterna”. Du är inte maktlös, du kan förändra. Partiet 

tillskriver mottagaren viktig betydelse och ger med den retoriken konnotation att den enskilda 

individens röst har ett avgörande på ett väldigt konkret sätt. Din röst kommer påverka nu, lika 

direkt och kraftigt som en nödbroms fungerar under en olyckshändelse. Något som kan verka 
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sympatiskt och suddar bort hierarkier och människors känsla av att politiker sitter på all makt 

och den enskilda rösten inte blir hörd (Johannesson 1998: 264, 266). 

5.3 Valfilm 1 2014: ”Jimmie- på riktigt” 
9
 

5.3.1 Det implicita: ”förändring på riktigt” för den som inte vill ha” förändring på låtsas” 

Att antyda, inte vara övertydlig, finns det tendenser av i den här filmen (Vigsø 2010:222). Att i 

den här kontexten framhäva partiets goda egenskaper och vad man kommer att göra innebär 

indirekt att det är vad de andra partierna saknar (Vigsø 2006: 324-325). Ordet ”riktigt” används 

upprepande genom hela filmen. Att det i samhället finns ”riktigt allvarliga problem” och 

”riktiga problem kräver riktiga lösningar”. Filmen avslutas med texten ”förändring på riktigt”. 

Genom att betona ”förändring på riktigt” vill partiet inte bara säga något om sin politik, 

samtidigt antyds åsikter om andra partiers politik. Den är i motsats till Sverigedemokraternas 

politik på låtsas och kraftlös: ”De problemen kommer inte att försvinna för att vi inte pratar om 

dem. Riktiga problem kräver riktiga lösningar och för det krävs handlingskraft…”. Andra 

politiker pratar inte om problemen. Budskapet kan alltså utläsas ”Rösta på 

Sverigedemokraterna för att få en förändring på riktigt då vi kommer prata om problemen” 

med den implicita presuppositionen ”Det gör inte de andra partierna” (Vigsø 2010: 236-237). 

En så kallad implicit argumentation används alltså här för att övertyga.  Retoriken visar inte 

bara på förakt inför andra politiker, det sker överlag en distansering av etablissemanget: 

”politiker, journalister och fackpampar”.   

Filmen nämner inte några sakfrågor, mottagren får själv fylla i det som fattas, något som kan 

vara njutningsfullt och tillfredställande. Mottagaren får känna sig klok (Johannesson 1998: 

263). På så vis får mottagaren knyta an till Jimmie och känna samhörighet. Precis som ett 

gammalt gift par eller nära kompisar genom några få uttryck kan få den andra att förstå något 

resulterar den här typen av retorik i att mottagaren tänker ”jag förstår vad Jimmie partar om” 

kanske till och med ”jag förstår honom för att vi har så pass lika tankebanor”. En underlättande 

faktor är att ha en grundkunskap i partiets politik och att ha sett andra delar av kampanjen där 

innebörden av Jimmies ord broderas ut ytterligare (Vigsø 2006: 323). I det här fallet är 

exempelvis materialet en del av en större kampanj. ”Förändring på riktigt” är ett återkommande 

tema, orden syns även på partiets affischer. Filmens budskap samverkar alltså med 

kommunikation genom andra kanaler för att uppnå sitt syfte. 
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Filmen avslutas med orden ”FÖRÄNDRING PÅ RIKTIGT”. Allt som går emot normen att 

börja med versal, resterade gemener och avsluta med punkt, är ett medvetet val och kan ha 

orsak. Allt krut har lagts på dessa ord med både färg, endast versaler och textens storlek för att 

signalera att det är viktigt. Det står för hur man vill skilja sig från andra partier och därmed 

attrahera väljare (Björkvall 2012: 335, 341 och Vigsø 2004: 43, 97-98). 

5.3.2 Jimmie Åkesson – den ärliga partiledaren som offrat sig för Sveriges bästa 

Jimmie säger: ”Vårt samhälle har riktigt allvarliga problem. De problemen kommer inte 

försvinna för att vi inte pratar om dem. Riktiga problem kräver riktiga lösningar. För det krävs 

handlingskraft och människor som bryr sig mer om Sverige än om sin egen populäritet”.  

Partiet skapar ett ”vi”, vi som har förstått att samhället har riktigt allvarliga problem till 

skillnad från ”de” oförståndiga som inte vågar ta tag i problemen, på riktigt (Vigsø 2006: 325-

326).  Målgruppen här är alltså även ”vi” som har förkunskaper om Sverigedemokraterna. 

Varför ska man rösta på Sverigedemokraterna? Kommunikationen är att de ser problem i 

samhället och vågar prata om dem. Att de upptäckt ett problem som andra sopat under mattan. 

En efterfrågan utan utbud i det politiska landskapet. Jimmie sätter på så vis agendan (Hellström 

2010: 134 och Vigsø 2004: 41, 45-46). Men det är inte bara det. I valfilmen säger inte Jimmie 

Åkesson ”vi är ärliga” eller ”vi är de enda som är ärliga”. Han säger inte heller ”rösta på 

Sverigedemokraterna” (något som visar på att det viktigaste påståendet faktiskt kan vara 

implicit, underförstått) (Vigsø 2010:229).  Däremot säger Jimmie avslutningsvis att det behövs 

människor som ”bryr sig mer om Sverige än om sin egen populäritet”.  Han är själv en sådan 

person, kopplat till filmens början då han uttrycker att han är avskydd av andra på grund av 

sina åsikter. Konnotationen av detta kan vara att han är stark och modig. Att han vågar säga det 

andra egentligen tänker men inte vågar säga. Det är en retorik som ger honom förtroende 

(ethos) samtidigt som andra politiska motståndare ifrågasätts och undergrävs (Karlsen 2012: 

2015). Att avsluta med en summering och skapa medlidande är även enligt det retoriska 

schemat effektivt (Vigsø 2010: 233-234). 

 I Sverige har vi ordspråk som ”ärlighet varar längst”. Det är en garant. Den oärliga straffas på 

olika sätt. Det här är sådant som både mottagaren och Sverigedemokraterna vet, en allmän 

sanning. Det är en doxa Sverigedemokraterna kan anta att målgruppen har med sig innan de 

möter filmen (Vigsø 2010: 224-225, 232-233).  

Jimmie har offrat sig för sanningen och för Sveriges bästa. Implicit blir andra politiker som 

inte vågar prata om problem och som för en låtsaspolitik ett hot mot en ”förändring på riktigt”. 
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Jimmie och Sverigedemokraterna säger sanningar som andra politiker inte vågar säga. 

Konnotationen av Jimmies ord är alltså att han är ärlig, den goda (Hellström 2010: 132-133 

och Johannesson 1998: 263, 280).  

 

5.3.3 Att vända på situationen: hur att vara avskydd kan vara en fördel 

Det Jimmie uttrycker i filmen går hand i hand med det retoriska schemat (Vigsø 2010: 234). 

Han är inledningsvis personlig genom att berätta om sina upplevelser: ”Att vara avskydd av 

andra politiker, journalister och fackpampar är inte alltid lätt…” En mening som kan få 

mottagaren att reagera och vilja lyssna vidare (Johannesson 1998: 257). Jimmie går rakt på sak, 

det finns personer som har vissa åsikter och föreställningar om partiet. Men detta vänder han 

till något positivt, precis som tredje fasen i schemat med argumentation visar. Motargumentet 

blir ogiltigt: ”… men det har sina fördelar. Jag behöver inte rätta mig efter deras politiskt 

korrekta åsikter. Jag kan tala fritt och från hjärtat utan att behöva oroa mig för att trampa på 

deras ömma tår”.  

 

En åsikt om Sverigedemokraterna, som inte är gynnande, lyfts fram. Att någon pratar om att 

vara avskydd kan väcka tanken: Varför är den personen avskydd? Men det hela vänds till 

varför just detta gynnar hur dem som parti kan driva sin politik. Därefter går den mer 

personliga tonen över till att vara mer saklig om problem i samhället, hur dessa bör lösas 

(Vigsø 2010:234).  

 

5.3.4 Om Jimmie åkt tunnelbana eller om Jimmie var Fredrik Reinfeldt … 

Jimmie sitter i en bil, han är i rörelse, det går framåt. Vad hade vi fått för intryck om han bara 

stått stilla? Konnotationen blir att Jimmie är aktiv. Att han plockar fram en ipad tyder även på 

att han är aktiv inom sitt jobb, att det är en jobbrelaterad resa. Miljön utanför bilen ser ut som 

en tagen från ett vykort. På vykort brukar man vilja framställa sitt land i det bästa ljuset. 

Denotation: Jimmie sitter i en bil. Bilen åker på en landsväg samtidigt som vi hör Jimmie prata. 

Konnotation: landet, nära till naturen, det ursvenska, röda hus med vita knutar, tradition, det är 

ofta till landet många svenskar åker när de vill koppla av, på landet finns ett lugn. Hit åker 

många för att fira de svenska högtiderna, på landet finns tradition, ett av orden i 

Sverigedemokraternas logga: ”trygghet & tradition”. Det finns vissa kulturella föreställningar 

om hur det är ute på landet, myter, som partiet tar vara på (Fiske 1990:121). Dessa går ihop 

med orden som finns under Sverigedemokraternas logga: ”Trygghet & Tradition”. Det filmen 
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visar är alltså ett resultat av aktiva val som gjorts. Att det svenska landskapet visas med de 

konnotationer som hör till kan även ses som en metonym. Miljön vi får se, landsbygden, är en 

del av verkligheten som får representera en helhet; Sverige (Fiske 1990: 130-131). 

 

Gör vi ett kommutationstest kan vi exempelvis ställa oss frågan: Vad hade hänt om Jimmie åkt 

tunnelbana, mött olika typer av människor och blickat ut genom tunnelbanefönstret istället?  

Skulle Jimmie behöva möta människor när han säger: ”Vårt samhälle har riktigt allvarliga 

problem” skulle personen i troligtvis bli en metonym och skuldbeläggas. Genom att visa något 

konkret i samband med den implicita retoriken skulle göra innebörden mycket tydligare. Något 

som nu undviks. Den miljö som Jimmie befinner sig i har alltså dels egenskaper som går hand i 

hand med Jimmies politik, dels blir det inga störande moment eller motsättningar mellan det 

partiet står för, det Jimmie säger och miljön.  

Ett annat kommutationstest kan vara att byta ut Jimmie mot en annan partiledare. Blir det 

någon betydelseförändring om vi exempelvis sätter in Fredrik Reinfeldt istället? Med andra 

ord: vad gör det för texten att vi vet att det Sverigedemokraterna som är avsändare och att 

Jimmie säger detta? Det Jimmie säger ger vissa konnotationer för att det sätts in i ett större 

sammanhang, vi sätter det i ett interdiskursivt sammanhang, exempelvis: vad har 

Sverigedemokraterna gjort? Vad har de sagt i debatter? Vad har deras fokus varit på? Detta 

gör att stor del av den betydelse mottagaren tillskriver Jimmies ord är präglad av andra 

sammanhang. Det är därifrån vi hämtar uppfattningar och intryck som gör att vi kan förstå det 

underförstådda (Bergström & Boréus 2012: 113, 116-117). Hade Fredrik Reinfeldt gjort 

samma bilresa och sagt samma sak hade orden ” Vårt samhälle har riktigt allvarliga problem” 

med stor sannolikhet fått en annan betydelse, konnotationer förankrade i Moderaternas politik 

och huvudfrågor.  

 

5.3.5 Vilken funktion fyller Jimmies berättarröst?  

Jimmies röst berättar medan han tyst sitter i bilen. Vad hade hänt med filmen om han tittat rakt 

in i kameran, mött mottagaren? Att vi kommer nära Jimmie, att bilden är beskuren så att hans 

ansikte/ hals syns utan att hans ögon möter oss kan konnotera en mjukare och lättsam 

framtoning. Han har ett erbjudande till mottagaren om hur Sverige kan bli bättre, inget krav, att 

fästa ögonen på mottagaren hade ställt annan typ av krav och bidragit till en annan stämning. 

Som det är nu kan mottagaren betrakta Jimmie hur mycket som helst utan att behöva bli 

konfronterad (Björkvall 2012: 322-323). Han blickar ut över det svenska landskapet, ser 
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fundersam ut. Det hans röst berättar för oss är allvar. 

 

Kan det vara så att en voiceover konnoterar ärlighet? Intertextuellt är det ett grepp som finns i 

filmen; när det är voiceover hör man exempelvis en karaktärs tankar. Vad en person tänker och 

vad den faktiskt säger kan vara helt olika då tankar kan filtrerars till att bli mer ”rumsrena”. Att 

höra Jimmie tänka kan få en annan effekt än om vi hörde honom tala direkt. Alltså: tankar mer 

ärligt, naket. Tal, mer genomtänkt. Detta är även är ett grepp som vanligtvis används i 

dokumentärer. En stadig berättarröst som tryggt guidar tittaren. Ett exempel på program där ett 

sådant grepp används är naturprogram där expertrösten som förklarar djurens beteende är 

voiceover. Där hjälper den kommenterande rösten oss, ger bilden en ytterligare betydelse. Nu 

är den trygga berättarrösten Jimmies, han bestämmer med sin lugna röst tempot för filmen. 

Hans ord ger, som i naturfilmen, bilden en annan dimension av betydelse. Hade vi sett filmen 

utan ljud hade det inte framgått att ”vårt samhälle har riktigt allvarliga problem”.  

Jimmies lugna röst, ordval och bilden som visas av landsbygden står i kontrast till varandra.  

Bilderna visar inte de ”riktigt allvarliga problemen”, vi får istället se ett stillsamt landskap. 

Partiet kunde valt att visa bilder från exempelvis upploppen i Husby 2013 samtidigt som 

Jimmies röst pratade om problem i samhället. Men då hade man skuldbelagt och pekat ut en 

grupp som skulle kunnat lägga sin röst på partiet. På det här sättet kommer partiet även ifrån 

stämpeln som enfrågeparti: nu behöver ”riktigt allvarliga problem” inte handla om invandring, 

invandrarna och integration (även om det mer eller mindre är doxan). Att visa naturen är 

neutralt. Naturen är naturlig. 

En tanke med det här sättet att arbeta med kontraster; att visa en felfri och vacker sida av landet 

samtidigt som man bekymrat pratar om problem i samhället, är att skapa tanken att man inte 

vill att det ska gå förlorat, att problemen ska ta över och förstöra det här vackra Sverige. Oro 

spelar med andra ord en roll. En målgrupp blir även de som bor på landsbyggden och vill värna 

om den (Drotner et al.1996: 227-228, 232-233).  

Som mottagare får man inte veta vilka problem det är och hur det konkret ska lösas, däremot 

blir reklamen effektiv ur den synvinkeln att det visuella tillsammans med retoriken väcker 

känslor (Fogde 2010:179; Elmelund Kjeldsen 2008: 302 och Johannesson 1998: 261). 

Kontrasten mellan det visuella och retoriska blir pathos men sammantaget finns alla tre 

appellformer närvarande: exempelvis logos i argumenten ” Dom problemen kommer inte att 

försvinna för att vi inte pratar om dem. Riktiga problem kräver riktiga lösningar…” och ethos i 
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hur Jimmie framställs som den enda som vågar säga sanningen, han är ärlig och pålitlig. 

 

5.4 Valfilm 2 2014: ”Låt er inte tystas” 
10 

 

5.4.1 ”Rasism är vidrigt” 

”Rasism är vidrigt. Det har orsakat några av de värsta brotten i historien”. Med den inledande 

meningen följer Sverigedemokraterna det retoriska schemat. Meningen, som kan uppfattas en 

aning oväntad från partiet, kan få mottagaren att stanna kvar: Hur tänker de nu? 

Sverigedemokraterna säger att rasism är vidrigt. De orden är mer eller mindre en garant. Hur 

många kommer inte hålla med om att rasism är vidrigt? Om man inte är rasist anser man att 

”rasism är vidrigt”! Hur många är beredda att erkänna för sig själva att de är rasister? Genast 

har de som inte tilltalas av retoriken blivit en mindre grupp. Dessutom är det en kille med 

utländskt påbrå i närbild som säger dessa ord å Sverigedemokraternas vägnar.  

Vad som senare händer är att orden ”Rasism är vidrigt” ”… och det får aldrig accepteras” blir 

stödargument för att bland annat tiggeri ska stoppas. Utan att några förslag läggs fram på hur 

det problemet kan lösas på andra sätt än förbud. För: ”Att värna om vårt land, vår kultur, vår 

historia. Är inte rasism”. Partiet använder sig i sin retorik alltså av ett samspel av trovärdiga 

meningar (avståndstagande från rasism och vad det orsakat historiskt) för att reducera tvivel 

mot det senare (sätta stopp för människor som på något sätt måste få hjälp) (Johannesson 1998: 

14). Det är en saklig, undervisande, logosbetonad retorik. 

Varför behöver Jimmie ”hjälp” från andra partimedlemmar? Han skulle återigen kunna 

medverka ensam, själv säga att ”rasism är vidrigt”. Och om han behöver hjälp från 

partimedlemmar: varför inte redan bekanta ansikten? Varför står inte exempelvis Erik 

Almqvist och Björn Söder vid sidan av Jimmie när partiet försöker ändra sitt ethos? Antagligen 

för att de inte har ett ethos som skulle gå ihop med filmens budskap. Interdiskursivt finns 

skandaler eller mindre fördelaktiga utspel kopplade till dessa personer som partiet inför ett val 

vill komma ifrån. Samtidigt kan man fråga sig hur effektiv den här valfilmen kan vara då ett av 

kriterierna för ethos menar att kommunikationen inte bör ses isolerat från hur organisationen 

agerat. Då handlingar också kommunicerar krävs det att ord och handlingar är enhetliga. Men 

partiet vill med valfilmen visa att det inte bara är tomma ord, det finns partimedlemmar som 

har utländskt påbrå och att det finns mångfald, män och kvinnor. Personerna i filmen blir en 
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slags metonym, de är en del av partiet som representerar helheten, Sverigedemokraterna, och 

att det finns människor av olika kön och bakgrund inom partiet.  

Av den anledningen nöjer sig inte partiet med att Jimmie eller någon av de andra mer kända 

partimedlemmarna säger ”rasism är vidrigt” utan har valt någon som kanske själv kan relatera 

till de orden. Det är två rasifierade personer, vilket gör partiet mer trovärdigt (ethos).   

5.4.2 Att som mottagare bli sedd och mötas på samma villkor 

Blickarna möter till skillnad från den förra valfilmen kameran, mottagaren, direkt. 

Konnotationen av närbilderna och den raka ögonkontakten som inte viker undan är – vi ser dig. 

När bilden är zoomad till den grad att ansikte till axlar är i fokus markerar närheten en 

personlig relation. Att bilden är beskuren på det sättet med ansiktet i fokus och många närbilder 

kan liknas vid verkliga livet och hur fysiskt avstånd vi håller till olika personer beroende på 

vilken typ av relation vi har (Björkvall 2012: 318-319). 

 

Kameran är i ansiktsnivå med partimedlemmarna när de talar med mottagaren, vilket 

konnoterar en jämlikhet. Varken mottagaren eller partimedlemmarna får mer eller mindre makt 

med fågel- eller grodperspektiv (Björkvall 2012: 314-315 och Elmelund Kjeldsen 2008: 288).  

När de kommer gåendes på grusvägen kan man däremot ana ett grodperspektiv på kameran 

vilket ger partimedlemmarna ett övertag i maktförhållandet. Man får bokstavligen se upp till 

dem. Detta signalerar att de har makt. Men hade samma film enbart filmats ur ett 

grodperspektiv kan man tänka att det blivit en konnotation som överskuggat vad de faktiskt 

säger. Eftersom de pratar om rasism som något ”vidrigt” och vill signalera en human politik, 

”… det är omtanke och medmänsklighet”, är det därför strategiskt klokt att möta mottagaren på 

samma villkor större delen av filmen (Vigsø 2004:85).     

 

För att nå ethos använder sig partiet av olika metoder, exempelvis trovärdiga personer, 

kroppsspråk, kläder. Filmen heter ”Låt er inte tystas”, vilket är en uppmaning. Det som bland 

annat sägs: ”stå upp mot rasism” och ”våga stå upp för vårt Sverige” blir i kombination med 

den raka hållningen och stadiga rösten mer förtroendegivande än om man undvikt kameran 

med blicken, haft ihopsjunken hållning och skruvat på sig. Ögonkontakt konnoterar ärlighet 

och det är etablerat att man inte ska flacka eller vika undan med blicken om man vill ge ett 

säkert och seriöst intryck. Blicken interagerar med mottagaren och det blir svårt att kringgå ett 

möte med personerna (Vigsø 2004: 79-81, 93 och Björkvall 2012: 322). 
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Miljön ser ut att vara densamma som i den förra valfilmen. Partiet håller sig konsekvent till 

temat. Någonstans ute på landet under den svenska sommaren. Landsbyggden, där 

Sverigedemoraterna har stora delar av sina väljare. Genom miljön skapar man en känsla av 

närhet till människor i ett område som vanligtvis inte uppmärksammas i ett medielandskap och 

politiken där storstäderna får mycket utrymme (Elmelund Kjeldsen 2008: 302-303). ”Att det 

nära verkar starkare beror på ett intimt samband mellan närhet, vikt och handling. Ju närmare 

något är, desto viktigare verkar det och desto starkare inbjuder det till handling” (Elmelund 

Kjeldsen 2008: 303). Detta kan kopplas både till vikten av landsbygdsmiljön samt Jimmies 

närvaro i filmen. Jimmie är närvarande, det är ingen annan som gör hans jobb eller för hans 

talan. I denna film kan målgruppen alltså delvis vara de som är kritiska till partiet men även de 

människor som känner samhörighet med landsbyggden. 

 

5.4.3 Att bryta ner motargument och skapa identifikation 

Sverigedemokraterna har tagit tag i den ”rasiststämpel” de fått i media och vänder på det till att 

deras politik är missuppfattad. Politiken är inte rasistisk utan ”det är omtanke och 

medmänsklighet”. På så sätt är de mycket skickliga retoriskt. Partiet gör ganska exakt som det 

retoriska schemat visar när det kommer till argumentationen, förargumenten läggs fram, 

samtidigt som kanske det största motargumentet som används mot partiets politik, rasism, bryts 

ner och avväpnas. Tonen är saklig och man går rakt på sak utan att ta några omvägar. Det hade 

antagligen blivit en annan sak om de sopat debattens upprörda röster under mattan. Partiet tar 

tag i situationen och använder utrymmet i media för att motargumentera opinionsbildarna 

istället för att låta dem styra debatten. Att partiet har koll på vad som sägs om dem gör att de 

kan komma med bättre ethos-argument (Vigsø 2004:61, 64, 94).  

”Låt inte debatten tystas av åsiktspoliser och fega makthavare”, säger Jimmie i slutet av filmen. 

Ett metaforiskt språk, en ordlek, sammansättning av två ord till ett nytt (Drotner et al.1996: 

182). ”Åsiktspoliser”, vika är det? Det finns inga poliser som har till uppgift att säga till om ens 

åsikt i Sverige. Man har använt sig av polisens egenskaper som tillrättavisande av lagen, vad 

som är rätt och fel. En konnotation av det här ordet blir censur, då det finns länder där polisen 

faktiskt kan säga något om ens åsikt.  ”Åsiktspoliser”, alltså människor som säger vilka åsikter 

som är berättigade, rätt och fel. Att använda den metaforen kan vara ett sätt att komma runt en 

problematik. ”Fega makthavare” syftar till andra politiker men hur ska man nämna den 

allmänhet som har kritiska åsikter om partiets politik? Jimmie kunde sagt ”Låt inte debatten 

tystas av kritiska medborgare och fega makthavare”. En medborgare är något som fler 
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identifierar sig med, fler skulle bli ett ”dom”, medan färre tänker ”jag är en åsiktspolis”. På så 

sätt får retoriken den effekten att Jimmie talar om ”de andra” i negativa ord, som mottagare blir 

man därför inbjuden till ett ”vi” med Jimmie och hans partikollegor.   

Att ha tre människor med i filmen gör att mottagaren får ett större urval av vem man kan 

identifiera sig med. Den unga killen, Jimmie och tjejen har alla olika egenskaper som kan 

tilltala olika typer av människor. Att de i större delen av filmen talar en och en gör att det blir 

personligt, ” oss emellan” ungefär. Hade hela filmen varit på samma sätt som slutet: att de tre 

stått uppradade sida vid sida och mött mottagaren samtidigt hade det, trots det jämnt hållna 

kameraperspektivet kunnat uppfattas som ”tre mot en”, alltså bidragit till att mottagaren känt 

sig i underläge.    

 

5.4.4 Hur imagen som ”den goda” skapas 

Partimedlemmarna som sluter upp vid Jimmies sida har båda vita kläder på sig. Konnotationen 

av färgen vit är i många kulturer oskuldens färg. Bruden har av den anledningen, i många 

kulturer, på sig den färgen vid bröllop. Partiet visar att man är oskyldig och att man inte för en 

rasistisk politik utan har goda intentioner. 

Deras kroppar är aningen vinklade åt Jimmies håll som står i mitten. Att killen vid sidan av 

Jimmie har händerna i fickan, signalerar att han är avslappnad. Annat hade det blivit om han 

stått med armarna i kors, slutet kroppsspråk och på så vis distanserat sig från mottagaren. Att 

de står så nära varandra konnoterar att de har en nära och personlig relation, vilket konnoterar 

goda relationer inom partiet och till partiledaren, Jimmie Åkesson 
11

 (Vigsø 2004: 83-84). 

Även denna film avslutas med orden ”på riktigt”. Som nämnt i analysen av tidigare valfilm, 

”Jimmie – på riktigt”, fyller dessa ord en viktig funktion. Partiet framkallar implicit negativa 

värderingar om de andra partierna utan att explicit säga det och framstår som det enda riktiga, 

goda alternativet, för Sverige (Vigsø 2005: 5). 

”Låt inte debatten tystas av åsiktspoliser och fega makthavare” med den implicita betydelsen: 

Var stark, det är inte lätt att vara en sanningssägare och ha ”åsiktspoliser och fega makthavare” 

emot sig. Men du är inte rasist, för genom dina åsikter står du ”upp mot rasism” och vågar ” stå 

upp för vårt Sverige. Och det, på riktigt”. Vi kan konstatera att filmen börjar med att försöka 

övertala skeptiker med meningen ”rasism är vidrigt” och uppföljningen. Den avslutar med en 

peppande klapp på axeln för de som redan är anhängare eller blivit övertygande att hålla ut, 

                                                           
11

 Se bilaga 10 för interpersonella avståndskriterier  
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oavsett vad etablissemanget säger. På så sätt gör partiet budskapet mottagligt för olika 

mottagargrupper. 

 

Slutligen kan man utifrån den analysen ställa frågan vad det säger att ett parti behöver göra en 

valfilm som argumenterar för att ens parti och politik inte är rasistiska. Vad säger det om hur 

man tror väljare och kritiker ser på partiet?  Den här filmen är inte enbart marknadsföring – den 

visar även på hur partiet ser på sig själv i relation till utomstående aktörer, kritiker (Strömbäck 

2014: 220). Det blir en defensiv retorik där man radar upp en del åsikter och tankar som man 

inte bör ses som rasistiska, partiet försöker ändra det som riskerar stöta bort väjargrupper även 

visa på att vem som helst, oavsett bakgrund, kan dela Sverigedemokraternas åsikter. För ”att 

värna om vårt land, vår kultur, vår historia, är inte rasism”.   

 

6. Slutsatser & diskussion 

6.1 Filmernas struktur och målgrupp 

Med hänvisning till de olika typerna av retorik kan den första filmen från 2014 som pratar om 

allt och inget på samma gång ses som implicit. Jimmie, pratar om allvarliga problem i 

samhället och en förändring på riktigt, han talar utifrån egna erfarenheter, hur det är att vara 

”avskydd”. Men vad de faktiskt vill förändra ”på riktigt” och vilka åtgärder som kommer tas, 

förutom att man vill prata om problemen, går han inte in på. Inte heller vilka de allvarliga 

problemen är. Filmen kräver en aktiv mottagare. Det kan tänkas att filmen är riktad till den 

målgrupp som redan sympatiserar med partiet, varför den övervägande präglas av ethos (Vigsø 

2010: 221-222). Målgruppen är så pass insatt i partiets politik att en mer detaljerad förklaring 

inte är nödvändig, de är medvetna om doxan. Det kan också tänkas att när det är så pass 

ospecificerad beskrivning att vilka problem det är och hur det ska lösas att det når fler då 

mottagaren kan läsa in fler alternativ. Syftet med kan därför vara att stärka redan etablerade 

relationer. 

”Låt er inte tystas” uppmanar mottagaren med sin retoriken. Som nämndes i teoriavsnittet är 

retoriken som uppmanar till förändring av åsikt eller handling manifest (Vigsø 2004: 89). En 

konkret fråga behandlas: rasism och varför partiets åsikter inte är rasistiska. Att det istället är 

”omtanke och medmänsklighet”. Partiet ger konkreta exempel som ”tiggeri”, ”hedersvåld” och 

”människohandel”. Utifrån argumenten dras alltså en tydlig slutsats. Målgruppen kan tänkas 

vara de som inte sympatiserar med partiets politik, de som ser partiet som rasistiskt. Därmed 
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används appellformen logos för att övertyga. Dessa resultat går med andra ord hand i hand med 

teorin att hur man balanserar de olika appellformerna är talande för hur man ser på läsarna samt 

deras syn på avsändaren (Vigsø 2010: 221-222).  I båda filmerna från 2014 är landsbyggden 

närvarande och människor som känner en samhörighet till den blir därför en övergripande 

målgrupp. 

Resultaten visar även på partiets anpassningsförmåga, något som jag ser som en av orsakerna 

till partiets framgångar och som även i teorin nämndes som ett viktigt för ett partis överlevnad 

(Strömbäck 2014: 224). Kappan har vänts efter diskussioner som varit i samhället och 

kommunikationen anpassats till de attityder som finns i samhället, partiet visar 2014 en större 

medvetenhet om olika delar av opinionen, vilket gjort argumentationen mer träffsäker (Vigsø 

2004: 61-62, 64, 94).  

Ser man på båda filmerna i förhållande till varandra kan man säga att den andra filmen 

kompletterar den första. Man får lite bättre grepp om vilka problem Jimmie pratar om under sin 

bilfärd, om man tidigare inte visste. Däremot är konkreta exempel på åtgärder fortfarande 

frånvarande i samtliga valfilmer.  

Trots denna nyansskillnad mellan filmerna från 2014 skiljer sig båda markant från 2010 års 

film. Där behandlas en sakfråga, hotet mot pensionärerna från invandringen, och det finns inte 

lika mycket att hämta mellan raderna. Det är en manifest retorik. Alla medel, retoriska och 

semiotiska, har används för att mottagaren ska förstå (Vigsø 2004:89, 94).  

Att Sverigedemokraterna 2014 röstade ner en budget som skulle vara till fördel för en av deras 

målgrupper, pensionärerna, får mig att undra: vem är egentligen Sverigedemokraternas 

målgrupp? Jag har under varje avsnitt berört frågan men ställer nu frågan: är pensionärerna en 

målgrupp eller har de används som ett redskap för att lyfta fram partiets invandringspolitik? 

Något som bekräftar teorin att kommunikation inte kan ses isolerat från partiets handlingar. På 

samma sätt ställer jag frågan om partiet enbart använt sig av personer i den sista filmen från 

2014 för att ändra sin image eller om det är en faktisk förändring inom politiken. Frågor som 

förslagsvis kan besvaras i en annan uppsats och som framtiden får utvisa. 

6.2 Utvecklingen av”vi” och ”dom” 

En tydlig skillnad mellan 2010 och 2014 års valfilmer är att man 2014 antyder något om andra 

partiers politik när man i båda filmerna (även i andra delar av valkampanjen som på 

valaffischer) betonar ”på riktigt”. Det räcker inte bara med att lyfta fram sin egen politik och 
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vad den står för, utan man har gjort valet att jämföra den med de övriga politiska alternativen 

som då implicit är ”på låtsas”. Det verkar, precis som Vigsø konstaterade rörande 

valaffischerna, att argumentationen även i dessa valfilmer utvecklats från explicit till mer 

implicit (Vigsø 2005: 4). 

Att det underförstådda blivit vanligare är något som enligt Vigsø kan ha med ett begränsat 

utrymme att göra. Även i det här fallet kan vara en fråga om begränsad tid anser jag att det i 

första hand är ett sätt få en mjukare framtoning, förändra synen på partiet som är knutet till 

dess historiska förflutna genom att inte explicit exkludera människor – en typ av användning 

av underförståddhet som Sigrell berör (Bergström & Boréus 2012: 113, 116-117).  Att göra fler 

valfilmer i samma linje som 2010, skulle kunna innebära förlorade röster. Jimmie säger inte att 

”invandringen är ett riktigt allvarligt problem” utan talar om att ”Vårt samhälle har riktigt 

allvarliga problem”. Jimmie säger ”vårt samhälle” vilket kan bidra till en mer inkluderande än 

om han istället sa ”Samhället har riktigt allvarliga problem” (Bergström & Boréus 2012: 113, 

116-117). Jag anser även att denna implicita mer underförstådda retorik även är ett sätt att 

skapa samhörighet, ”vi som förstår vad Jimmie pratar om trots att han inte säger det explicit”. 

Att budskapet trots det outtalade kan gå fram beror på att partiet sedan tidigare, under 2010 års 

valfilm och i övrigt byggt upp en stark antagonism av vilka som är det huvudsakliga ”vi” och 

”dom”, precis som den relationen mellan Moderaterna och Socialdemokraterna beskrevs av 

Vigsø (2005: 5).   

Det finns i filmerna från 2014 en annan typ av antagonism, motsättning mot etablissemanget.  I 

filmen från 2010 finns ett ”vi”, Sverige, representerat av pensionären, som hotas av ett ”dom”, 

invandrarna, representerat av kvinnorna i burka. Filmerna från 2014 har kvar uppdelningen av 

ett ”vi” och ett ”dom” men den är inte densamma. I de senare filmerna är ”vi” människor som 

faktiskt bryr sig om Sveriges framtid ”på riktigt”, det är ett ”vi” som kan ha olika bakgrund och 

utseenden. ”Dom” blir det politiska etablissemanget som inte tar tag i samhällsproblemen, 

”andra politiker, journalister och fackpampar” och ”åsiktspoliser och fega makthavare”. 

Det är en skicklig strategi som även visar på partiets professionalisering då man till skillnad 

från 2010 i 2014 filmer inte exkluderar någon från väljargruppen. Som nämndes i teoriavsnittet 

i samband med strategi är det mycket möjligt att olika etiska överväganden gjorts (Strömbäck 

2014: 191).  

Att ha en syndabock, oavsett om det är invandrarna eller etablissemanget, underlättar. Med ett 

”dom” skapar man en vi-anda och det är lätt att ha svar på vad som är orsakerna till problem. 
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Men inga av filmerna är rika på lösningar och konkreta förslag för att lösa det syndabockarna 

hotar. Genom att upprätthålla dikotomin ”vi” och ”dom” skapar man också en tydlig identitet 

vad som är unikt med partiet, allt det negativa man tillskriver ”dom” blir allt det egna paritet 

inte är (Vigsø 2006: 326). Genom att skapa en sådan skillnad kan man locka in väljare till en 

gemenskap, något som alla tre filmer, på ett eller annat sätt gör. Att använda sig av ”vi” och 

”dom” fyller i dessa valfilmer en viktig roll som även nämnts i den tidigare forskningen som 

viktig del i argumentationen och gemenskapskänslan (Vigsø 2005: 5-6).  

Valfilmerna går idag under benämningen politisk reklam men för att sätta det hela i ett större 

sammanhang skulle en fördjupning vara intressant i förhållande till propaganda-begreppet. Vad 

är det som gör att vi kallar detta för politisk reklam och inte propaganda? När blir det ur ett 

etiskt perspektiv problematiskt att visa reklamen? Inte minst kommer dessa tankar upp i 

samband med diskussionerna som uppstod kring den första valfilmen 2010. Hur långt kan vi 

låta ett parti gå i yttrandefrihetens namn, innan det blir hets mot folkgrupp och odemokratiskt? 

Vad blir konsekvenserna när det blir en maktuppdelning där vissa ges rätten att beskriva en 

grupp människor och andra bara får bli beskrivna?  

Kopplat till den implicita retoriken som finns i 2014 valfilmer: blir det mer ok för att något inte 

sägs explicit? Partiet kan på helt andra sätt försvara sig mot eventuella anklagelser. Man kan 

tänka sig att det blir svårare att argumentera för en kränkande retorik när inget sägs rakt ut.  

6.3 En aktiv mottagare och fler möjligheter till identifikation  

Vad händer när partiet byter ut det som mottagaren är avsedd att identifiera sig med, från en 

pensionär till tre individer av olika kön och bakgrund? Jo, partiet breddar sig från att vara ett 

fientligt parti till att visa på mångfald. Det blir en partiidentitet som fler kan ansluta till. Att 

tillhöra ett parti som berättar att ”rasism är vidrigt” kan också tänkas göra det mer lockande att 

tillhöra partiet än att vara den som faktiskt drar i en broms som sätter stopp för en grupp 

människor. Tanken med den symboliska bromsens betydelse 2010 var ”god”, att man gjort det 

väldigt tydligt och konkret, att du som väljare har chansen att påverka, nu på en gång, genom 

en handling, att rösta på Sverigedemokraterna. Men att säga: ”De problemen kommer inte att 

försvinna för att vi inte pratar om dem”, att vi ska ”prata” istället för att dra i bromsar ger en 

mer resonlig och mogen framtoning än ett dominerade fokus på pathos. Känsloargument med 

överdrivet inslag av pathos kan tänkas nå målgruppen effektivt (pensionärerna) och få 

argumenten att framstå som bättre än vad de i själva verket är, medan det inte blir lika hållbart 

för andra mottagare (Karlsen 2012: 203). 
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Valfilmen 2010 gav inte ett ansikte på någon som stod för åsikten. Mottagaren fick ett 

scenario, en hotbild. År 2014 får partiet en personlighet. Det träder fram ansikten som hör ihop 

med åsikterna. Det finns både män och kvinnor och det finns de som har utländskt påbrå som 

också står för Sverigedemokraternas åsikter, Jimmie och hans kollegor. Jimmie berättar om 

sina personliga upplevelser. 

Visst är det ett bra samarbete mellan bild och speakerröst när båda bidrar till samma berättelse, 

som i filmen från 2010. Men materialet blir mer stimulerande om kopplingen mellan det som 

sägs och visas vid första anblick inte är lika självklart, som i första filmen från 2014 (Drotner 

et al.1996: 229).  Som nämnt i teoriavsnittet säger avsändarens fokus något om hur man ser på 

mottagarna och deras syn på avsändaren (Vigsø 2010: 221-222). Ur den aspekten kan inte 

Sverigedemokraterna ha räknat med en tänkande mottagare som har förmågan att fylla i tomma 

luckor som i valfilmerna från 2014. Det visar på partiets förändrade syn på mottagaren, en 

förändring som har bidragit till mindre stolpiga valfilmer. 

6.4 Jimmie i fokus 

I sin forskning av valaffischer konstaterade Vigsø (2004) att personifiering inte är ett vanligt 

inslag.  Att svensk politik inte är pensonbunden som i USA, utan är partibunden, menar även 

Strömbäck (2014: 199, 217). Det kan säkerligen stämma in på de övriga partiernas politiska 

kommunikation, men i två av tre valfilmer är partiledaren Jimmie närvarande. Han får en 

central roll som kampanjens mittpunkt även om man ser till den större kontexten (2014 års 

valaffischer). Som mottagare är det tänkt att vi ska knyta an till honom, hans ord, personlighet, 

tankar och känslor som står i fokus. Konnotatioen är att han är en närvarande partiledare 

(Elmelund Kjeldsen 2008: 303).   

Varför man valt att ha med Jimmie kan bero på olika saker. Kanske är det för att vi ska lära 

känna honom då de andra partiledarna hunnit etablera sig hos folket under en längre tid, kanske 

har man inspirerats av USA och gjort det här valet för att på liknande sätt kunna styra partiets 

image (Strömbäck 2014: 199, 217 och Vigsø 2004: 62, 64). Kanske vill man genom att ha 

Jimmie i fokus med hans personlighet överskugga sakpolitiken, ersätta det partiet konnoterar 

med sådant som Jimmie konnoterar (Asp & Bjerling 2014: 99-100 och Karlsen 2012: 199). 

Genom att använda ethos och pathos ersätta eller överskugga de egentliga argumenten. Kanske 

beror det på att partiet tänker att många väljare personröstar. 
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6.5 Betydelsen av temat  

Sverigedemokraterna har fått kritik för att vara ett enfrågaparti som fokuserar på att minska 

invandringen (http://www.expressen.se och http://www.dn.se ). Detta är något som speglas i 

valfilmerna som analyserats. Partiets fokus på en fråga har varit en kritik men kan ha varit en 

del i det som gjort kommunikationen framgångsrik. Det finns en röd tråd och en fråga har lyfts 

fram genom på olika sätt och gjort kommunikationen relativt tydlig, en viktig egenskap för att 

vinna väljarnas intresse (Vigsø 2004: 57-58, 68).  Partiet har en fördel om man betraktar det 

politiska fältet som en marknad som erbjuder produkter andra efterfrågar. De har en relativt 

unik produkt (Vigsø 2004:45–46, 51). Detta relaterar till sakägarskap; partiet har gjort en fråga 

till sin. Ett strategiskt val:  ju mer en kampanj handlar om en fråga som ägs av partiet, desto 

större chans att partiet når framgång i valet (Strömbäck 2014: 204). Här kan det tänkas att 

partiet bortsett från upplägg i valfilmerna även får ett försprång i förhållande till andra partiers 

valfilmer som säger lite om mycket (exempelvis skola, jobb, miljö arbete) medan 

Sverigedemokraterna lägger allt krut på en fråga. Att de äger frågan kan ge bilden av att andra 

partier ligger efter. Att skilja sig från andra partier är för partiets överlevnad avgörande, något 

som Vigsø nämner (2004: 23-24, 38-39). Att ”äga” en fråga gör att människor förknippar 

partiet med den vilket bidrar till ett ökat förtroende på det området. Att bibehålla temat har 

alltså varit betydande ur ett ethos-perspektiv (Strömbäck 2014: 204).  

6.6 Offerrollen och kritik mot etablissemanget  

I samtliga valfilmer har Sverigedemokraterna förkroppsligat det engelska ordspråket ”When 

life gives you lemons, make lemonade”.  

När TV4 2010 gav partiet chansen att skapa en ny film valde Sverigedemokraterna att behålla 

samma med en liten ändring. Partiet lyckades vända på det till något som gör paritet till ett 

offer. Med hänvisining till det Vigsø skrev finns det ord som har negativ konnotation och ord 

som har positiv konnotation (Vigsø 2004: 102-104). Samma film skickas till TV4 med en 

pixlad bild och texten: ”Censurerad av TV4”. Censur är ett ord som ger negativ konnotation, 

som för tankarna till diktatur där fritt tänkande och talande begränsas av auktoriteter. Partiet 

kunde skrivit ”Filmen bryter mot radio- och tv-lagens demokratiparagraf, och mot 

yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelse om förbud mot hets mot folkgrupp”, men det hade 

gett en helt annan bild av partiet, ett parti som gör övertramp. Nu blir bilden istället ett parti 

som av media inte ges möjligheten att på samma villkor som andra partier visa sin valfilm.  

http://www.expressen.se/
http://www.dn.se/
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Samma grepp återkommer i filmerna från 2014. I den första filmen säger Jimmie: ”Att vara 

avskydd av andra politiker, journalister och fackpampar är inte alltid lätt men det har sina 

fördelar”. Det vänds på steken, det hela följs med att Jimmie kan ”tala fritt från hjärtat”. 

Den andra filmen från 2014 talar mot rasism; ”rasism är vidrigt”. Partiet säger: ”att värna om 

vårt land, vår kultur vår historia, är inte rasism.  Filmen avslutas med att man mycket tydligt 

gör ett avståndstagande från etablissemanget, Jimmie säger: ”Låt inte debatten tystas av 

åsiktspoliser och fega makthavare”.   

Slutsatsen att partiet inte är rädd för att ta i ofördelaktiga åsikter som finns. 

Sverigedemokraterna visar på medvetenhet: media tar avstånd, Jimmie är avskydd och partiet 

anses vara rasistiskt, men: vad gör det? Partiet för en retorik som signalerar: alla är emot oss 

men vi rubbas inte. Man tar debatten, använder det utrymme man får till att visa att det inte är 

berättigat, att det kan vara en styrka för partiet. Som det retoriska schemat visar så bryts 

motståndarens motargument ner (Vigsø 2010: 233-234). Det här tillvägagångsättet bidrar till 

att partiet ses som mer modig och medveten än om allt sopats under mattan. Det byggs på 

hjältebilden, invandrarna är inte diskriminerade utan det är Sverigedemokraterna som vågar 

prata om det som andra inte vågar prata om (Hellström 2010: 125). Det är inte fel på partiets 

politik, det är etablissemanget, ”åsiktspoliser och fega makthavare” och media som censurerar, 

som det är fel på.    

 

6.7 Vidare forskning 

Förslag till vidare forskning: 

 Med mer omfattande material (affischer, tal och intervjuer) göra en analys över en 

längre tidsperiod för att se en övergripande utveckling av hur partiets kommunikation 

förändrats. 

 Jämföra Sverigedemokraternas kommunikation med Ny demokratis eller liknande 

partier inom Europa.  

 Människors kulturella bakgrund är avgörande för semiotiken. Genom en 

receptionsstudie skulle detta kunna besvaras: Hur uppfattas materialet av personer som 

inte känner till/ är en del av den svenska kulturen. Vilka svårigheter möter mottagaren? 

Hur uppfattas avsändarens budskap?  
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Hur de borttagna scenerna såg ut i den reviderade versionen, 2010 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2: Skillnad i manifest och latent retorik  

(Vigsø 2004: 89) 
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Bilaga 3: Retoriskt schema 

(Vigsø 2010:233–234) 

Exordium: Här vill man fånga uppmärksamhet, för att göra det används en personlig ton 

(ethos).  

Introduktion: En sammanfattning av bakgrund, tes och inledning med en saklig och 

undervisande ton (ethos och logos).  

Argumentation: Förargument framförs och motargument bryts ner. Fortfarande saklig ton, 

dock med ett känslosammare avslut (logos).  

Peroration/avslutning: Sammanfattning av det man vill ska fastna. Anspelning på känslor får 

nu större utrymme, exempelvis upprördhet över motståndare. Medlidande skapas för den egna 

sidan. Tonen är känslosam (patos).    

 

Bilaga 4: Frågor som kan ställas för att analysera relationen mellan bild och text. 

(Fogde 2010: 181-182) 

Hur binds bild och text samman?  

Vilka färger, typsnitt och linjer används?  

Vilka ord används?  

Hur är kroppsspråket?  

Hur är filmen klippt?  

Hur skulle vi förstå filmen utan texten? 

 

Bilaga 5: Frågor som kan ställas för att beskriva den retoriska situationen. 

(Vigsø 2010: 217-218) 

Vem är det som försöker övertyga?  

Vem är det som man försöker övertyga?  

Vad betyder det för budskapet att vi är medvetna om dess avsändare?  

Vad är det man vill övertyga om?  

Vilken kontext sker det i, det vill sägs: tid och plats?  

Hur försöker man övertyga?  
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Bilaga 6: Sverigedemokraternas logga 

 

 

 

Bilaga 7: Valfilm 1, 2010  

 

 

 

 

 

All politik handlar om prioriteringar … 

Nu har du ett val.  

Den 19 september kan du välja invandringsbroms före pensionsbroms.  

Rösta på Sverigedemokraterna.  
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Bilaga 8: Valfilm 1 2014, ”Jimmie – på riktigt” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara avskydd av andra politiker, journalister och fackpampar är inte alltid lätt men 

det har sina fördelar. Jag behöver inte rätta mig efter deras politiskt korrekta åsikter. 

Jag kan tala fritt och från hjärtat utan att behöva oroa mig för att trampa på deras 

ömma tår. Vårt samhälle har riktigt allvarliga problem. Dom problemen kommer inte 

att försvinna för att vi inte pratar om dem. Riktiga problem kräver riktiga lösningar och 

för det krävs handlingskraft och människor som bryr sig mer om Sverige än om sin egen 

populäritet. 
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Bilaga 9: Valfilm 2 2014, ”Låt er inte tystas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasism är vidrigt. Det har orsakat några av de värsta brotten i historien 

 

Och det får aldrig accepteras. 

 

Att värna om vårt land, vår kultur, vår historia, är inte rasism. 

 

Inte heller idén att stoppa hedersvåld, tiggeri och människohandel rasism. 

 

Det är omtanke och medmänsklighet. 

 

Låt inte debatten tystas av åsiktspoliser och fega makthavare. 

Stå upp mot rasism.  

Och våga stå upp för vårt Sverige.  

Och det, på riktigt. 
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Bilaga 10: Interpersonella avståndskriterier  

(Vigsø 2004: 83)  
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