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Abstract 

The aim of the research project “The menacing immigration and ideal Swedishness: 

A semiotic analysis of the Sweden Democrats campaign films” was to highlight how 

ethnicities are portrayed in five different campaign films produced by the Swedish party the 

Sweden Democrats (Sverigedemokraterna). The applied theories are stereotypes, binary 

oppositions as well as the theory of whiteness and blackness. The method used to analyse 

the campaign films are semiotics, and the tools denotation, connotation, anchoring, relay, 

metonymy and myths. 

 

The results show that a person’s skin colour is of minor importance. What does matter, is if 

you are Swedish or not and how Swedish you are. All of the campaign films concern 

questions about “Swedishness” and immigration. When immigration and non-Swedes are in 

focus, the films present a dark theme with a sinister undertone. In contrast, when the issue 

of Swedishness is presented the films portray harmonious and idyllic images of Sweden. 

Sweden, Swedes and Swedishness is habitually portrayed as being the ideal, the desirable, 

and the good. It is the norm for being socially acceptable. Immigration, immigrants and 

non-Swedes on the other hand are consistently portrayed in a negative light. These 

extraneous groups of people are labelled as the others; they are the bad, and are portrayed 

as a threat that we Swedes have to defend ourselves against. A third, but less prominent 

theme that could be deduced from the films is that the Sweden Democrats are portrayed as 

martyrs. By presenting themselves as being misunderstood and as being the voice of the 

people, it can be interpreted that they attempt to detract the stamp they acquired as a racist 

party. 

 

Although the Sweden Democrats seem to have refined the ways in which they express their 

opinions of Swedishness and immigration, it’s still a significant part of the message in their 

commercials. They glorify Swedes and reproduce coarse stereotypes of non-Swedes. With 

the portrayal and contrasting comparison there is an inherent consequence that immigrants 

are to be seen as less worthy, and that the Swedes in turn are indirectly attributed to a 

higher value and as such, being Swedish is set as the norm. 
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1. Inledning 

”Islamism är vår tids nazism och kommunism” (Tuvhag, 2014). Detta sade 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson under sitt sommartal, i augusti 2014. I 

samma tal hävdade han att islamism är det största globala hotet mot fred och mänskliga 

rättigheter (Tuvhag, 2014). Det högerextrema riksdagspartiet Sverigedemokraterna har sedan 

länge anklagats för att vara ett rasistiskt parti, och flera av partiets politiker har tvingats att 

avsäga sig sina kandidaturer efter att de skrivit rasistiska och sexistiska kommentarer på 

hatsajter. Vidare stoppades även premiären av partiets valfilm inför riksdagsvalet år 2010, 

pga. att den enligt TV4-Gruppens VD Jan Scherman stred mot demokratiparagrafen i radio- 

och tv-lagen, samt att den enligt deras bedömning ansågs vara hets mot folkgrupp (El-

Mochantaf, 2014; Larlsson & Kallin, 2010). 

 

För majoriteten av befolkningen är medial representation det sätt världen begripliggörs på, 

och det ligger till grund för hur människor anses ska se ut och vara. Således är porträttering 

av ras, i exempelvis bilder och filmer, centralt för organiseringen av den moderna världen. 

Vem som får vilka jobb, bostäder, och tillgång till hälsovård och utbildning är i stort sett 

oskiljaktigt från porträttering av ras. De beslut som utgör praxis i världen är direkt kopplat 

till bedömningar om människors värde – bedömningar baserade på hur de ser ut, var de 

kommer ifrån, och hur de talar. Dvs. rasistiska fördomar (Fagerström & Nilson, 2008:52; 

Dyer, 1997:1).  

 

Detta kan tyckas innebär att de som skapar och sänder exempelvis reklam innehar en stor 

makt, då de besitter möjligheten att påverka allmänhetens åsikter och tankar kring olika 

samhälleliga fenomen. Framförallt kan det anses att de olika riksdagspartierna som styr i 

Sverige har ett stort ansvar vid utformningen av sina valfilmer, eftersom de innehar en stark 

ställning i samhället. Pga. deras ledande roll kan det tyckas vara viktigt att de inte främjar 

stereotypiska, rasistiska, eller på annat sätt diskriminerande åsikter och föreställningar. Det 

är således dessa utgångspunkter som ligger till grund för denna vetenskapliga studie, som 

ämnar att med hjälp av semiotik analysera fem stycken av Sverigedemokraternas valfilmer 

mellan år 2010-2014. 
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1.1. Syfte 

Syftet med detta forskningsarbete är att lyfta fram hur olika etniciteter porträtteras i ett 

urval av Sverigedemokraternas valfilmer.  

 

1.2. Frågeställningar 

På vilket sätt kommer frågor om etnicitet till uttryck? Denna frågeställning preciseras 

ytterligare med underfrågorna:  

 Hur porträtteras invandrare och svenskar? 

 Hur ges vithet och svarthet uttryck? 

 Har det skett någon förändring gällande dessa aspekter över tid? 

 

1.3. Forskningsansats 

Detta forskningsarbete har hermeneutik som utgångspunkt, vilket inte intresserar sig för hur 

världen är, utan hur den uppfattas och tolkas. Hermeneutiken menar att människor uppfattar 

sig själv och sin situation på ett visst sätt, genom att binda samman särskilda meningar till 

företeelser i omgivningen. Kunskap om denna mening kan inte uppnås genom mätning, utan 

genom att både bokstavligt och bildligt tolka människans beteende, och genom att försöka 

förstå deras uppfattningar av världen. Ett hermeneutiskt, dvs. tolkande förhållningssätt, 

fungerar väl med semiotik som bygger på tolkning av tecken. Det är bl.a. detta synsätt som 

gör denna forskning nödvändig, eftersom människor handlar efter hur de uppfattar världen, 

och inte hur den faktiskt är (Hartman, 2004:106f). Om Sverigedemokraternas valfilmer kan 

uppfattas främja negativa föreställningar av olika etniciteter, kan detta således påverka 

mottagarnas beteende och hur människor förhåller sig tillvarandra. 

 

1.4. Bakgrund 

För att kunna dra slutsatser om hur olika etniska grupper porträtteras kan det tyckas vara 

viktigt att inneha en förförståelse om Sverigedemokraternas åsikter gällande detta ämne, och 

framförallt hur de definierar någon som svensk. I deras principprogram beskriver de att en för 

att räknas som medlem av den svenska nationen ska vara född, eller i tidig ålder adopterad till 
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Sverige, av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet. Människor som bor i 

Sverige kan också räknas som svenskar om de talar flytande svenska, uppfattar sig själv som 

svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen, 

samt om de känner större lojalitet mot den svenska nationen än någon annan nation. Det 

beskrivs även att detta, vilket kallas assimileringsprocessen, kan ta flera generationer att 

slutföra (Sverigedemokraternas principprogram, 2011:15). 

 

I principprogrammet uppger de även att kristendomen bör inneha en särställning i förhållande 

till andra religioner i Sverige. Islamismen inflytande på det svenska samhället anser de i sin 

tur ska motverkas ”i största möjliga utsträckning”, samt att invandring från muslimska länder 

bör vara ”mycket starkt begränsad” (Sverigedemokraternas principprogram, 2011:27). Med 

utgångspunkt i kristendomen anser de vidare att kärnfamiljen är den ideala familjeformen. 

Partiet menar att det existerar medfödda skillnader mellan män och kvinnor, samt att de 

manliga och kvinnliga egenskaperna ofta kompletterar varandra (Sverigedemokraternas 

principprogram, 2011:24).  
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2. Teori och tidigare forskning 

Då en ska tala om etnicitet finns det en problematik i form av vilken term en ska tillämpa för 

att referera till människor som inte är vita. Richard Dyer (1997) använder sig av begreppet 

”icke-vita”. Det problematiska med termen är dock att den har en negativ klang, som om det 

med detta menas att människor som inte är vita endast erhåller sin identitet genom vad de inte 

är. Samtidigt finns det ytterligare problem med andra begrepp. Termen ”svart” som många 

teoretiker använder utesluter exempelvis väldigt många olika människor. Det underbygger 

även vitt och styrker tankar kring ras. Svart är en tacksam term gällande konstruktionen av 

vithet i bilder, men där en behöver se vithet i förhållande till alla människor som inte är vita 

kommer benämningen inte att fungera. Ytterligare en populär term är ”färgade människor”. 

Begreppet inkluderar alla de människor som svart exkluderar, men samtidigt främjas 

tankesättet att vissa människor har en hudfärg, och vissa – dvs. vita människor – har inte det. 

Dyer menar att vi måste betrakta vitt som en kategori av färg på samma sätt som andra 

hudfärger, och att termen icke-vit är det bästa av de befintliga bristfälliga alternativen (Dyer, 

1997:11). Utifrån dessa resonemang tycks begreppet icke-vit således vara det mest 

fördelaktiga, och kommer därför i största möjliga utsträckning att tillämpas i detta 

forskningsarbete. 

 

2.1. Tidigare forskning 

Ali Rostam, Hallberg och Gyllensten (2011) utförde år 2011 en studie med syftet att ta reda 

på hur Sverigedemokraternas planerade kommunikation fungerar utifrån begreppen profil, 

identitet och image. För att uppfylla detta gjordes bl.a. en semiotisk analys av partiets valfilm 

inför riksdagsvalet år 2010. Det som framkom under analysen är att valfilmen ger en negativ 

och orättvis bild av muslimska kvinnor, då pensionären framställs som ensam och 

underlägsen, medan de muslimska kvinnorna framställs som aggressiva och överlägsna (Ali 

Rostam, Hallberg, Gyllensten, 2011:4, 39). Detta uttyds även i ett forskningsarbete skrivet av 

Andréasson och Bennani Ziatni Carlsson (2011), som också de genomförde en semiotisk 

analys av valfilmen. Syftet var att undersöka om filmen innehöll element som skulle kunna 

tolkas som hets mot folkgrupp. Resultatet visade att valfilmen är klart diskriminerande och 

främlingsfientlig, att muslimer framställs som det största hotet mot det svenska samhället, 

samt att muslimer får representera alla Sveriges invandrare (Andréasson & Bennani Ziatni 
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Carlsson, 2011:10, 25, 33). Även författarna Berglund och Lindqvist (2010) har utfört en 

studie där semiotik använts för att analysera Sverigedemokraternas valfilm från år 2010. 

Deras syfte var att undersöka hur de svenska riksdagspartiernas ideologiska värderingar och 

aktuella sakfrågor närvarade i de politiska tv-reklamerna från valrörelsen 2010. I likhet med 

de andra forskningsarbetena framkom det att invandrare illustreras som ett stort hot. 

Författarna uttyder vidare att invandrarna porträtteras vara många, förökar sig snabbt, och är 

starkare än den ensamma gamla kvinnan (Berglund & Lindqvist, 2010:1, 74).  

 

De arbeten som presenteras ovan skiljer sig från detta forskningsarbete, på så vis att deras 

forskning tar avstamp i andra teorier, har skilda syften, samt använder sig av något varierande 

verktyg. Dessutom analyserar de endast en valfilm från Sverigedemokraterna, medan fem 

stycken undersöks i denna forskning. Resultaten från analyserna kommer trots detta att vara 

användbara för att finna stöd i slutsatser, samt för att jämföra resultat.  

 

Till skillnad från de arbeten som presenterats ovan undersökte Ehrning (2015) valfilmer från 

både Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ under valrörelsen 2014. Syftet var att 

undersöka med vilka medel partierna kommunicerar sina budskap, samt hur budskapen 

utformats. Sammanfattningsvis undersöks ethos, pathos, logos, actio samt visuell retorik. 

Undersökningen markerar att Sverigedemokraternas valfilm ”’Jimmie – På riktigt’ – SD:s 

första tv-valfilm 2014” visar en partiledare med ett självsäkert ethos, som väljaren har lätt att 

känna sympati för. Partiledaren har ett avslappnat kroppsspråk vilket ger publiken en känsla 

av att få se hans privata sida. Den andra valfilmen ”Låt er inte tystas” fokuserar på att bygga 

upp partiets ethos som ett seriöst parti, som inte står för rasism. Enligt författaren uppfattas 

valfilmen som lugn, och rörelser och musik är i harmoni. I kontrast till detta står starka och 

slagkraftiga ord som exempelvis vidrig, värsta och människohandel (Ehrning, 2015:3, 28). 

 

Även denna forskning skiljer sig på många punkter från detta arbete, framförallt gällande 

valet av metod. Resultatet från den retoriska analysen kan emellertid vara intressant för att se 

ifall det stämmer överens med vad som går att utläsa genom semiotik. 
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I en vetenskaplig artikel identifierar och granskar författarna Mulinari och Neergaard (2010) 

kritiskt de viktigaste elementen i existerande forskning kring rasism och högerextrema 

politiska partier. De utgår ifrån ett postkolonialt feministiskt perspektiv med betoning på 

vilken roll analytiska begrepp som ras, rasism, kön och familj har för de etablerade 

förklaringsmodellerna. De skisserar även upp ett alternativt teoretiskt perspektiv. Det 

författarna vill visa är att en nyanserad analys av rasism inte bara fångar nazistiska och 

rasistiska rörelser, utan även går att tillämpa vid analyser av Sverigedemokraterna och den 

politiska miljö de rör sig inom (Mulinari & Neergaard, 2010:45, 66). 

 

Författarna till artikeln argumenterar för att rasismen bör ses ur två perspektiv: förlorarnas 

rasism och vinnarnas rasism. Förlorarnas rasism är en uteslutande rasism, som är relaterad till 

de radikala högerextrema partierna. Det är denna rasism som sådana partier på många sätt 

kämpar för att retoriskt distansera sig ifrån. Vinnarnas rasism är i sin tur en utnyttjande 

rasism, vilket är en integrerad del av kapitalismens globala reproduktion. Vinnarnas rasism 

beskrivs som en produktiv och superexploaterande rasism, där den så kallade ”andre” 

naturaliseras som lågavlönad arbetskraft. Den här formen av rasism har en benägenhet att 

osynliggöras i Västeuropa, genom att den är produktiv och inte uttrycks på samma direkta sätt 

som den politik radikala högerextrema partier för. Att närma sig frågan om rasismer på detta 

sätt tydliggör att det finns två olika logiker i den rasism som rasifierade grupper utsätts för: i 

vinnarnas rasism är det viktigt att ”de andra” är närvarande för att dominans och utnyttjande 

ska kunna försiggå, medan förlorarnas rasism tenderar att skapa en särskiljning, exkludering, 

samt ett tillintetgörande av ”de andra” (Mulinari & Neergaard, 2010:68ff). 

 

Modellens styrka ligger i att förstå rasismer som ideologier med förmåga att interpellera olika 

klasser och olika samhälleliga grupper. Det är en tolkningsram som generellt sett saknas i den 

etablerade forskningen som istället etablerar en ”vi” gemenskap, som är fri från rasism. 

Författarna menar att med denna etablering osynliggörs övergången från marginella former av 

rasism, som dem som exempelvis nynazister ger uttryck för, och mer institutionaliserade 

former – exempelvis den form av rasism som Sverigedemokraterna representerar (Mulinari & 

Neergaard, 2010:70f). 
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De tankar som presenteras i denna studie är användbara för detta forskningsarbete på så sätt 

att det breddar betydelsen av begreppet rasism. Författarna vill visa på att rasism inte endast 

är någonting som vistas i extrema och våldsbenägna situationer; det finns en annan mer subtil 

form av rasism som bl.a. kan återfinnas hos högerextrema partier, så som 

Sverigedemokraterna. Forskningen kan således göra det möjligt att utgöra om det i 

valfilmerna förekommer rasistiska porträtteringar av olika etniciteter. 

 

2.2. Teoretisk ram 

Ett begrepp som kan betraktas vara av stor vikt under detta forskningsarbete är representation. 

Stuart Hall (1997) menar att representation är det som knyter samman mening och språk med 

kultur. Enligt honom finns det i huvudsak två olika representationssystem. Det första av dessa 

behandlar det sätt genom vilket objekt, individer och händelser förbinds med en samling 

begrepp – dvs. mentala representationer. Utan mentala representationer skulle inte vi 

människor på något meningsfullt sätt kunna tolka världen. Alla individer ser världen på sitt 

eget individuella sätt, och det är våra gemensamma begreppsliga kartor som möjliggör att vi 

kan kommunicera med varandra. Det är detta som gör att vi förstår och tolkar världen på 

ungefär samma sätt. För att förstå varandra måste vi även dela ett gemensamt språk, vilket 

beskrivs som det andra representationssystemet (Hall, 1997:15, 17f). Det kan således vara bra 

att poängtera att det som presenteras i denna forskning är författarens personliga tolkningar, 

som gjorts utifrån dennes kulturella kontext. 

 

2.2.1. Stereotyper 

Stereotyper är någonting som tenterar att framträda där det existerar en grovt ojämn 

fördelning av makt. Makt associeras ofta till fysiskt tvång eller restriktioner, men det finns 

även en makt i representation. Maktaspekten bör därför ses från ett bredare kulturellt 

perspektiv, exempelvis makten i att representera någon eller någonting på ett särskilt sätt 

(Hall, 2013:248f). 

 

Stereotyper kan beskrivas som en förenkling och en referens till världen. Det är allmänt hållna 

uppfattningar som tillskrivs en viss typ av människa, social grupp eller folkgrupp. Det är 
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således något som ger uttryck åt värderingar och trosuppfattningar, samt ett system för hur vi 

ordnar den information vi hämtar från omvärlden. Genom stereotypisering reduceras 

människor till några få essentiella och förenklade karaktäristiska drag, vilka presenteras som 

fastställda av naturen. Exempelvis har icke-vita människor ofta stereotypiserats och avbildats 

utifrån deras avvikande fysiska attribut, så som stora läppar, bred näsa och lockigt hår 

(Angelöw & Jonsson, 2000:106; Dyer, 1993:11; Hall, 2013:237). 

 

Olika invandrargrupper brukar ofta utsättas för stereotypa porträtteringar, vilka vanligtvis är 

kränkande och nedvärderande. Konsekvenserna av sådana stereotypa representationer kan bli 

att invandrare ses som mindre värda, samt att svenskar i sin tur indirekt tillskrivs ett högre 

värde, och därför anses vara norm. Stereotyper delar upp det normala och accepterade från det 

onormala och oacceptabla, för att vidare förkasta och exkludera allting som anses vara 

annorlunda. Detta delar upp människor i form av ”oss” och ”dem”. Det som är annorlunda 

och inte hör hemma i kategorin ”oss” anses vara förorenat, farligt, och tabu. Stereotyper 

klassificerar människor utefter normen, och konstruerar det som exkluderas som ”de andra”. 

Detta får till följd att vi definierar oss själva genom att definiera de andra som motsatser. Ifall 

de andra i sin tur innehar egenskaper som är motsatser till sådant vi värderar högt i vår kultur, 

skapas negativa stereotyper (Angelöw & Jonsson, 2000:106f; Hall, 2013:247f). 

 

Varje bild bär på sin egen särskilda mening, men då det kommer till olikheter och sådant som 

är annorlunda kan en finna liknande och ständigt återkommande representationer av detta 

(Hall, 2013:222). Under analysen kommer således möjliga stereotypa porträtteringar att 

undersökas, för att utgöra ifall dessa framställer vissa etniciteter i negativa dager. 

 

2.2.2. Binära oppositioner 

Stereotyper kan tänkas uppkomma i samband med att vi tänker oss världen i binära 

oppositioner. Detta åsyftar ömsesidigt uteslutande kategorier: någonting som definieras i 

relation med dess raka motsats. Binära oppositioner anklagas även för att vara snäva och grovt 

förenklade, då de bortser från alla åtskillnader. Det finns mycket få neutrala binära opposition 

– den ena sidan är vanligtvis den dominerande, vilket gör att det alltid finns en relation till 

makt mellan de olika sidorna (Hall, 2013:16, 225). Det som är intressant med denna teori i 
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förhållande till forskningens syfte är att se hur personer med olika etniciteter porträtteras. 

Exempelvis kan Sverigedemokraternas valfilmer bidra till att skapa normer och stereotyper 

även om endast deras vita partiledare figurerar i den – om han porträtteras som den svenska 

normen kan det innebära att alla människor som avviker i jämförelse blir onormala icke-

svenskar. 

 

I likhet med binära oppositioner talar Hall om något han kallar ”the spectacle of the ’other’” 

(Hall, 2013:215). Detta handlar om hur personer som på något vis är annorlunda och står ut 

från majoriteten utsätts för en binär form av representation. Dessa individer beskrivs ofta på 

ett överdrivet vis – antingen är de goda eller onda, civiliserade eller primitiva, vackra eller 

fula. Hall menar vidare att gällande representation brukar en avvikande egenskap attrahera 

fler, vilket skapar ett spektakel av olikheter (Hall, 2013:219; Hall, 1997:229, 231f). 

 

2.2.3. Vithet och svarthet 

I studier av bl.a. film och reklam visas det upprepat att vita människor är överväldigande och 

oproportionerligt dominerande i västerländsk representation. Det är vita människor som 

innehar de centrala och utarbetade rollerna, och framställs som norm. Dyer menar att det kan 

vara så att vi är på väg mot en mångfald utan vit hegemoni, men att vi ännu inte är där, och att 

vi aldrig kommer komma dit om vi inte ser vithet och dess kraft. Dyer anser inte att färgen är 

den främsta orsaken till rasdistinktion och rasism, men att det är en del av det sätt genom 

vilket vi tänker på rasidentitet, och är av särskild betydelse i en kultur som är så förbunden 

med det visuella och synliga. Den ultimata maktpositionen är att vara osynlig, och vithet som 

makt bibehålls genom att vara osett (Dyer, 1997:3f, 42, 45).  

 

Enligt Dyer finns det tre former av vithet som färg. Det första av dessa är vitt som en kategori 

av färg eller nyans, precis som rött eller blått, den andra formen är vitt som en kategori av 

hudfärg, och till sist har vitt som färg symboliska konnotationer (Dyer, 1997:45f). Alla dessa 

former av vithet kommer beaktas i detta forskningsarbete. Det sistnämnda blir särskilt 

intressant då valfilmerna kommer att granskas med hjälp av semiotik, som till stor del rör sig 

på den konnotativa nivån. 
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Det är följaktligen inte endast hudfärg som kommer att analyseras. Vita människor 

kategoriseras socialt som vita för vad vithet står för, snarare än för att det skulle vara en 

korrekt beskrivning av hudfärgen. Vithet är således rotat hos oss i aspekter som rör mer än 

bara etnicitet, vilket blir tydligt om symboliken av vitt betraktas. Trots att det finns vissa 

historiska variationer är symboliken av vithet relativt tydlig, varav den vanligaste moraliska 

oppositionen är att: vitt är lika med bra, och svart är lika med dåligt. Exempelvis porträtteras 

alltid Askungen med blont hår, medan hennes styvmor och styvsystrar har rött eller svart. 

Denna aspekt kan även återfinnas gällande nyansen av människors hudfärger, då de som är 

onda porträtteras med en mörkare nyans än de som är goda. Den etablerade symboliken av 

svart och vit ges även uttryck då vi talar om saker, exempelvis ”se det från den ljusa sidan” 

och ”det var bara en vit lögn”. Dyer redogör även för hur ljushyade och mörkhyade personer 

inte nödvändigtvis alltid porträtteras som goda respektive onda, men att vita personer som är 

onda misslyckas med att vara vita, medan en person som är svart och god är en överraskning. 

Om en icke-vit person visar sig vara ond i en film lever det endast upp till våra förväntningar 

(Dyer, 1997:50, 58ff, 63).  

 

Den vida användningen av vitt som symbol i sammanhang som inte är relaterat till 

rastillhörighet får det att framstå som neutralt, samtidigt som färgen bär på en tydlig 

symbolisk känsla av moralisk och estetisk överlägsenhet. I västerländsk kultur ses vitt som 

vackert eftersom det är färgen för dygd, och avser en särskild definition av godhet. De 

moraliska associationerna till vitt är i den västerländska kulturen alltid de samma: renhet, 

andlighet, dygd, enkelhet, och kyskhet. I kontrast till detta har färgen svart i flera århundraden 

associerats med allting som är mörkt, farligt, syndigt, djävulskt och förbjudet (Dyer, 1997:70, 

72; Hall, 2013:17). Även detta blir en mycket intressant infallsvinkel under filmanalysen, 

eftersom det delger ett perspektiv som blir användbart för att analysera andra aspekter än just 

hudfärg. Exempelvis kan ljussättningen analyseras, samt hur olika saker och färger tillskrivs 

olika egenskaper. 

 

En problematik som kan uppstå under analyser av vithet är att det inte går att använda samma 

klassificeringssystem som då representationen av icke-vita människor ska analyseras. Detta 

eftersom ett privilegium med att vara vit i en vit kultur innebär att en inte kan utsättas för 
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stereotypisering i relation till sin vithet. Vita människor stereotypiseras istället utifrån 

exempelvis kön, nation, klass, och sexualitet. Generellt sett klumpar vithet ihop de stereotypa 

definitionerna av alla sociala kategorier utom de som tillhör ras. Vita människor föreställs till 

skillnad från icke-vita som individer – oändligt fasetterade, komplexa och föränderliga. Det 

finns även olika grader av vithet, då vissa människor anses vara vitare än andra. Folkgrupper 

som vid olika tidpunkter i historien antingen betraktats som vita eller svarta är exempelvis 

irländare och judar, vilka betraktas vara något mindre vita än människor från förslagsvis 

norden. Under andra världskriget i Tyskland sågs judar som svarta, medan de i USA för det 

mesta betraktades som vita. Dyer menar att eftersom vithetens symboliska makt och prestige 

är någonting som är så eftertraktat har det blivit någonting att bråka om – vem är vit och vem 

är det inte (Dyer, 1997:11f, 51f)?  
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3. Material och avgränsning 

Det som kommer att analyseras i detta forskningsarbete är fem stycken av 

Sverigedemokraternas valfilmer, som återfinns på deras officiella Youtube-kanal. För att 

arbetet inte ska bli allt för omfattande, och för att materialet ska vara relevant gentemot 

syftet och frågeställningarna, avgränsades urvalet till de valfilmer som i huvudsak skapats 

inför olika politiska val. Detta innefattar en valfilm inför riksdagsvalet år 2010, kyrkovalet 

2013, EU valet 2014, samt två valfilmer inför riksdagsvalet år 2014. I forskningen görs ett 

ändamålsenligt urval, vilket innebär att representativitet medvetet överges för att kunna ge 

forskningen ett bättre stöd (Hartman, 2004:245). 

 

Anledningen till att filmer från olika år valts är för att kunna urskilja ifall det skett någon 

förändring i Sverigedemokraternas valfilmer över tid. Dock är antalet filmer från de olika åren 

ojämnt fördelade pga. att det endast går att återfinna en valfilm inför riksdagsvalet år 2010, 

samt kyrkovalet 2013. Inför EU valet år 2014 finns det emellertid tre valfilmer publicerade på 

Sverigedemokraternas Youtube-kanal, men endast en av dessa kommer att analyseras. Detta 

pga. att alla tre filmer är näst intill identiska i sin utformning och avslutas med samma 

uppmanande ord från partiets ledare. För att välja vilken av dessa filmer som ska analyseras 

skrevs respektive valfilm på ett pappersark som därefter lottades. I detta arbete kommer 

således en analys göras av den andra valfilmen inför EU valet. I filmen samtalar två män på 

engelska, vilket textas på svenska. För enkelhetensskull kommer endast den svenska texten att 

beskrivas i analysen. Dock kommer en kontroll att göras för att se att det som sägs på 

engelska översätts korrekt. 

 

Ytterligare en anledning till att tre valfilmer från år 2014 analyseras är för att det under året 

hölls två olika val, till vilka Sverigedemokraterna sände ut olika filmer. De två valfilmerna 

som sändes inför riksdagsvalet 2014 kommer båda att undersökas pga. att dessa skiljer sig 

avsevärt från varandra, vilket gör det svårt att endast välja en. 
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4. Metod 

Enligt John Fiske (1997) finns det huvudsakligen två skolor för studier av kommunikation. 

Den första skolan betraktar kommunikation som en överföring av meddelanden, och fokuserar 

på hur sändare och mottagare kodar och avkodar dessa. Den andra skolan ser på 

kommunikation som ett skapande och utbyte av betydelser. Skolan fokuserar på hur 

meddelanden samverkar med människor för att skapa betydelser, och inriktar sig på att 

studera text och kultur. Här är den främsta studiemetoden semiotik, dvs. läran om tecken och 

betydelser (Fiske, 1997:12). 

 

Roland Barthes har som forskare och samhällskritiker haft en avgörande roll för moderna 

medieanalyser, bl.a. som en av grundarna till den nutida semiotiken (Ekström & Moberg, 

2008:22). Enligt Barthes (1964) syftar semiotik till alla system av tecken; bilder, gester, ljud, 

objekt och sambandet mellan dessa. Det är en andra ordningens språk som hänvisar till 

innebörder bakom språket. Semiotik som vetenskap består av former, då den studerar 

betydelserna oberoende av deras innehåll (Barthes, 1964:9; Barthes, 1972:203). 

 

Enligt semiotiken är meddelanden en konstruktion av tecken som genom samverkan med 

mottagarna skapar betydelser. Vikten läggs här inte på sändaren, utan på texten och hur den 

tolkas. Tolkningen av en text är den process då mottagaren finner betydelser genom att 

förhandla med texten; dvs. då läsaren tillämpar synsätt från sin kulturella erfarenhet på de 

koder och tecken som texten består av. Alla texter är således polysema – samma text kan 

tolkas olika av olika personer beroende på deras sociala och kulturella kontext. Läsaren kan 

välja att ta till sig vissa egenskaper, och bortse från andra (Fiske, 1997:14; Barthes, 1977:39). 

 

Semiotiken förutsätter vidare ett förhållande mellan det som kallas det betecknande och det 

betecknade. Det betecknande ger uttryck för det betecknade, och tillsammans utgör de ett 

tecken. Dessa tre termer kan endast delas upp på ett teoretiskt plan. Ta en bukett rosor som 

exempel: buketten är i sig ett tecken i dess fysiska form, dvs. det betecknande. Det betecknade 

är den mentala föreställningen av rosorna, vilket skulle kunna vara passion. Tecknet är således 

passionerade rosor (Barthes, 1972:105, 205). Dessa begrepp kommer dock inte tillämpas 
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under analysen, men de är likväl viktiga grundstenar i förståelsen av semiotik – särskilt då det 

gäller verktyget myt som det redogörs för längre ned. 

 

Ytterligare två centrala begrepp inom semiotiken, som kan liknas med det betecknande och 

betecknade, är denotation och konnotation. Denotation är den påtagliga och exakta 

innebörden av en text. I en bild kan det beskrivas som det vi rent konkret ser; exempelvis en 

bild på en man. Konnotation får enligt Barthes sin innebörd i förhållande till denotationen, 

och är en djupare tolkning av en text: associationer, känslor och idéer. Det kan sägas vara 

läsarens värderingar i samspel med kulturellt accepterade innebörder (Barthes, 1977:17ff). 

Konnotationen kan exempelvis vara att mannen är attraktiv. 

 

Enligt Barthes fungerar ord i förhållande till bilder i grunden på två olika sätt. Den första av 

dessa funktioner kallar han förankring, vilket fungerar kontrollerande i förhållande till en bild 

och begränsar de sätt som den kan tolkas på. Orden, eller ordet, hänvisar läsaren till en viss 

betydelse av bilden och bidrar till att andra tolkningar undviks (Barthes, 1977:38f). Ett 

exempel på detta skulle kunna vara en bild på en hund med den tillhörande texten ”Varning 

för hunden”. Texten gör att bilden inte kan tolkas som att hunden är borttappad, utan att det 

finns en hund som det varnas för. Den andra funktionen kallar Barthes för relä, vilket syftar 

till hur ord och bilder avlöser och kompletterar varandra i ett växelspel. Denna funktion är av 

särskild vikt för film då exempelvis ord kan skapa samband mellan bilder, och dialoger kan 

bidra till att handlingen förs framåt (Ekström, 2008:23; Barthes, 1977:41). Den senare 

kommer således vara av särskilt intresse under arbetets analys, för att se hur orden i 

valfilmerna påverkar meddelandets betydelse. 

 

Gällande symboler är Barthes tänkesätt något mindre utvecklat än det om konnotationer och 

myter, och är därför mindre tillfredställande. Således kommer Roman Jakobssons teoretiska 

verktyg metonymier att tillämpas. Metonymier är tänkta att konkretisera och betona genom att 

låta en del få symbolisera en helhet, eller en helhet få symbolisera en del. Exempelvis kan den 

svenska flaggan användas för att representera hela det svenska riket. Metonymier syftar till att 

sammankoppla betydelser inom samma verklighet. Det kan exempelvis användas vid val av 

filmklipp under nyhetssändningar; där bestämmer valet av metonymi resten av den bild av 
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händelsen som mottagaren konstruerar (Ekström, 2008:26; Fiske, 1997:126, 130f). De bilder 

Sverigedemokraterna visar i sina valfilmer kan således påverka mottagarnas uppfattning av 

verkligheten, vilket gör metonymier till ett ytterst användbart redskap under analyserna.  

 

Termerna betecknande, betecknade och tecken återfinns som tidigare nämnt även i myter. 

Emellertid särskiljer sig myten på så sätt att den byggs upp från en semiotisk kedja som 

existerade före den – det är ett andra semiotiskt system. Det som är ett tecken i det första 

semiotiska systemet reduceras till det betecknande i det andra. Myten ser endast summan av 

tecknet, vilket sedan blir en del i det som myten konstruerar. Detta förekommer som om 

myten eliminerar de första betydelsernas formella system. Myten skapar således ett nytt 

tecken. Under semiotiska analyser av myter behöver forskaren dock inte ifrågasätta tecknet i 

det första semiotiska systemet, utan endast ta reda på det fullständiga tecknet i det andra 

(Barthes, 1972:207). 

 

Enligt Barthes är en myt ett yttrande. Det är ett meddelande, och ett sätt att ge betydelser åt 

någonting. Myten definieras inte av vad ett meddelande innehåller, utan av hur det uttrycks. 

Allting har potentialen att vara en myt. Ingen myt varar emellertid för evigt (även om vi kan 

förstå gamla myter), eftersom myten påverkas av människans historia. Den kan således inte 

bestämmas genom sitt innehåll eller material eftersom yttrandet redan har utarbetats för att 

förmedla någonting, och mytens material förutsätter ett medvetande som tillskriver det 

betydelse (Barthes: 1972:201f). Barthes menar att ”[m]yten döljer ingenting och förkunnar 

ingenting: den vanställer; myten är varken en lögn eller en bekännelse: den är en böjning” 

(Barthes, 1972:222). 

 

Myten ger uttryck för kulturella värden och föreställningar, och får dessa att framstå som 

naturliga. De hjälper till att upprätthålla maktordningarna i samhället och framställer dessa 

som självklara. Läsaren uppfattar således det som förmedlas som fakta (Ekström, 2008:24f; 

Barthes, 1972:223f). Pga. detta är myten synnerligen väsentlig för följande forskningsarbete, 

eftersom den har en stor roll i att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna – genom en 

analys med detta verktyg kan underliggande meningar avslöjas och lyftas fram. 
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4.1. Tillvägagångssätt 

Valfilmerna analyseras med hjälp av semiotikens verktyg denotation, konnotation, förankring, 

relä, metonymier och myter. Då filmerna analyseras utifrån dess denotativa nivå beskrivs det 

som syns i bilden steg för steg, exempelvis en man i kostym och sedan en kvinna i en blå 

klänning. Därefter analyseras bilderna att utifrån konnotation, och de verktyg som opererar på 

denna nivå. Varje bild och sekund i valfilmerna analyseras inte, eftersom detta skulle blir 

väldigt omfattande. Bilderna beskrivs dock så grundligt som möjligt på den denotativa nivån, 

och sedan presenteras djupare analyser av de bilder som ger uttryck för något eller några av 

de övriga semiotiska verktygen. Även en del stillbilder från valfilmerna kommer visas i 

analysen, för att styrka tolkningarna som presenteras. 

 

4.2. Metoddiskussion 

Valet att göra en kvalitativ innehållsanalys grundas utifrån syftet och frågeställningarna, men 

även de teorier som tillämpas. Målet är att ta reda på vad valfilmerna faktiskt förmedlar, och 

om det fanns underliggande meningar. Då semiotik innehåller verktyg som kan hjälpa till att 

avslöja kulturella värden och föreställningar, lämpade den sig således väl för ändamålet. Vad 

som kan ses som negativt med den semiotiska metoden är att den ger en förhållandevis snäv 

bild av hur etnicitet porträtteras i valfilmerna, eftersom endast ett begränsat urval analyseras. 

Dock möjliggör metoden att en djupare analys kan göras, jämfört med om en kvantitativ 

metod använts. Kvantitativa metoder lämpas bäst för grova kategoriseringar och analyser av 

större material. Dessutom har metoden en tendens att förbise viktiga aspekter, som 

exempelvis sammanhangets och kontextens förhållande till det som undersöks (Boréus & 

Bergström, 2005:85). För att bredda forskningen hade det varit intressant att som komplement 

göra en kvantitativ analys, exempelvis av Sverigedemokraternas valaffischer. Med 

tidsaspekten i åtanke var detta inte möjligt, men det skulle kunna vara en utgångspunkt för 

vidare forskning på området. 

 

Någonting som är essentiellt för forskningsarbeten är reliabilitet och validitet. Reliabilitet 

uppnås om samma typ av observation kan göras flera gånger, och av olika personer. Med 

validitet syftas det till hur väl observationen beskriver världen som den faktiskt är, dvs. hur 
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pass korrekt observationen är. I forskningsarbetet används etablerade begrepp från 

semiotiken, vilka beskrivs genomgående. Detta möjliggör att samma observation enkelt kan 

upprepas och göras av olika personer, vilket ger forskningen reliabilitet. Dock betyder inte 

detta att olika personer kommer nå samma resultat, eftersom samma text kan tolkas olika 

beroende på kulturell och social kontext (Hartman, 2004:146; Barthes, 1977:39) 

 

För att arbetet ska få validitet måste möjliga felkällor undvikas. Ett exempel på en eventuell 

felkälla är selektiv uppmärksamhet, dvs. att en läser in sina egna förväntningar i 

observationerna, vilket kan leda till att viktiga aspekter förbises. Detta är av särskilt stor vikt 

för mig som är av uppfattningen att Sverigedemokraterna är rasistiska, och därför förväntar 

mig att finna spår av rasism i deras valfilmer. Det finns inte mycket att göra åt min personliga 

uppfattning, förutom att identifiera denna potentiella felkälla och gardera mig mot den 

(Hartman, 2004:146ff). För att trygga forskningsresultatet är det således viktigt att skarpt 

ifrågasätta tolkningarna under analysen, och stötta dessa med hjälp av teori och tidigare 

forskning. Detta för att försöka säkerställa att resultatet består av rimliga tolkningar, och inte 

enbart är en reflektion av personliga åsikter. 
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5. Analys 

Nedan presenteras analyserna av valfilmerna i tur och ordning, från år 2010 till 2014. 

Tolkningen av filmernas denotativa nivå återfinns emellertid i bilagorna på sida 43. 

 

5.1. ”Sverigedemokraternas officiella reklamfilm, tv4” 

Inledningsvis i valfilmen visas ordet ”Stadsbudget”, vilket används som förankring för att 

fastställa att siffrorna som räknas ned är stadsbudgeten. Att siffrorna hastigt räknar ned ger 

uppfattningen att pengarna håller på att ta slut snabbt, och i kombination med det hastigt 

tickande ljudet inges känslan av stress. En kvinnlig röst som talar i bakgrunden säger ”All 

politik handlar om prioriteringar”, vilket i samband med bilderna fungerar som relä. Då 

meningen avslutats visas nämligen en bild på två skyltar med texten ”Handläggare Pensioner” 

samt ”Handläggare Invandring”. Detta konnoterar att en måste välja vilket av dessa områden 

som ska prioriteras. Skyltarna fungerar i sin tur som förankring, då det fastställer att mannen i 

bild har hand om budgeten för invandring, och kvinnan för pensioner. Antalet kartonger 

bakom mannen kan vidare ge ett intryck av att han har mer saker att göra än kvinnan, vilket 

styrks av att han även har mer saker på sitt skrivbord. 

 

I en närbild visas ett flertal svenska hundralapparna, vilka skulle kunna tolkas som en 

metonymi för det svenska riket. Detta fastställer på så sätt att det är Sverige, samt Sveriges 

pengar och prioriteringar som åsyftas. Därefter stannar siffrorna under ordet ”Stadsbudget” på 

100 000 000 och börjar blinka, ett larm tutar, och en röd lampa blinkar. Detta konnoterar 

uppfattningen av en varning, vilket i förhållande till pengarna och de två politiska 

ämnesområdena ger intrycket av att det här är en kritisk och högst angelägen situation – 

mottagarna måste välja vad de prioriterar, och att det är bråttom. Denna tolkning styrks 

genom relä då den kvinnliga rösten säger ”Nu har du ett val”. Vidare faller två röda handtag 

ned med orden ”Pensioner” och ”Invandring”. Dessa kan antas vara nödbromsar, vilket styrks 

av den röda färgen som ofta konnoterar varning, eller fara. 

 

Den äldre kvinnan som figurerar i valfilmen kan antas vara en pensionär, bl.a. då hon ses 

stappla fram med en rullator. Pensionären ger ett intryck av att vara förföljd eftersom hon 
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vänder sig om och kollar bakom sig. Därefter visas en bild på flera svartklädda figurer, vilket 

konnoterar att det är dessa individer som förföljer kvinnan. Figurerna som jagar henne bär alla 

svarta klädnader som kan antas vara burka1. Individerna kan således utläsas som muslimska 

kvinnor, vilka i kombination med valfilmens tidigare händelseförlopp kan betraktas som en 

metonymi för invandrarna i Sverige.  

 

 

Då invandrarna och pensionären skyndar sig mot samma håll och sträcker upp händerna mot 

nödbromsarna, ges ett intryck av att de båda sidorna tävlar om att komma fram först. 

Muslimerna konnoterar vidare en uppfattning av att vara hotfulla, pga. deras mörka klädnader 

samt att de är en stor grupp som tävlar mot en ensam gammal kvinna. Att flera av muslimerna 

skjuter barnvagnar framför sig skulle följaktligen kunna tolkas som att de förökar sig, vilket i 

samband med den i övrigt hotfulla bilden även fastställer detta som ett hot. Tolkningen att de 

muslimska kvinnorna förökar sig är någonting som även Berglund och Lindqvist utläste i sin 

analys (Berglund & Lindqvist, 2010:74). Vidare visas en närbild på en av muslimernas 

händer, som bestämt greppar om handtaget på en barnvagn. Hon bär även en guldring på 

höger ringfinger. Då vigselringen enligt svensk tradition ska bäras på vänsterhanden, skulle 

detta kunna ses som en metonymi för den misslyckade integrationen – invandrarna kan inte 

                                                           
1 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/burka  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/burka
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lära sig svensk sed och även om de försöker blir det fel. Det skulle å andra sidan endast kunna 

vara en spegelvänd bild, dvs. ett misstag som förbisågs under redigeringen av filmen. Dock 

ger valfilmen ett intryck av att vara väl genomarbetad och planerad, vilket gör denna 

förklaring mindre trolig. 

 

 

Valfilmen kan tyckas ge uttryck för myten om det islamska hotet. Detta kan bl.a. utläsas 

genom valet av färger: det mörka rummet och de svartklädda kvinnorna ger uttryck för en 

hotfull och olycksbådande situation. Kopplingar kan här tydligt dras till Dyers teorier om 

vithet, där svart kopplas samman med sådant som är dåligt, medan vitt med sådant som är bra. 

Detta styrks även av pensionärens utseende: hon är vit, har vitt hår, en beigevit jacka, ljus 

kjol, samt vita strumpbyxor. Detta kan tyckas reproducera en bild av pensionären som 

oskyldig och god, medan de burkabärande kvinnorna kan tyckas porträtteras som farliga och 

djävulska. I likhet med de tidigare forskningsarbetena kan det utläsas att muslimerna 

framställs som det största hotet mot samhället. Vidare kan binära oppositioner tydligt utläsas 

då porträtteringen av de olika sidorna framställs som motsatser, och är grovt förenklade 

(Dyer, 1997:58f; Hall, 2013:16f, 225; Andréasson & Bennani Ziatni Carlsson, 2011:25). 
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Även Rostam, Hallberg och Gyllensten fann att valfilmen visar en orättvis bild av de båda 

parterna, eftersom pensionären framställs som ensam och underlägsen, medan de muslimska 

kvinnorna framställs som aggressiva och överlägsna (Rostam, Hallberg & Gyllensten, 

2011:39). Vidare visar valfilmen en stereotypisk bild av invandrare och pensionärer, då 

karaktärerna reduceras till några få förenklade karaktäristiska drag – burka för invandrarna, 

och rullator för pensionären. Här etableras en uppdelning mellan vi och dem: vi – svenskar – 

ställs mot dem – invandrarna. I detta uppstår en problematik eftersom det som är annorlunda 

och inte hör hemma i kategorin ”oss” anses vara förorenat, farligt, och tabu. Således kan 

förlorarnas rasism utläsas, då detta tenderar att skapa en särskiljning och exkludering av ”de 

andra” (Hall, 2013:237, 247f ; Mulinari & Neergaard, 2010:70). 

 

Den kvinnliga rösten som säger: ”Den nittonde september kan du välja invandringsbroms före 

pensionsbroms”, förankrar nödbromsarna som sådana. Då flera händer sträcks upp mot 

bromsen där det står ”Pension”, medan en hand sträcks upp mot ”Invandring”, bekräftas 

uppfattningen att pensionären är i underläge. I och med att valfilmen bidrar till en uppdelning 

mellan ”oss” och ”dem” blir det tydligt att det är pensionären vi bör hjälpa. En annorlunda 

tolkning av denna bild skulle kunna vara att stödet för invandrare är större än det för 

pensionärer, men i korrelation med resten av valfilmen och dess konnotationer tycks denna 

tolkning bli föga trolig. 

 

Filmen avslutas genom att bilden tonas ut till vitt, där Sverigedemokraternas logga visas – en 

tecknad blå blomma med gul knopp – tillsammans med texten ”Sverigedemokraterna” och 

”Trygghet och Tradition”. Att Sverigedemokraternas logga är blågul skulle kunna ses som en 

metonymi för Sverige, då det är den svenska flaggans färger. Uppfattningen att det är den 

gamla kvinnan Sverigedemokraterna vill att vi ska hjälpa understöds av texterna och loggan, 

då det hänvisar till att partiet är svenskt och vill främja svenska medborgare – dvs. den 

svenska pensionären. Sverigedemokraternas budskap med denna valfilm kan tyckas vara 

väldigt tydlig: rösta på oss för att stoppa den hotfulla invandringen, och för att rädda de svaga 

pensionärerna. Detta är även samma slutsats som Andréasson och Bennani Ziatni Carlsson 

fann under sin analys (Andréasson & Bennani Ziatni Carlsson, 2011:25). 

  



22 
 

 

5.2. ”Sverigedemokraterna i Kyrkovalet 2013” 

Lugn och harmonisk musik spelas i bakgrunden, medan idylliska bilder visar upp vad som 

kan antas vara en sommarkväll i Sverige. Bilderna konnoterar i samband med musiken en 

känsla av lugn och vällust. En mjuk kvinnoröst ställer i voice over frågan ”Vad ger vi till 

framtiden?”. I kombination med bilderna kan orden fungera som relä, då det kan tolkas som 

om den idylliska bilden av Sverige är det Sverigedemokraterna vill att vi ska ge till framtiden. 

Rösten frågar därefter ”Hur tar vi hand om vårt svenska arv, och våra traditioner?”. Även 

detta kan utläsas som relä, på så sätt att frågan kan uppfattas besvaras genom bilderna som 

visar idealet.  

 

 

Kvinnan som figurerar i bild kan antas vara mamman till det barn som ligger i vagnen hon 

skjuter framför sig. De befinner sig bredvid en äng, och har solnedgången i ryggen. Mamman 

ler nöjt och verkar vara väldigt tillfreds med tillvaron. Detta förstärker intrycket av lugn och 

harmoni, samt att det är denna bild av Sverige vi ska bevara och föra vidare. Här återfinns 

kopplingar till teorier om vithet, eftersom det är en vit kvinna med sitt vita barn som innehar 

huvudrollen, och framställs som norm. Vidare bär kvinnan en ljus tröja med en vit skjorta 

under, och som tidigare nämnt uttrycker färgen vit en tydlig symbolisk känsla av moralisk och 

estetisk överlägsenhet. Färgen ger uttryck för renhet, andlighet, dygd, enkelhet, och kyskhet, 
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vilket kan tänkas vara tacksamma associationer i förhållande till kyrkan (Dyer, 1997:3, 70, 

72).  

 

Då rösten i voice over säger ”Gemenskap med generationer före oss” kan även detta tolkas 

som någonting vi bör ge tillframtiden. En fråga som kan uppstå här är vad som menas med 

”gemenskap med generationer före oss”. Uttalandet kan tyckas hänvisa till 

Sverigedemokraternas åsikter om svenskhet: för att vara svensk måste en vara född eller i 

tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar, med svensk eller nordisk identitet 

(Sverigedemokraternas principprogram, 2011:15). För att vara svensk krävs således tydliga 

kopplingar till äldre svenska generationer. Det kan tolkas som om Sverigedemokraterna med 

valfilmen vill säga att vi tar hand om vårt svenska arv och våra traditioner genom att ha 

gemenskap med generationer före oss – genom att vara vad de definierar som svensk. 

Ytterligare krav för att en ska betraktas som svensk är att en ska tala flytande svenska, 

uppfatta sig själv som svensk, se den svenska historien som sin egen, samt känna större 

lojalitet mot den svenska nationen än någon annan nation (Sverigedemokraternas 

principprogram, 2011:15). De krav partiet ställer för vad som definierar svenskar kan 

uppfattas vara svåra för invandrare att uppfylla, om de inte bott i Sverige under flera 

generationer. Således kan inte invandrare värna om vårt svenska arv, vår kultur, eller våra 

traditioner – de är inte svenskar. Utifrån detta kan därmed myten om svenskhet utläsas. 

 

Från vagnen tar kvinnan upp barnet som bär randiga kläder i olika rosa nyanser. Färgen på 

kläderna kan tyckas hänvisa till Sverigedemokraternas slogan ”Trygghet och Tradition”, 

eftersom det kan betraktas som en tradition att tjejer ska bära rosa. Den kroppslösa rösten 

säger ”Vi har våran vision där kyrkan vågar ta sin plats som kulturbärare. Vi ser en kyrka som 

inte skäms för vad den är. En kyrka som står upp för våra svenska traditioner. En kyrka med 

värdighet”. Då kyrkan hänvisas till som värdig skulle det kunna utläsas att det är värdigt att 

vara en kristen svensk, och utifrån detta att det är en dygd att vara traditionsenlig och främja 

svenska traditioner. Vidare återfinns vid denna tidpunkt i filmen en metonymi – toppen av ett 

torn, vilket kan antas tillhöra en kyrka. Toppen av kyrkan får därmed representera den 

svenska kyrkan som organisation. 
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Valfilmen kan även tyckas meddela myten om den upphöjda kristendomen. Detta eftersom 

kristendomen är den dominerande religionen i Sverige, och upprepat läggs stor vikt vid 

svenska traditioner, svenskt arv, samt den svenska kyrkan2. Således kan binära oppositioner 

utläsas – eftersom stor vikt läggs vid den svenska kyrkans höga värde kan andra religioner 

tänkas tillskrivas negativa attribut. Denna tolkning finner även stöd i Sverigedemokraternas 

principprogram. Där uppger de att kristendomen bör inneha en särställning i förhållande till 

andra religioner i Sverige, och att islamismen inflytande ska motverkas i största möjliga 

utsträckning (Sverigedemokraternas principprogram, 2011:27). Det budskap som filmen vill 

förmedla kan antas vara: Rösta på Sverigedemokraterna om du vill vara trygg, vilket du blir 

om du är en del av, samt bevarar våra svenska kristna traditioner. 

 

 

Utifrån valfilmen och myten om den upphöjda kristendomen kan även en idealisering av 

kärnfamiljen utläsas3. Eftersom ingen man figurerar i filmen skulle kvinnan kunna vara 

homosexuell, och barnet vara adopterat eller en släkting. Med förförståelse om partiets åsikter 

gällande samkönade par blir emellertid denna tolkning mindre trolig – partiet anser att 

kärnfamiljen är det ideala, samt att det existerar medfödda skillnader mellan män och kvinnor 

som ofta kompletterar varandra (Sverigedemokraternas principprogram, 2011:24). Dessa 

                                                           
2 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sverige 
3 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/k%C3%A4rnfamilj 



25 
 

 

åsikter öppnar i sin tur upp frågan om varför ingen man porträtteras i valfilmen. En möjlig 

förklaring till detta skulle kunna vara att Sverigedemokraterna vill visa en kvinna som står i 

centrum, och på så vis uttrycka en bild av partiet som jämställt. Med hänsyn till partiets 

principprogram kan dock en annan tolkning göras utifrån binära oppositioner – mannen 

kompletterar kvinnan och arbetar, eftersom hon är hemma med barnet. 
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5.3. ”Rösta för Sverige i EU-valet! – Del 2” 

Valfilmen inleds i ett mörkt och svagt upplyst rum, som i kombination med 

bakgrundsmusiken starkt konnoterar en olycksbådande känsla av obehag. De figurerande vita 

männen är flintskalliga, och ser ut att vara medelålders. Båda två bär kostym, vilket 

tillsammans med skrivbordet och det formella uttrycket gör att de kan utläsas som tjänstemän 

på sin arbetsplats. Tryckt på tygerna som hänger bakom skrivbordet är en cirkel med stjärnor, 

vilket kan tolkas som EU:s flagga, och därmed som en metonymi för EU. ”Morgonmöte, 

Bryssel, 15.15” fungerar i förhållande till bilderna som förankring, då det fastställer att de 

båda männen har ett möte, som tar plats i Bryssel. I kombination med flaggan kan det antas att 

detta är ett möte mellan två tjänstemän inom EU, eftersom Bryssel kan beskrivas som själva 

hjärtat i EU:s verksamhet4. Vidare fungerar siffrorna ”15.15” förankrande, eftersom det kan 

antas vara ett klockslag och därmed begränsar tolkningsmöjligheterna för mötets tidpunkt. 

Kombinationen av texten ”Morgonmöte” tillsammans med siffrorna ”15.15” kan även fungera 

som relä – det kan tolkas som om EU-tjänstemännen inte gör någonting före klockan 15.15, 

eftersom deras morgon börjar då. Klockslaget och texten kan således betraktas som ett försök 

att misstroende förklara mötet, samt förlöjliga EU och deras kompetens.  

 

                                                           
4http://www.europarl.europa.eu/visiting/sv/locations/brussels.html;jsessionid=9619F5956F3F1CBBBF8359FF0
69600DF 
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En av männen säger på engelska ”Angående Sverige”. Mannens uttal tyder på att han inte är 

från ett engelskspråkigt land, och eftersom han talar på ett annat språk kan det vidare antas att 

han inte är svensk. Språket och uttalet tyder på att mannen är annorlunda, och männen utsätts 

för en binär form av representation, varpå de tillskrivs rollen som den andre. De framställs i 

valfilmen på ett överdrivet sätt, i detta fall som onda, fula och ociviliserade (Hall, 2013:219). 

Detta styrks senare av deras uttalande och handlingar i förhållande till sjön Vänern. Samma 

man som talade tidigare frågar ”Vad ska vi göra åt sjön Vänern?”. Frågan kan genom relä 

tolkas som om dessa män har makten att fatta stora beslut gällande Sverige. Mannen som 

talade gestikulerar till en vit modell av Sverige med sin ena hand, vilken är iklädd en 

plasthandske. Handsken skulle kunna ses som en metonymi för brottslighet, eftersom 

plasthandskar kan användas för att inte lämna fingeravtryck under exempelvis inbrott. Det kan 

således tolkas som om de båda männen är på väg att utföra en ohederlig handling, och inte vill 

lämna några spår efter sig. Modellen av Sverige kan i sin tur betraktas som en metonymi för 

hela det svenska riket. Att modellen är vit kan vidare kopplas till Dyers teorier om vithet som 

symbol. Sverige som land tillskrivs goda egenskaper då vitt ger uttryck för en symbolisk 

föreställning av moralisk och estetisk hegemoni (Dyer, 1997:70). Det kan således utläsas att 

Sverige är ett idealistiskt och överlägset land jämfört med det land männen befinner sig i, 

vilket kan uppfattas vara mörkt och hotfullt. 

 

Mannen bakom skrivbordet blickar ned mot modellen med ansiktet i skugga, vilket kan tänkas 

tillskriva mannen svarta egenskaper, trots att hudfärg är vit. Ytterligare aspekter som 

tillskriver männen svarta egenskaper är det mörka rummet, deras svarta kostymer, 

konnotationen av plasthandsken, samt den olycksbådande bakgrundsmusiken. Detta då färgen 

svart, som tidigare nämnt, i flera århundraden har associerats med allting som är mörkt, 

farligt, syndigt, djävulskt och förbjudet (Hall, 2013:17). 

 

I nästa klipp för mannen bakom skrivbordet långsamt tre fingrar fram och tillbaka i ett hål i 

Sverigemodellen. Detta kan, i kombination med musiken och filmens i övriga obehagliga 

stämning, tyckas anspela på ett sexuellt övergrepp. Då mannen säger ”Låt oss fylla den…” tar 

han en mindre del av modellen som han pressar ned i hålet han smekte, medan han avslutar 

meningen ”… med Gotland”. Detta stärker uppfattningen av att männen besitter stor makt 

gällande frågor som berör Sverige, samt att de kan våldföra sig på, och kränka Sverige. 
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I nästa klipp ler mannen och nickar med uppspärrade ögon, vilket får honom att se smått galen 

ut. Detta stärker tolkningen att männen porträtteras stereotypiskt, och som den andre. Männen 

skiljs från det normala och accepterade och visas upp som onormala och oacceptabla – det 

delar upp männen från svenskar i form av oss och dem, varpå de tillskrivs negativa attribut. 

Utifrån hur de båda männen särskiljs och exkluderas från kategorin ”oss” går det även i denna 

film att utläsa förlorarnas rasism (Hall, 2013:247f ; Mulinari & Neergaard, 2010:70). 
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Musiken i bakgrunden eskalerar innan ett brusande ljud hörs, och bilden blir otydligt 

vitrandig. En stillbild av ena mannen ses sedan i en halv tv-apparat, tillsammans med texten 

”Pause”. Texten fungerar här förankrande, genom att det som tidigare visats fastställs som en 

inspelning som kan pausas. Därefter släntrar Sverigedemokraternas partiledare in i bilden och 

säger ”Fullt såhär skrämmande är det naturligtvis inte, men det är skrämmande att hälften av 

vår lagstiftning styrs av EU, av andra länders politiker”. Musiken som tidigare hördes har nu 

ersatts av fågelkvitter och gitarrmusik, vilket konnoterar en känsla av lugn och fridfullhet. 

Åkesson säger ”Låt oss ta hem makten över vår vardag”, vilket bidrar till tolkningen att EU-

tjänstemännen innehar makt över Sverige som bör tas ifrån dem. Det kan uttydas att 

valfilmens budskap är: EU är farligt och innehar en allt för stor makt som kan vara ett hot mot 

Sverige, och Sverigedemokraterna är trygga och lugna. 

 

Ur valfilmenen kan myten om den svenska rasens överlägsenhet utläsas. De utländska 

karaktärerna framställs som onda och farliga, vilket är egenskaper som kopplas samman med 

färgen svart. Således tillskrivs de svarta egenskaper trots sin till synes vita hudfärg, och de 

misslyckas därmed med att vara vita. Kontrasten då Åkesson kliver in i bild är överhängande. 

Musiken är lugn och behaglig, och han både pratar lugnt, och ser lugn ut. Utöver detta är 

bakgrunden vit, ren och enkel, vilket gör att Åkesson och Sverige kan tänkas tillskrivas vita 

egenskaper. Detta bidrar till uppfattningen att Sverige och svenskar innehar en etisk 

överlägsenhet som framställs som naturlig. Svenskar porträtteras som de goda, medan de 

andra framställs som onda (Dyer, 1997:63, 70, 72; Hall, 2013:17). 
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5.4. ”Jimmie – På riktigt” 

Valfilmen kan tyckas visa en idyllisk sommardag, förutsättningsvis i Sverige. Åkesson ses 

sittandes i baksätet av en bil, och blickar ut mot det gröna landskapet. Han har på sig en svart 

kavaj och ljusrutig skjorta. Åkessons röst talar i voice over: ”Att vara avskydd av andra 

politiker och journalister och fackpampar är inte alltid lätt”. Ordet ”fackpampar” fungerar som 

relä eftersom det kan betraktas som ett försök att förolämpa eller förlöjliga andra makthavare. 

Detta då uttrycket kan användas för att hänvisa till en stor och fet person med inflytelserik 

ställning, exempelvis inom ett parti5. Uttalandet kan även tyckas konnotera att Åkesson söker 

vinna empati från publiken. Detta stöds av Ehrnings retoriska analys, som fann att 

partiledaren ämnar att väcka känslor hos publiken i form av medlidande och sympati 

(Ehrning, 2015:12). Det kan även uttydas att Åkesson såras av hur han behandlas, men den 

sorglösa musiken förminskar denna tolkning. Med en viss förförståelse kan det vidare utläsas 

att partiet är avskytt pga. deras åsikter gällande invandring och invandrare. 

 

 

Åkesson tar fram en surfplatta, vilket vid första anblick kan betraktas som produktplacering, 

men inget specifikt varumärke går att uttyda. Användandet av surfplattan kan tänkas 

                                                           
5 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/179/120.html, 
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/179/121.html 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/179/120.html
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konnotera att Åkesson är modern och hänger med i utvecklingen. Om en antar att han arbetar 

via surfplattan kan detta vidare göra att han uppfattas som en ambitiös och flexibel person. 

Med en viss förförståelse skulle surfplattan även kunna vara en metonymi för Åkessons 

närvaro i sociala medier, så som Twitter6. Surfplattan kan således tänkas hänvisa till hans 

aktiva och personliga relation till väljarna, vilket går att koppla till Ehrnings retoriska tolkning 

att Åkesson i filmen visar upp sitt privata jag, och därmed visar sig mänsklig (Ehrning, 

2015:16).  

 

Partiledaren säger ”Men det har sina fördelar. Jag behöver inte rätta mig efter deras 

politiskkorrekta åsikter”. Uttalandet kan utläsas som relä då han ler på ett sätt som kan 

uppfattas som nöjt, vilket konnoterar att detta behagar honom. Därefter säger han: ”Jag kan 

tala fritt och från hjärtat, utan att behöva oroa mig för att trampa på deras ömma tår”. Detta 

kan tyckas konnotera att andra partier är begränsade och lättstötta, medan han kan tala öppet 

och fritt. Ses detta utifrån binära oppositioner kan det utläsas att andra politiker inte kan tala 

fritt och från hjärtat, eftersom Åkesson och Sverigedemokraterna kan det. Denna tolkning 

styrks av Ehrnings analys som fann att Åkesson söker påvisa att övriga politiker inte talar från 

hjärtat, och att de således inte kan tala fritt utan måste rätta sig efter andra (Ehrning, 2015:12). 

 

                                                           
6 https://twitter.com/jimmieakesson 
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Åkesson säger därefter ”Vårt samhälle har riktigt allvarliga problem. Dem problemen 

kommer inte att försvinna för att vi inte pratar om dem”. Även detta kan i korrelation med 

bilderna fungera som relä – utifrån tolkningen att Sverigedemokraterna är det enda partiet 

som kan tala fritt och öppet innebär detta att de andra partierna inte kan lösa rådande problem. 

Genom att dra kopplingar till partiets andra valfilmer och deras politiska åsikter kan 

problemen det hänvisas till antas åsyfta invandring. Utifrån detta synsätt skulle det innebära 

att invandrare tillskrivs negativa attribut, eftersom de hänvisas till som ett problem.  

 

Åkesson säger ”Riktiga problem kräver riktiga lösningar och för det krävs handlingskraft”, 

varpå texten ”Sverigedemokraterna” och ”Trygghet och Tradition” dyker upp i bild. Han 

avslutar med att säga ”och människor som bryr sig mer om Sverige än sin egen popularitet”. 

Texten ”Sverigedemokraterna” kan betraktas som förankring då det fastställer att partiet har 

handlingskraft, och bryr sig mer om Sverige än sin egen popularitet. Därmed är de det enda 

parti som kan lösa befintliga problem. Genom att framställas som det parti som kommer lösa 

samhällets problem kan det tyckas reproducera en bild av partiet som de goda. Genom att dra 

kopplingar till de andra valfilmerna kan det utifrån binära oppositioner vidare tänkas innebära 

att problemen, dvs. invandrarna, är de onda. 

 

Då bilen kör ut ur bild byts texten ut mot ”Förändring på riktigt”, vilket kan utläsas som relä. I 

kombination med de bilder och ord som förekommit tidigare i filmen kan det tänkas insinuera 

att Sverigedemokraterna kommer förändra Sverige på riktigt, till skillnad från andra partier. 

Då Sverigedemokraterna ofta kan tyckas särskiljas från de andra riksdagspartierna kan 

emellertid en alternativ tolkning utläsas. Uttrycket ”på riktigt” skulle kunna tydas som om 

Åkesson vill fastställa att han är en riktig politiker, med samma kompetenser som övriga 

partiledare. 

 

Åkessons uttalanden i valfilmen kan betraktas som ett försök att tillskriva sig själv en roll som 

martyr7. Han offrar sig själv och är ”avskydd av andra politiker och journalister och 

fackpampar” för att han tror på Sverigedemokraternas ideologi och rätt. Således kan valfilmen 

tyckas ge uttryck för myten om Sverigedemokraternas martyrskap. Partiet kan uppfattas 

                                                           
7 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/martyr 
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behandlas annorlunda än andra riksdagspartier, vilket de kan tänkas utnyttja genom att spela 

på martyrskap. På så vi kan de bygga upp en bild av sig själva som folkets röst, som förtrycks 

av eliten och det etablerade samhällsskiktet. Myten kan även tänkas understödjas av den 

instrumentella musiken som spelar i bakgrunden, vilken kan antas komma från en banjo; ett 

instrument som ofta återfinns i vad som kan kallas folkets musik, dvs. country8. Musikvalet 

kan betraktas som slumpartat, men det kan även ses som en hänvisning till amerikanska 

cowboys, vars romantiserade porträttering har gjort cowboyen till en folkhjälte9. Det kan 

utifrån detta utläsas att Åkesson söker tillskriva sig en roll som folkets man, och 

Sverigedemokraterna som ett parti för folket.  

 

I valfilmen figurerar endast två individer, varav båda är vita. Detta understödjer Dyers 

uttalande om att det i studier av bl.a. film och reklam visats att vita människor innehar de 

centrala och utarbetade rollerna och därmed framställs som norm. Aspekter som tillskriver 

Åkesson vita egenskaper är att han ser städad och prydlig ut, och sitter i sin enkelhet 

avslappnad i en ren och fin bil. Stereotyper är till skillnad från vithet någonting som är svårt 

att utläsa ur denna valfilm. Detta kan bero på att det vid analyser av vita människor inte går att 

nyttja samma klassificeringssystem som då icke-vita människor analyseras, eftersom ett 

privilegium med att vara vit i en vit kultur innebär att en inte kan utsättas för stereotypisering 

utifrån sin vithet (Dyer, 1997:3, 72, 11).  

 

  

                                                           
8 http://www.allmusic.com/subgenre/cowboy-ma0000002538 
9 http://www.history.com/topics/cowboys 
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5.5. ”Låt er inte tystas” 

En icke-vit man ses utomhus i närbild, med vad som kan uppfattas vara en äng i bakgrunden. 

Han har på sig en rutig skjorta med vit tröja över, vilket kan göra att mannen tillskrivs vita 

egenskaper trots att hudfärgen är icke-vit. Mannen säger ”Rasism är vidrigt”. Då han säger 

detta är blicken stadigt fäst i kameran, vilket kan tänkas etablera en kontakt med publiken. 

Eftersom mannen är icke-vit kan det göra att publiken känner sympati för honom, då det kan 

tänkas att han har utsatts för rasism. Den manliga rösten fortsätter tala i voice over ”Det har 

orsakat några av de värsta brotten i historien”. Uttalandet kan fungera som relä då publikens 

tankar, förutsatt att de besitter en viss förförståelse, kan antas dras till exempelvis andra 

världskriget och andra uppmärksammade rasistiska brott. I en senare bild visas en mörkhårig 

och icke-vit kvinna i vit klänning, vit kofta, och brunt skärp. Kvinnan utläses som icke-vit då 

hon kan antas ha ett asiatiskt påbrå.  Även här kan det utläsas att kvinnans kläder tillskriver 

henne vita egenskaper. Vidare är ljussättningen i filmen konsekvent ljus, vilket även det kan 

attribuera individerna vita egenskaper och göra att de bl.a. uppfattas som goda (Dyer, 

1997:58). 

 

 

Båda individerna står rakryggade och håller huvudena högt på ett sätt som konnoterar styrka 

och stolthet. De går bredvid varandra på en grusväg mellan höga träd. I bakgrunden skymtas 
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topparna av röda hus med vita knutar, vilka kan utläsas som metonymier för Sverige, då dessa 

typer av hus är karaktäristiskt för landet. Således kan det antas att individerna befinner sig på 

landsbygden en sommardag, någonstans i Sverige. Detta kan vidare tänkas fastställa 

individerna som svenskar.  

 

 

I nästa klipp ses kvinnan stå ensam och allvarligt blicka in i kameran, medan hon säger ”Och 

det får aldrig accepteras”. Sedan visas mannen igen som säger ”Att värna om vårt land, vår 

kultur, vår historia, är inte rasism”. Då bakgrunden konnoterar att de befinner sig i Sverige 

kan det antas att landet, kulturen och den historia som det hänvisas till är svensk. I 

bakgrunden spelas melankolisk pianomusik som konnoterar en känsla av sorgsenhet, vilket i 

kombination med bilderna och orden skulle kunna tolkas som om Sverigedemokraterna är 

ledsna över att ständigt anklagas för rasism. Liksom i den första valfilmen inför riksdagsvalet 

2014 kan det således utläsas att Sverigedemokraterna söker vinna sympati, och att framställa 

sig själva som martyrer. 

 

Kvinnan fortsätter därefter med att säga ”Inte är heller viljan att stoppa hedersvåld, tiggeri och 

människohandel rasism”, varpå mannen säger ”Det är omtanke och medmänsklighet”. Ord 

som ”hedersvåld” och ”tiggeri” har negativa konnotationer, och kan antas förknippas med 
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invandring. Då orden anses vara dåliga kan invandrare således tillskrivs svarta egenskaper, 

eftersom sådant som är dåligt associeras med färgen svart. Orden ”omtanke” och 

”medmänsklighet” har i sin tur positiva konnotationer och betraktas som bra, vilket kan 

tänkas tillskriva individerna och svenskar vita egenskaper (Dyer, 1997:58ff). Dessa uttalanden 

kan vidare fungera som relä då det blir tydligt att Sverigedemokraterna vill övertyga publiken 

om att den politik, och de åsikter som dem har, inte är rasistiska. Det kan även tänkas vara 

anledningen till att två icke-vita personer figurerar i valfilmen. Enligt Ehrning anser sig inte 

partiet vara rasistiskt, och att de genom porträtteringen av två icke-vita individer hoppas 

kunna distansera sig från att uppfattas som så. Då Sverigedemokraterna kan antas vilja 

distansera sig från rasism kan det uttydas att den typ av rasism det hänvisas till är förlorarnas 

rasism. Detta då den är relaterad till radikala högerextrema partier och är någonting som de 

kämpar för att retoriskt distansera sig ifrån (Ehrning, 2015:16f; Mulinari & Neergaard, 

2010:68). 

 

I nästa klipp kliver Åkesson in i bilden mellan de två andra, och säger ”Låt inte debatten 

tystas av åsiktspoliser och fega makthavare”. I likhet med de övriga två filmerna från 2014 

kan det tyckas att Sverigedemokraterna söker framställa andra politiker och partier på ett 

negativt sätt, genom att hänvisa till dem som ”fega”. I korrelation med de tidigare valfilmerna 

kan orden utifrån binära oppositioner vidare tänkas konnotera att Sverigedemokraterna är 

modiga. Det kan i sin tur göra att kvinnans uttalande därpå, ”Stå upp mot rasism”, fungerar 

som relä – eftersom de andra partiernas makthavare är fega kan det tolkas som om endast 

Sverigedemokraterna har modet nog att stå upp mot rasism. Därefter säger den icke-vita 

mannen ”Och våga stå upp för vårt Sverige”. Yttrandet fungerar i detta fall förankrande pga. 

att han säger ”vårt Sverige”. Därmed förankrar han sig själv, den icke-vita kvinnan samt 

Åkesson som svenskar.  

 

Även denna film kan tyckas uttrycka myten om svenskhet. Trots att två icke-vita personer 

figurerar i valfilmen kan de tyckas tillskrivas svenska egenskaper, på samma vis som de 

tillskrivs vita egenskaper. Detta sker genom att de befinner sig i en svensk miljö, talar 

flytande svenska, samt hänvisar till sig själva som svenskar. Även Ehrning fann det intressant 

att de båda skådespelarna, som kan antas ha en invandrarbakgrund, talar oklanderlig svenska. 

Således kan det utläsas att partiet vill påvisa att personernas utseende inte har någonting med 
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saken att göra, utan att det finns andra faktorer av större vikt vid frågan om svenskhet. Vidare 

kan det utifrån miljön utläsas att de icke-vita personerna lever i enlighet med den svenska 

kulturen, och eftersom de talar om ”vårt land, vår kultur” och ”vår historia” kan det antas att 

de ser den svenska historien som sin egen. Individerna som porträtteras uppfyller således 

samtliga av de krav som Sverigedemokraterna anser måste uppfyllas för att en ska betraktas 

som svensk (Ehrning, 2015:18; Sverigedemokraternas principprogram, 2011:15). 

 

I korrelation med de andra valfilmerna kan det genom binära oppositioner tolkas som om alla 

som inte är svenskar (i Sverigedemokraternas bemärkelse) är onormala och tillhör inte 

kategorin ”oss”. De som inte ses som svenskar blir således de andra, och tillskrivs alla de 

negativa egenskaperna som ”vi” anser att vi inte har. Vidare kan karaktärerna i filmen anses 

vara rena, fina, stolta och starka, vilket kan betraktas vara egenskaper och karaktärsdrag som 

värderas högt i vår kultur. Om de andra utifrån detta tillskrivs motsättande egenskaper skapas 

negativa stereotyper (Angelöw & Jonsson, 2000:106f; Hall, 2013:219, 247f). 
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6. Slutdiskussion 

Syftet med detta forskningsarbete var att lyfta fram hur olika etniciteter porträtteras i ett 

urval av Sverigedemokraternas valfilmer, och för att uppfylla detta formulerades 

frågeställningen: På vilket sätt kommer frågor om etnicitet till uttryck? Detta preciserades 

med underfrågorna: Hur porträtteras invandrare och svenskar, hur ges vithet och svarthet 

uttryck, och har det skett någon förändring gällande dessa aspekter över tid? 

 

Eftersom svenskhet och vithet samt invandrare och svarthet är någonting som visat sig vara 

nära förbundet i valfilmerna, kommer svaret på dessa frågeställningar sammanställas. 

Därefter presenteras de skillnader och liknelser som återfunnits över tid, samt en 

avslutning. 

 

6.1. Svenskar vs. ”de andra” 

I ”Sverigedemokraternas officiella reklamfilm, tv4” kan det tyckas att partiets budskap 

gällande invandring och invandrare är tydligt: som svensk medborgare måste du välja om du 

vill prioritera de svenska pensionärerna, eller de hotfulla invandrarna som tar alla pengar från 

stadsbudgeten. Den svenska pensionären representerar alla Sveriges pensionärer, och 

porträtteras som oskyldig och god. Hon, liksom alla Sveriges seniorer, är utsatt och i 

underläge men fortsätter kämpa mot alla odds. De muslimska kvinnorna får i sin tur 

representera alla Sveriges invandrare, vilka framställs som ett stort och högst angeläget hot. 

Att de muslimska kvinnorna porträtteras som det största hotet mot det svenska samhället gör 

att valfilmen starkt konnoterar islamofobi, och uttrycker myten om det islamska hotet. 

 

Här går det att tydligt utläsa binära oppositioner då porträtteringen av de olika sidorna kan 

uppfattas vara varandras motsatser, och är grovt förenklad (Hall, 2013:16, 225). Valfilmen 

visar upp en stereotypisk bild av både invandrare och pensionärer då karaktärerna reduceras 

till några få förenklade karaktäristiska drag. Detta skapar vidare en uppdelning mellan vi och 

dem, där svenskar ställs mot invandrarna. I detta uppstår en problematik eftersom det som är 

annorlunda och inte hör hemma i kategorin ”oss” anses vara förorenat, farligt, och tabu (Hall, 

2013:237, 247f). 
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I valfilmen går det vidare att finna aspekter som tydligt kan kopplas till teorier om vitt och 

svart – bl.a. genom valet av färger. Exempelvis ger det mörka rummet och de svartklädda 

figurerna uttryck för en hotfull och olycksbådande situation. Färgen svart kopplas här samman 

med sådant som är dåligt, medan vitt med sådant som är bra. Detta styrks av den äldre 

kvinnans utseende, vilket reproducerar en bild av pensionären som oskyldig och god, och i 

kontrast porträtteras de burkabärande kvinnorna som farliga och djävulska. Då det gäller 

binära oppositioner är den ena sidan vanligtvis den dominerande, vilket gör att det alltid finns 

en relation till makt mellan de olika parterna (Dyer, 1997:58f; Hall, 2013:17, 219, 225). 

Invandrarna kan här tyckas vara i fysiskt överläge, men i och med att pensionären framställs 

som norm – genom att vara en vithyad och god svensk – innehar hon den symboliska och 

önskvärda makten i form av vit hegemoni. Utifrån valfilmen kan det således tyckas vara 

tydligt att svenskar och Sverigedemokraterna tillskrivs vita egenskaper och ses som goda, 

medan invandrarna tillskrivs svarta egenskaper och därmed ses som onda. 

 

I valfilmen ”Sverigedemokraterna i kyrkovalet 2013” läggs fokus mer på vad som kan anses 

vara motsatsen till ett hot – trygghet. En individs trygghet och svenskhet kan här utläsas vara 

beroende av traditioner. Det kan tolkas som om valfilmen vill säga att vi tar hand om vårt 

svenska arv och våra traditioner genom att ha gemenskap med generationer före oss, dvs. 

genom att vara vad Sverigedemokraterna definierar som svensk. Således kan det uttydas att 

valfilmen konnoterar myten om svenskhet. Då partiets krav för vem som definieras som 

svensk kan uppfattas vara svårt för invandrare att uppfylla, kan de inte värna om vårt svenska 

arv, vår kultur, eller våra traditioner. Det budskap som valfilmen kan antas förmedla är: rösta 

på Sverigedemokraterna om du vill vara trygg, vilket du blir om du är svensk och bevarar våra 

svenska kristna traditioner. Då trygghet kopplas samman med svenskhet kan det i relation 

med övriga valfilmer uppfattas som om icke-svenskar – exempelvis invandrare – är farliga 

och därmed ett hot. Valfilmen kan även tolkas ge uttryck för myten om den upphöjda 

kristendomen, pga. att det upprepat läggs stor vikt vid svenska traditioner, svenskt arv, samt 

den svenska kyrkan. Då den svenska kyrkan framställs inneha ett högt värde kan andra 

religioner tillskrivas negativa attribut. Denna tolkning finner även stöd i 

Sverigedemokraternas principprogram, enligt vilken kristendomen bör inneha en särställning i 

förhållande till andra religioner i Sverige (Sverigedemokraternas partiprogram, 2011:27).  
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I filmen återfinns vidare aspekter som kan sättas i förbindelse med vithet, bl.a. då en vit 

kvinna med sitt vita barn innehar huvudrollen och framställs som norm. Kvinnan har även 

ljusa och vita kläder, och som tidigare nämnt bär färgen vit på en tydlig symbolisk känsla av 

moralisk och estetisk överlägsenhet. Även om ingen icke-vit person figurerar och det finns få 

aspekter som tydligt kan kopplas till svarthet, går det ändå att tolka konnotationerna av färgen 

svart. Detta eftersom vitt och svart är motsatsfärger, vilket gör att binära oppositioner kan 

utläsas (Dyer, 1997:3, 48, 70, 72). Detta innebär att allting som är bra och kopplas samman 

med vitt, tillskriver färgen svart dess motsatser. Eftersom svenskar, kristna och 

Sverigedemokraterna tillskrivs vita attribut, kan det således utläsas att alla som inte tillhör 

dessa kategorier tillskrivs svarta egenskaper. 

 

Skildringen av trygghet och hot återfinns även i den tredje valfilmen som analyserats, ”Rösta 

för Sverige i EU-valet – Del 2”. Valfilmens budskap kan tyckas vara att EU är farligt och 

innehar en allt för stor makt som kan vara ett hot mot Sverige, och Sverigedemokraterna är 

trygga och lugna. Ur valfilmen kan det vidare utläsas att Sverige och svenskar innehar en 

etisk överlägsenhet som framställs som naturlig. Vi – svenskar – porträtteras som de goda, 

medan de andra framställs som onda (Dyer, 1997:70, 72). EU-tjänstemännen utsätts för en 

binär form av representation och framställs i valfilmen på ett överdrivet sätt – i detta fall som 

onda, fula och ociviliserade (Hall, 2013:219). Dessutom ger männen en uppfattning av att 

syssla med brottslighet, de sexualiserar Sverige, och skildras som smått galna. Detta stärker 

tolkningen att männen porträtteras stereotypiskt, och som den andre. Männen skiljs från det 

normala och accepterade och visas upp som onormala och oacceptabla – det delar upp dem 

från svenskar i form av oss och dem, varpå de tillskrivs negativa attribut (Hall, 2013:247f).  

 

Det går även i denna valfilm tydligt att utläsa aspekter som kan kopplas till vithet, exempelvis 

pga. att modellen av Sverige är vit. Detta gör att Sverige som land tillskrivs goda egenskaper, 

eftersom vitt ger uttryck för en symbolisk föreställning av moralisk och estetisk hegemoni. 

Det kan således göra att Sverige tolkas som ett idealistiskt och överlägset land, jämfört med 

det land EU-tjänstemännen befinner sig i. Det kan vidare utläsas att männen trots sin vita 

hudfärg tillskrivs svarta egenskaper, och därmed misslyckas med att vara vita. Deras svarta 

egenskaper kan tolkas genom vad svart kopplas samman med: dvs. allting som är mörkt, 

farligt, syndigt, djävulskt och förbjudet. Detta ges uttryck genom skuggningar i deras 
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ansikten, det mörka rummet, deras svarta kostymer, samt den olycksbådande 

bakgrundsmusiken. De tillskrivs även svarta egenskaper genom att de porträtteras som onda 

och ohederliga brottslingar. Åkesson, Sverigedemokraterna och Sverige tillskrivs i sin tur vita 

egenskaper, och ses därför som goda. Detta bidrar till uppfattningen att Sverige och svenskar 

innehar en etisk suveränitet (Dyer, 1997:63, 70, 72; Hall, 2013:17). Ur valfilmen kan således 

myten om den svenska rasens överlägsenhet utläsas.  

 

I valfilmen ”Jimmie – På riktigt” var det något svårare att finna tydliga kopplingar till frågor 

om svenskhet, invandring och invandrare. Emellertid återfinns en del uttalanden som med en 

viss förförståelse skulle kunna kopplas samman med detta ämne. Åkesson säger bl.a. ”Att 

vara avskydd av andra politiker och journalister och fackpampar är inte alltid lätt”. Att partiet 

är avskytt kan uppfattas bero på deras icke politiskkorrekta åsikter gällande just invandring 

och invandrare. Åkesson säger även ”Vårt samhälle har riktigt allvarliga problem”. Här kan 

det således antas att han åsyftar den upplevda problematiken med invandring. Utifrån detta 

synsätt skulle det innebära att invandrare tillskrivs negativa attribut och därmed svarta 

egenskaper, eftersom de hänvisas till som ett problem. Genom att det kan uppfattas som om 

Sverigedemokraterna är det parti som kan, och kommer lösa samhällets problem, målar de 

upp en bild av sig själva som de goda. Utifrån binära oppositioner kan det i relation till de 

övriga valfilmerna således tolkas som om invandrarna i sin tur blir de onda. 

 

I valfilmen figurerar endast två personer, varav båda är vita. Detta understödjer Dyers 

uttalanden om att det i studier av bl.a. film och reklam visats att vita människor är de som 

innehar de centrala och utarbetade rollerna, och därmed framställs som norm. Svarthet är 

någonting som var svårare att utläsa eftersom de flesta konnotationerna kopplas till vithet. I 

och med att Åkesson kan tyckas framställas som det ideala kan det dock utifrån binära 

oppositioner utläsas att allt som avviker från hans porträttering är onormalt och icke önskvärt. 

Aspekter som tillskriver Åkesson vita egenskaper är bl.a. att han ser städad och prydlig ut, 

och sitter i sin enkelhet avslappnad i en ren och fin bil (Dyer, 1997:3, 72). 

 

Även i den andra valfilmen inför riksdagsvalet år 2014, ”Låt er inte tystas”, var det aningen 

problematiskt att dra slutsatser gällande invandring och svenskhet. Detta pga. att de två icke-
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vita personer som innehar huvudrollerna inte porträtteras stereotypiskt utifrån sin etnicitet, 

utan istället tillskrivs svenska egenskaper. Detta sker genom att de befinner sig i en svensk 

miljö, talar flytande svenska, samt hänvisar till sig själva som svenskar. Således kan det 

utläsas att partiet vill påvisa att personernas utseende är av mindre vikt, och att det finns andra 

faktorer av större betydelse i frågan om svenskhet. De två icke-vita personerna kan även 

betraktas som svenskar genom att de uppfyller Sverigedemokraternas kriterier för hur 

svenskhet förkroppsligas. Då svenskar kan antas vara norm blir alla som är icke-svenskar 

onormala och tillhör inte kategorin ”oss”. De som inte ses som svenskar blir således de andra, 

och tillskrivs de negativa egenskaperna som ”vi” anser att vi inte har. Då individerna kan 

anses vara rena, fina, stolta och starka, kan de andra utifrån detta tillskrivas motsättande 

egenskaper, varpå negativa stereotyper skapas (Angelöw & Jonsson, 2000:106f; Hall, 

2013:219, 247f). 

 

Färgen på kläderna som de icke-vita individerna bär gör att de tillskrivs vita egenskaper trots 

att hudfärgen är icke-vit. Därmed tillskrivs även Sverigedemokraterna och svenskar vita 

egenskaper. Vidare är ljussättningen konsekvent ljus, vilket även det attribuerar individerna 

vita egenskaper och gör att de kan uppfattas som goda (Dyer, 1997:58). I denna valfilm kan 

vitheten ses som starkt förknippat med svenskhet, då de två icke-vita personerna tycks 

tillskrivas svenska egenskaper på samma vis som de tillskrivs vita egenskaper. Då svenskhet 

kan tolkas kopplas samman med uttryck som ”omtanke” och ”medmänsklighet” associeras 

detta med goda och vita egenskaper. Ord som ”hedersvåld” och ”tiggeri” har i sin tur negativa 

konnotationer som kan antas kopplas samman med invandrare, vilka på så vis tillskrivs svarta 

egenskaper.  

 

6.2. Valfilmernas utveckling över tid 

Gemensamt för samtliga valfilmer är att de på olika sätt berör frågor om svenskhet och 

invandring, samt att Sverigedemokraterna ständigt porträtteras som de goda. Graden genom 

vilket dessa teman framställs tycks dock variera från film till film. I valfilmen inför 

riksdagsvalet år 2010 skildras en relativt uppenbart stereotypisk porträttering av invandrare, 

vilket inte görs i lika hög grad i de andra. Detta skulle kunna bero på att visningen av denna 

valfilm stoppades innan premiären, pga. att den enligt TV4:s bedömning ansågs vara hets mot 
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folkgrupp (Mats J Larlsson & Jenny Kallin, 2010). Kanske är det pga. detta som partiets 

valfilm inför kyrkovalet är utformad på ett helt annorlunda sätt. Den utspelar sig ute i naturen, 

och konnoterar framförallt harmoni och lycka, tillskillnad från ”Sverigedemokraternas 

officiella valreklam 2010, tv4”. I valfilmen som skapades inför EU-valet 2014 tycks partiet 

dock till viss del ha återgått till sitt ursprungliga koncept, där icke-svenskar framställs som ett 

hot mot samhället. Likt valfilmen från 2010 utspelar sig denna i ett mörkt och svagt upplyst 

rum, och karaktärerna som porträtteras är grovt stereotypiserade som den andre. Båda 

valfilmerna inför riksdagsvalet år 2014 utspelar sig däremot, likt valfilmen inför kyrkovalet, 

utomhus i den svenska landsbygden en sommardag. Alla dessa tre filmer tycks visa upp en 

idyllisk bild av Sverige, och trots att flera aspekter kan utläsas som går att koppla till 

invandring och etnicitet, så är det avsevärt mer subtilt än i de två andra. 

 

Ett tredje tema som utlästes, om än mindre förekommande, är Sverigedemokraternas roll som 

martyrer, vilket återfinns både i ”Jimmie – På riktigt” och ”Låt er inte tystas”. Genom att 

framställa sig själva som missförstådda, och som folkets förkämpar, kan det antas att de söker 

förringa den stämpel de fått som ett rasistiskt parti. Vidare kan det uppfattas som om samtliga 

tre valfilmer från 2014 söker att framställa andra politiker och partier på ett negativt sätt. I 

valfilmen inför EU-valet förlöjligas EU-politiker, ”Jimmie – På riktigt” konnoterar att de 

andra partierna inte kan säga vad de tycker eller lösa rådande problem i samhället, och i ”Låt 

er inte tystas” hänvisas makthavarna till som ”fega”. 

 

I tre av de fem analyserade valfilmerna återfanns kopplingar till vad Mulinari och Neergaard 

kallar förlorarnas rasism. I både valfilmen från 2010 och EU-valfilmen från år 2014 kan det 

utläsas att andra raser än den svenska särskiljs från ”oss”, samt söker att exkludera de andra 

från det svenska samhället. Även i ”Låt er inte tystas” går det att dra kopplingar till 

förlorarnas rasism, men här pga. att det är någonting som Sverigedemokraterna försöker 

distansera sig ifrån. Vinnarnas rasism var emellertid någonting som var svårare att finna i 

valfilmerna, kanske pga. att denna form av rasism har en benägenhet att osynliggöras i 

Västeuropa (Mulinari & Neergaard, 2010:68ff).  
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Om den äldsta valfilmen från år 2010 jämförs med de två senaste från 2014 är utvecklingen 

över tid påtaglig, och det tycks som om partiet gått från ett fokus på hotet invandringen utgör, 

till att fokusera på romantiseringen av en traditionell bild av Sverige. Genom att jämföra 

samtliga valfilmer blir progressionen genom åren emellertid mer oklar, eftersom filmerna 

växlar mellan partiets två huvudsakliga teman: invandring och svenskhet. Således är det svårt 

att dra några konkreta slutsatser om valfilmernas utveckling utifrån en tidsaspekt. Det kan 

dock tyckas som om Sverigedemokraternas valfilmer nu är mer subtila i sina stereotypa 

porträtteringar. 

 

6.3. Avslutningsvis 

Då invandring och icke-svenskar är i fokus är valfilmerna mörka och olycksbådande, medan 

det i frågan om svenskhet visas upp harmoniska och idylliska bilder av Sverige. Det är 

antingen det ena eller det andra som är i fokus. Här porträtteras Sverige, svenskar och 

svenskhet aldrig som någonting annat än det ideala. Sverige och Sverigedemokraterna är 

trygghet, och svenskhet är alltid norm – det önskvärda och goda. Invandring, invandrare och 

icke-svenskar framställs i sin tur i samtliga valfilmer som någonting negativ. De är de andra, 

de onda, och hotet vi svenskar måste värja oss mot. Genom valfilmernas framställning av 

individer med olika etniciteter blir det tydligt att hudfärgen är av mindre betydelse, då det 

viktiga är om du är svensk eller inte – och hur pass svensk du är. Även då vithyade personer 

figurerar tillskrivs de osvikligen svarta egenskaper ifall de inte är svenskar.  

 

Trots att Sverigedemokraterna tycks ha förfinat de sätt genom vilket de uttrycker sina 

åsikter om svenskhet och invandring, utgör det fortfarande en betydande del av budskapet i 

deras valfilmer. Huruvida dessa åsikter är rasistiska eller inte är argumenterbart, och 

beroende av hur ordet rasism definieras. Vad som är uppenbart är emellertid att 

Sverigedemokraterna glorifierar svenskar och reproducerar grova stereotyper av icke-

svenskar, vilket kan få som konsekvens att invandrare ses som mindre värda, samt att 

svenskar i sin tur indirekt tillskrivs ett högre värde och därför anses vara norm (Angelöw & 

Jonsson, 2000:106f). 
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Vilken betydelse kan då valfilmerna ha för reproduktionen av rasism och 

främlingsfientlighet? Denna fråga är svår att besvara enbart med hjälp av detta 

forskningsarbete, eftersom valfilmerna endast är en begränsad del av ett större 

sammanhang där flera olika former av kommunikation samspelar och bidrar till en 

diskursiv nivå. Som nämnt i teorikapitlet menar Dyer att färgen vit inte är den främsta 

orsaken till rasdistinktion och rasism, men att det är en del av det sätt genom vilket vi 

tänker på rasidentitet. I likhet med detta anser jag att de stereotypa porträtteringar som 

återfinns i valfilmerna inte är orsaken till rasdistinktion och rasism, men att det är en del i 

hur vi uppfattar människor som är icke-svenskar. Det är svenskar som framställs som norm, 

och även om det skulle kunna vara så att vi är på väg mot en mångfald utan svensk 

hegemoni så kommer vi aldrig komma dit om inte dessa stereotypa framställningar lyfts 

fram och ifrågasätts.  
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8. Bilagor 

Nedan presenteras valfilmernas denotativa tolkningar som gjordes under analysen.  

 

”Sverigedemokraternas officiella reklamfilm, tv4” 

Valfilmen inleds med en svart bakgrund, där ordet ”Stadsbudget” står skrivet med versaler i 

vit text. Under ordet finns 12 stycken siffror i samma typsnitt, som räknar nedåt. I bakgrunden 

hörs ett ljud som kan liknas som ett brus. 

Nästa bild visar upp en pappkartong, fylld till bredden med svenska 

hundralappar. En hand sträcks in i bilden och tar en bunt sedlar. Medan bilden skiftar hörs en 

röst tala i voice over. Rösten säger: ”All politik handlar om prioriteringar”. 

Återigen syns ordet ”Stadsbudget” centrerat i övre delen av bilden, samt 12 

stycken siffror som fortsätter räkna ned. Rummet som nu visas är mestadels svart, med endast 

två ljuskällor synliga. På vänster sida ses en kvinna sittandes vid ett skrivbord, iklädd skjorta 

och kavaj. På hennes skrivbord finns en svart apparat som hon använder. På bordet finns även 

en telefon, en skylt med ordet ”Pensioner”, samt diverse obestämda artefakter. På höger sida 

om kvinnan sitter en man vid ett likadant skrivbord, men på hans skylt står ordet 

”Invandring”. Även han hanterar en svart apparat. På bordet där mannen sitter syns även flera 

högar med papper, och bakom honom ett antal vita pappkartonger. 

I nästa bild visas en sedelräknare, innan det zoomas in på de svenska 

hundralapparna som räknas av maskinen.  

Därefter visas en närbild av de skyltar som tidigare skymtade på de båda 

skrivborden. Nu syns det tydligt att det på ena står ”Handläggare pensioner”, och på den andra 

”Handläggare invandring”. Bakgrunden är i övrigt diffus.  

I nästa klipp syns återigen en nästan helsvart bild med ordet ”Stadsbudget” i 

fokus. Under fortsätter siffrorna att räkna ned, och när det sedan stannat på 1.000.000 börjar 

siffrorna blinka, ett högt ljud börjar tjuta, och en röd lampa börjar blinka.  

De båda skrivborden visas nu från en längre distans. Den röda lampan fortsätter 

blinka och larmet fortsätter tjuta. Fler lampor börjar succesivt tändas i lokalen och voice over 

rösten säger: ”Nu har du ett val”. 
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I nästa bild syns återigen bilden på ordet ”Stadsbudget”, och två röda handtag 

faller ned med orden ”Pensioner” och ”Invandring” på.  

Sedan visas ett rullande hjul mot en diffus bakgrund medan ett gnisslande ljud 

hörs. En hand greppar ett handtag, och en äldre kvinna med kort hår och beige jacka rör sig 

långsamt mot kameran. I en närbild på kvinnans ansikte vänder hon sig om och blickar bakom 

sig.  

Därefter visas en bild på flera mörkklädda figurer vars ansikten till stor del döljs 

av svart tyg. Minst två av figurerna skjuter en barnvagn framför sig. Därefter syns en närbild 

på en figur som har ansiktet helt täckt av svart tyg. Därefter ses en hand gripa om ett svart 

handtag, med en guldring på höger hand. 

Den gamla damen ses bakifrån gå med en rullator mot de båda skrivborden, 

under skylten ”Stadsbudget”. Till vänster går gruppen med de svartklädda figurerna snabbt åt 

samma håll. 

Rösten i voice over säger: ”Den nittonde september kan du välja 

invandringsbroms före pensionsbroms”. Samtidigt visas två kortare klipp i närbild på ett hjul 

som rullar och en rad fötter som går.  

I nästa bild är den äldre kvinnan och gruppen med svartklädda figurer nästan 

framme vid skylten som säger ”Stadsbudget”, och samtliga sträcker sina händer uppåt.  

Därefter visas ännu en gång bilden på de två röda handtagen. Flera stycken 

händer sträcks upp mot handtaget där det står ”Pension”, medan en hand sträcks upp mot 

”Invandring”. Bilden tonas sedan ut till vitt. En tecknad blå blomma med gul knopp visas 

tillsammans med texten ”Sverigedemokraterna”, ”Trygghet och Tradition” samt 

”www.sverigedemokraterna.se”. Rösten säger ”Rösta på Sverigedemokraterna”.  
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”Sverigedemokraterna i Kyrkovalet 2013” 

En bild visas på gröna löv som kan antas komma från ett träd. Bakgrunden är diffus. En röst i 

voice over ställer frågan ”Vad ger vi till framtiden?”. Instrumentell musik spelar i 

bakgrunden. 

 Otydliga gröna träd och grönt gräs visas upp med en lågtliggande sol i motljus. 

Rösten frågar ”Hur tar vi hand om vårt svenska arv, och våra traditioner?”. 

 En kvinna med barnvagn ses promenera bredvid en äng, med en solnedgång i 

ryggen. Rösten säger ”Levande band till det förgångna”. Kvinnan med barnvagn ses nu 

leendes i närbild medan rösten i voice over säger ”Gemenskap med generationer före oss”. 

Från barnvagnen tar kvinnan i bild tar upp ett spädbarn, med randiga kläder i olika rosa 

nyanser. Den kroppslösa rösten säger ”Vi har våran vision där kyrkan vågar ta sin plats som 

kulturbärare”, samtidigt som kvinnan i bild kramar om spädbarnet och ler brett. I nästa bild 

håller kvinnan i bild upp spädbarnet mot himmelen medan den eteriska rösten säger ”Vi ser en 

kyrka som inte skäms för vad den är”. Kvinnan i bild ser ut att prata med barnet, men det enda 

som hörs är bakgrundsrösten som säger ”En kyrka som står upp för våra svenska traditioner. 

En kyrka med värdighet”. 

Därefter ses en äng, med toppen av ett torn som skymtas ovanför trädtopparna i 

bakgrunden. Rösten fortsätter: ”Vi Sverigedemokrater tror på en kyrka i tiden-”. Återigen 

visas den leende kvinnan med spädbarnet i närbild, med solen skinandes i ansiktena. Rösten 

fortsätter ”men inte av tiden”. 

I bilden tonas texter in: ”För en kyrka som står upp för våra svenska traditioner”, 

”Rösta Sverigevänligt i kyrkovalet 15 september”, ”Sverigedemokraterna”, samt ”Trygghet 

och Tradition”. Även Sverigedemokraternas blågula blomma syns här. Texten kvarstår medan 

bilden tonas till en äng, och vidare till en sol som skymtar bakom en rad trädkronor. Musiken 

tonas ut och blir tyst.  
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”Rösta för Sverige i EU-valet! – Del 2” 

Filmen inleds i ett mörkt och svagt upplyst rum, med grått golv. I mitten av scenen står ett 

skrivbord, med en lampa och diverse oidentifierade föremål på, och bakom den en stol med 

högt ryggstöd. Vid skrivbordet står även två flintskalliga män i kostymer. Bakom skrivbordet 

hänger två rektangulära tygdekorationer i blått, parallellt bredvid varandra. Tryckt på tyget är 

en cirkel med stjärnor, och vad som liknar ett stort kors. I mitten av bilden står texten 

”Morgonmöte, Bryssel, 15.15” skrivet med vit text. Enn röst börjar tala på engelska, vilket 

textas med gul text på svenska i nedre delen av bilden: ”Angående Sverige”. Instrumentell 

musik spelas dovt i bakgrunden. I nästa bild ses männen på närmre håll från motsatt vinkel, 

och en ser då att det är mannen på motsatt sida av skrivbordet som talar: ”Vad ska vi göra år 

sjön Vänern?”. På skrivbordet syns fyra stycken svarta pennor uppradade parallellt bredvid 

varandra, samt två stycken stämplar. På skrivbordet syns även ett stort och vitt föremål. 

Medan mannen talar skiftar bilden till ett klipp i fågelperspektiv, som visar upp det vita 

objektet på skrivbordet. Mannen som talar gestikulerar till objektet med sin ena hand, som bär 

en plasthandske. Modellen har flera röda nålar instuckna i sig.  

 Mannen bakom skrivbordet blickar ned mot objektet, med ansiktet i skugga. Ena 

handen som är utsmyckad med en guldring på ringfingret och ett guldarmband, är placerad 

över bröstet. Den andra handen, som bär en klocka och en silverring på ringfingret, rör lätt 

modellen på skrivbordet. Mannen bakom skrivbordet svarar: ”Mm, ja”. Nästa klipp är än mer 

in zoomat på det vita objektet, och mannen bakom skrivbordet för tre stycken fingrar fram 

och tillbaka i ett hål i den. Därefter säger han ”Låt oss fylla den…”. Mannen bakom 

skrivbordet tar en mindre del av vad som ser ut att vara av samma material som det vita 

objektet, och i en närbild av hålet han smekte pressar han ned denna del medan han avslutar 

sin mening ”… med Gotland”. I nästa klipp ler mannen bakom skrivbordet, och nickar med 

uppspärrade ögon. Volymen på musiken i bakgrunden höjs och takten ökar. 

 Ett brusande ljud hörs samtidigt som bilden blir otydligt randig och vit. Musiken 

som tidigare hördes i bakgrunden har försvunnit och ersatts av fågelkvitter och gitarrmusik. 

Därefter visas en halv tv-apparat i vilken en stillbild av mannen bakom skrivbordet visas. På 

bilden står ordet ”Pause” med versaler. Bakgrunden bakom tv:n är vit. En kroppslös röst 

börjar tala: ”Fullt såhär skrämmande är det naturligtvis inte-”. 

 Bilden rör sig åt höger så att tv-apparaten gradvis försvinner ur bild, och en man 

ses gå fram bakom tv:n. Mannen har mörk hår, bär en svart kostym med röd slips, och 
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glasögon. Mannen håller händerna emot varandra så att endast fingertopparna nuddas. En ser 

nu att det är denna man som talar, och han fortsätter: ”- men det är skrämmande att hälften av 

vår lagstiftning styrs av EU, av andra länders politiker. Låt oss ta hem makten över vår 

vardag”. Bilden tonas ut till mörkblått och en ljusblå text med orden ”Rösta för Sverige i EU-

valet 25 maj!” syns. Under denna text ses även en blågul blomma, ”Sverigedemokraterna” 

står skrivet med vitt, samt texten ”Trygghet och Tradition”. Musiken tonar ut. 
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”Jimmie – På riktigt” 

En silvrig bil ses köra åt höger sida, på en väg mellan gröna ängar. Himmelen är mestadels 

blå, med några enstaka vita moln på. Instrumentell musik spelar i bakgrunden. I nästa bild ses 

en mörkhårig man med glasögon sitta i baksätet av en bil och blicka ut mot det gröna 

landskapet. Han har på sig en svart kavaj och ljus rutig skjorta. En manlig röst talar i vioce 

over: ”Att vara avskydd av andra politiker och journalister och fackpampar är inte alltid lätt”. 

 När den manliga rösten sedan fortsätter med att säga ”Men det har sina 

fördelar”, skiftar bilden perspektiv och filmar bilen framifrån. Därefter zoomas bilden in på 

mannen i baksätet, och rösten i voice over fortsätter: ”Jag behöver inte rätta mig efter deras 

politiskkorrekta åsikter”. Mannen i bilen tar därefter fram en surfplatta, och perspektivet 

skiftar till att återigen filma honom från sidan samtidigt som rösten talar vidare: ”Jag kan tala 

fritt och från hjärtat, utan att behöva oroa mig för att trampa på deras ömma tår”. Under tiden 

som rösten talar visas ett klipp på chauffören, för att sedan återgå till att filma mannen i 

baksätet i närbild. När rösten sedan tar vid igen filmas mannen kortvarigt utifrån bilen, och 

sedan inifrån igen: ”Vårt samhälle har riktigt allvarliga problem. Dem problemen kommer 

inte att försvinna för att vi inte pratar om dem”. Bilen filmas återigen utifrån, rakt framifrån, 

för att därefter filma mannen genom fönstret. Rösten säger: ”Riktiga problem kräver riktiga 

lösningar och för det krävs handlingskraft-”. Nästa bild som visas är den samma som vid 

filmens början, med skillnaden att texten ”Sverigedemokraterna” och ”Trygghet och 

Tradition” dyker upp bredvid en blågul blomma. Rösten fortsätter”- och människor som bryr 

sig mer om Sverige än sin egen popularitet”. Då bilen kör ut ur bild byts texten ut mot 

”Förändring på riktigt”. Musiken tystnar. 
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”Låt er inte tystas” 

En icke-vit man, med mörkt hår och mörka ögon, ses i närbild mot en diffus bakgrund som 

skiftar i gröna nyanser. Han har på sig en rutig skjorta med en vit tröja över. Mannen säger 

”Rasism är vidrigt”. I bakgrunden spelas pianomusik. Två par ben går långsamt mot kameran 

på en grusväg. Grönt gräs skymtar vid vänster sida av bilden. Benen till vänster är barbenta 

och har ljus hy. Skorna är bruna och högklackade, och i övre delen av bilden syns vitt tyg. 

Benen till höger bär byxor i färgen beige, samt ett par bruna skor. Den manliga rösten 

fortsätter tala ”Det har orsakat några av de värsta brotten i historien”.  

 I nästa klipp har bilden zoomats ut och visar att benen till vänster tillhör en 

mörkhårig kvinna i vit klänning, vit kofta, och brunt skärp. Bredvid henne går mannan som 

presenterades i filmens inledning. De går bredvid varandra på en grusväg mellan höga träd. I 

bakgrunden skymtar topparna av röda hus med vita knutar.  

 I nästa klipp ses kvinnan stå ensam och blicka in i kameran, medan hon säger 

”Och det får aldrig accepteras”. Sedan visas mannen igen, på samma sätt som i första klippet. 

Han säger ”Att värna om vårt land, vår kultur, vår historia, är inte rasism”. Kameran sveper 

sakta åt sidan medan han talar. I nästa klipp ses kvinnan återigen stå ensam. ”Inte är heller 

viljan att stoppa hedersvåld, tiggeri och människohandel rasism”. Då kvinnan talar visas 

återigen klippet då hon går på grusvägen bredvid mannen, och sedan återkommer bilden på 

henne ensam. ”Det är omtanke och medmänsklighet” säger mannen, som i nästa klipp visas 

upp ensam, återigen mot den diffusa gröna bakgrunden.  

 I nästa klipp ses tre par ben på grusvägen, varav de i mitten står stilla och de på 

vardera sida tar ett steg framåt. Benen i mitten har vita byxor och svarta skor. Därefter skiftar 

bilden till att visa överkropparna till de tillhörande benen. Mannen som nu står bredvid de 

båda andra bär en svart kavaj med en ljus skjorta under. Han har mörkt hår och bär glasögon. 

Mannen i mitten säger ”Låt inte debatten tystas av åsiktspoliser och fega makthavare”.  

 I nästa klipp visas kvinnan i närbild då hon säger ”Stå upp mot rasism”. Därefter 

visas mannen som inledde filmen, som säger ”Och våga stå upp för vårt Sverige”. Nästa bild 

visar upp en diffus äng med solen i bakgrunden, samt visar upp en tecknad blågul blomma 

bredvid texten ”Sverigedemokraterna”. Under står det ”Trygghet och tradition”. 


