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Abstract
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Question at issue: Primary research question: What semiotical and rhetorical elements are included in
Sverigedemokraternas political campaign film?
Secondary research question: What in these elements can be interpreted as hate speech?
Aim: The aim of this study is to identify the semiotic and rhetorical elements in the Swedish political party
Sverigedemokraternas (Sweden Democrats) campaign film for the Swedish parliamentary elections 2010,
and examine whether these could be interpreted as hate speech, as previous research on this campaign film
from a media point of view does not exist.
Methodology: We used three different methods in this study, a quantitative close reading and two
qualitative content analysis that include a semiotic and a rhetorical analysis.
Theoretical perspective: This study used theory of semiotics and rhetoric based on the mass media
researcher Ylva Brunes theory of the "mediaimmigrant" and Anna-Lena Lodenius and Mats Wingborg's
study of xenophobic arguments. To make a link between politics and the media also explained theory of
political communication and advertising.
Empirical foundation: A close reading and analysis was applied to Sverigedemokraternas political
campaign film of 2010.
Results: The study has led to a successful outcome. The semiotic and rhetorical elements that we found
have been mapped and presented in our analysis chapter. The primary intention behind this paper is
thereby fulfilled. We have also through the analysis and mapping responded to our secondary research
question: can these elements be interpreted as hate speech? We agree with the Swedish Chancellor of
Justice and rather acquit than convict. We believe that the film however could be seen as defamation. The
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film contains nothing that threatens or expresses contempt for one or more ethnic groups, but still it
portrays Muslims as the "immigrants" in Sweden. This can obviously be perceived as offensive by an
individual Muslim or perhaps a small group of Muslims - which in that case is libel.
Keywords: Hate speech, immigrants, political communication, rhetoric, semiotics, Sverigedemokraterna,
TV4, Ylva Brune.
Sammanfattning
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om Sverigedemokraternas valfilm innehåller retoriska
och semiotiska element som skulle kunna tolkas som hets mot folkgrupp i denna politiska reklam, då
tidigare forskning på denna valfilm ur detta medieperspektiv inte existerar.
Teoretiska perspektiv: I denna studie används teori inom semiotik och retorik med utgångspunkt från
massmedieforskaren Ylva Brunes teori om ”medieinvandraren” och Anna-Lena Lodenius och Mats
Wingborgs studier av främlingsfientliga argument. För att få en koppling mellan politik och media förklaras
även politisk kommunikation och politisk reklam.
Metod: Tre olika metoder användes vid denna studie. Det har gjorts en kvantitativ närläsning, två
kvalitativa innehålls analyser – en semiotisk bildanalys samt en retorisk analys.
Empiriskt material: Närläsningen och analyserna utfördes på Sverigedemokraternas valfilm 2010
Resultat: Forskningens metodval har lett till lyckade resultat. Vi har hittat både semiotiska och retoriska
element som vi kartlägger och presenterar i vårt analyskapitel i detta arbete, den primära intentionen
bakom uppsatsen är därmed uppfylld. Vi har genom dessa analyser och kartläggning kunnat besvara vår
sekundära frågeställning; kan dessa element tolkas som hets mot folkgrupp ur ett medieperspektiv?
Justitiekanslern valde att fria filmen juridiskt men vi väljer att fälla den ur ett medieperspektiv då dess
innehåll, symboler och budskap kan tolkas som hets mot folkgrupp.
Nyckelord: Hets mot folkgrupp, invandrare, retorik, semiotik, Sverigedemokraterna, TV4, Ylva Brune.
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1. Inledning
Framställningen av invandrare i massmedia har oftast varit ur en negativ vinkel. Massmedieforskaren Ylva
Brune (1998; 2005)förklarar att journalister sätt att framställa invandrare i nyheterna ofta är negativa och
kan förstärka fördomar om invandrare samt vara rent främlingsfientliga. När invandrare skildras i media
förknippas de ständigt med sin kultur eller religion, en företeelse som väldigt sällan sker med svenskar.
Journalisterna Anna-Lena Lodenius och Mats Wingborg (1998) har fördjupat sig i områdena
främlingsfientlighet respektive flyktingpolitik och håller med Brune. De har i sina studier rörande
invandrar- och flyktingdebatten upptäckt rasistiska undertoner i argumenten som avhandlas.
Ett uppmärksammat och omdiskuterat fall där invandrare har skildrats negativt är Sverigedemokraternas
valfilm inför riksdagsvalet 2010. Riksdagsvalet 2010 var det första valet i Sverige där partierna hade
möjlighet att köpa upp reklamtid av TV4-gruppen för lansering av deras valfilmer. Politisk reklam har
tidigare endast fått visas på biografer eller på TV-kanaler som har sänts utomlands t ex Kanal 5 och TV3.
Sverigedemokraternas valfilm refuserades av TV4 (refusering misstas ofta för att vara censur men är i
själva verket när en utgivare väljer att inte publicera eller ge ut vissa verk), då TV4-gruppen ansåg att den
bröt mot radio- och tv-lagens demokratiparagraf och yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser om hets
mot folkgrupp.1
Denna händelse har som sagt fått mycket uppmärksamhet i media och då Justitiekanslern ansåg att filmen
inte var hets mot folkgrupp juridiskt, är det ytterligare intressant att utforska vad som ur ett
medieperspektiv kan uppfattas som hets mot folkgrupp i Sverigedemokraternas valfilm. Genom att
använda oss av en semiotisk och retorisk metod kan vi redogöra för vilka tecken och symboler som
framställs och hur de framställs i valfilmen.
Sverigedemokraterna (SD) har varit omdiskuterade sedan de grundades 1988 då de har anklagats för att
vara ett främlingsfientligt parti. Den 28 augusti 2010 lanserade Sverigedemokraterna den valfilm som
uppsatsen handlar om. Den ursprungliga versionen skulle sändas i TV4 från och med den 6 september
2010 men blev innan sändning refuserad av TV4. Onsdagen den 1 september tog TV4-gruppen beslutet att
sända en redigerad version av valfilmen insänd av Sverigedemokraterna själva. I den redigerade filmen har
en del sekvenser suddats ut och innehåller en skylt som säger att filmen är censurerad av TV4, vilket den i
själva verket inte blev, utan är i den rätta bemärkelsen refuserad. Originalfilmen refuserades av TV4 och
ersattes av Sverigedemokraternas redigerade version.

1

Dessa lagar finns bifogade i sin helhet som bilagor.
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2. Bakgrund
I detta avsnitt börjar vi med att presentera en kort sammanfattning om Sverigedemokraternas historia.
Därefter följer en beskrivning av lagarna yttrandefrihet och hets mot folkgrupp. Som tidigare förklarat
motiverade TV4 sitt beslut om att inte sända Sverigedemokraternas valfilm med att hänvisa till lagen hets
mot folkgrupp. Eftersom TV4 ingår i svenskt marknät måste de följa svenska lagar och regler i deras
sändningar som finns på myndigheten för tv och radios hemsida. Därför vill vi förtydliga och förklara dessa
två lagar, yttrandefrihetsgrundlagen och hets mot folkgrupp, för att ge en förståelse i vad de innebär.
Sverigedemokraterna bildades den 6 februari 1988 i Stockholm. Partiet gick till val för första gången
samma år och var 17 röster från ett mandat. 1991 genomförde Sverigedemokraterna sin första riktiga
omfattande valkampanj i stora delar av Sverige och under första delen av det året fick de ihop de 1500
namnunderskrifter som behövdes för att registrera partiet. Inför valet 1998 var partiet större än någonsin
och lade stor vikt på deras valrörelse. I november samma år grundades partiets ungdomsförbund SDU som
ett självständigt och fristående förbund. Sverigedemokraterna ställde upp i Europaparlamentet 1999 och
blev det största icke-riksdagsparti i Sverige med 8568 röster. Jimmie Åkesson som tidigare varit styrande
ledare i partiets ungdomsförbund väljs som SD:s partiledare 2005 och är fortfarande partiets ledare. Vid
årsskiftet 2005 - 2006 årsskifte slog Sverigedemokraterna nytt medlemsrekord. I Europa parlamentsvalet
juni 2009 hade partiets röster ökat med 200 % jämfört med resultaten från det senaste Europa
parlamentsvalet 2004. Sedan 2009 har SD som parti etablerat sig och valdes in i riksdagen september
2010.2
Den 27 augusti upplyser Kulturnytt, Sveriges Radio, att TV4 hade en genomgång av alla partiers
reklamfilmer innan sändningarna, och att de beslutade sig för att avvisa, refusera Sverigedemokraternas
valfilm. Efter TV4-gruppens beslut ifrågasätter Sverigedemokraterna filmens förbud och pratar om
kontraktsbrott samtidigt som en ny reklamfilm tas upp. Den nya reklamfilmen är egentligen den
ursprungliga versionen men som nu har blivit redigerad med att vissa element har suddats ut och en skylt
med texten ”censurerad av TV4” har tillkommit. Den nya versionen av filmen är redigerad och insänd av
Sverigedemokraterna själva. Justitiekanslern friar den ursprungliga oredigerade filmen och dömer den inte
som hets mot folkgrupp. Detta knyter an till våra frågeställningar som presenteras nedan.
2.1 Politisk reklam
Enligt Brian McNair (2007), professor i journalistik och kommunikation, har politisk reklam varit stort i
amerikansk massmedia sedan 1950-talet och de politiska tv-reklamerna i USA började som relativt korta
2
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(ca 30 sekunder långa) men har nu kortas ned ytterligare. McNair förklarar vidare att den politiska
reklamen i USA från 1960- till 1980-talet fokuserade sig mer på att framställa personligheten hos de
politiska ledarna istället för de politiska åsikterna. Detta är en trend som hållit i sig och den politiska
reklamen förmedlar hellre känslan av en stark ledare än att partiet associeras till problemen och oron i
samhället (McNair, 2007). Dock genom opinionsundersökningar, förklarar McNair (2007), kunde partierna
identifiera allmänhetens kulturella värderingar och åsikter för att därefter använda sig av dessa i sina
valkampanjer. För att partierna ska kunna anspela på ledarens makt och inflytande i sin politiska reklam
kräver det enligt McNair (2007) att partiet och dess ledare har erfarenhet och en trovärdighet i
allmänhetens öga eftersom det inte är ovanligt att partierna kritisera varandra i den politiska reklamen. Att
kritisera motståndarpartier är acceptabelt så länge kritiken är sann och inte påhittade lögner, men
partierna måste oavsett inom politiken försvara sina åsikter och budskap (McNair, 2007).
I USA är den politiska reklamen i massmedia så effektiv att partierna lägger ut flera miljoner dollar på att
genom tv, radio, press, bio och valaffischer marknadsföra sig till allmänheten. Detta förklara McNair (2007)
beror på att den politiska tv-reklamen blivit den bästa retoriska metoden för partierna att nå ut med sitt
budskap under valkampanjerna. Reklamens mål är precis som retorikens, avsedd att övertyga, och McNair
betonar hur det politiska partiet måste se sig som en produkt bland ett stort utbud andra produkter
(politiska partier). Det viktiga i reklamen är att utmärka sig och få mottagaren, väljaren, att bli påverkad till
att köpa produkten (rösta på partiet) och genom att ha full kontroll över reklamproduktionen kan partiet
anspela på sin egen styrka och motståndarens svaghet (McNair, 2007).
Reklamen generellt är en kommunikation mellan avsändaren och mottagaren, och inom den politiska
reklamen är avsändarens syfte att informera mottagaren om vilka det politiska partiet är och deras åsikter
(McNair, 2007). Innehållet i sig är utformat för att övertyga väljaren. Samtidigt är den politiska reklamen en
ekonomisk fråga och de partier som har goda ekonomiska resurser har bättre möjligheter att nå ut till fler
målgrupper (ibid). Politisk reklam faller juridiskt under YGL vilket vi kommer ta upp härnäst. YGL är
dessutom extra intressant i vårt fall då SDs reklamfilm refuserades av TV4 och då vi ämnar undersöka
aspekter av YGL ur ett semiotiskt och retoriskt perspektiv genom att undersöka vilka symboler och tecken
SD använder sig utav för att försöka övertyga.
2.2 Yttrandefrihetsgrundlagen och hets mot folkgrupp
Yttrandefrihetsgrundlagen (SFS 1991:1 469) är en av Sveriges fyra grundlagar som omfattar samhällets
riktlinjer och spelregler. Skillnaden mellan grundlagarna och andra lagar är att de övriga lagarna inte kan
motsätta sig grundlagarna. YGL innefattar att varje svensk medborgare har rätt till att offentligt uttala sina
åsikter, tankar, känslor och funderingar kring vad som helst i ljudradio, TV, film, videogram,
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ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar. Den som står bakom dessa tekniska upptagningar har
också rätten att lämna ut dem till upphovsmän och utgivare på redaktioner, nyhetsbyråer och andra
företag som framställer tekniska upptagningar.
Dock kan man genom lag förse med regler för kontroll och tillåtelse av rörliga bilder som skall visas
offentligt, t.ex. i filmer, videogram eller andra tekniska upptagningar. Det är utgivaren som ansvarar för
publicerande av meddelanden och är denne tveksam om ett innehåll bryter mot lagen eller inte bör han då
hellre fria än fälla. Med andra ord ska den ansvarige personen alltid ha syftet med meddelandet i åtanke
istället för hur meddelandet har framställts och skildrats. Man kan alltså använda sig av grundlagen på
teknisk upptagning som är utgiven i syftet att spridas ut bland den svenska allmänheten. Däremot för att
upptagningen ska kunna publiceras måste det klargöras med den tekniska upptagningen som är avsedd för
att spridas ut, vem det är som har producerat den, vem som är upphovsmannen bakom upptagningen, när
den producerades och vad det är som har producerats.
Om en teknisk upptagning bryter mot lagen ansvaras och bestäms av utgivaren, eller dess
ställföreträdande. Den som har producerat upptagningen ansvarar för innehållet eftersom han eller hon
skall vid producering ha haft vetskap om upptagningens innehåll och har därmed tillåtit publiceringen.
Ansvarig person för publicerandet av en upptagning har rätten att vid publicering granska och bestämma
över innehållet så att ingenting införs mot hans vilja. (SFS 1991:1469)
Hets mot folkgrupp anses vara yttrandefrihetsbrott om det sker i ett radioprogram eller en teknisk
upptagning. Enligt statens offentliga utredningar(2004:114) karakteriseras hets mot folkgrupp som
straffbart. Det menas att ”offentligt sprida uttalanden som hotar eller uttrycker missaktning för en eller
flera utpekade folkgrupper”. Enligt Justitiekanslern är intentionen med lagen hets mot folkgrupp att
minoritetsgrupper av olika sammansättningar och religiös tro ska ha en garanterad rätt till skydd.
Hets mot folkgrupp innefattar uttryck av missaktning för en folkgrupp eller annan grupp av personer med
antydan på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.
Missaktning innebär att all slags kränkande uttalanden, förutom de som kategoriseras som förtal eller
smädelser, är straffbara. Det berör även uttalanden som är nedsättande och förlöjligande av en grupp. Dock
kan uttrycket förlöjligande inom begreppet missaktning vara relativt, speciellt det gäller uttalanden som
avser att kritisera de personliga åsikterna till en individ inom en viss folkgrupp. Uttalandets avsikt är vid
sådana tillfällen vanligtvis inte avsedda som en allmän nedsättande åsikt gällande hela folkgruppen.
Dessutom innebär det inte att den fria debatten ska hämmas. Om ett uttalande bedöms som straffbart
beror det på sammanhanget och det bakomliggande motivet. Har uttalandet gått över den gränsen för vad
9

som en allmängiltig och frispråkig diskussion tillåter, då råder det inget tvivel om att det är kan
klassificeras som ett brott.
Vad som är befogad kritik och vad som är missaktning kan vara svår att avgöra vid vissa tillfällen eftersom
många anser att det hindrar yttrandefriheten. Det som avgör om ett uttalande är straffbart är att
formuleringen är missaktande och om man kan bevisa att motivet med uttalandet var avsiktligt.

3. Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka om Sverigedemokraternas valfilm innehåller retoriska och
semiotiska element som skulle kunna tolkas som hets mot folkgrupp i denna politiska reklam, så vitt vi vet
så finns ingen tidigare forskning på denna valfilm ur detta perspektiv.
Genom detta syfte valde vi en primär frågeställning som styrde vår undersökning samt sammankopplades
med en sekundär frågeställning. Den sekundära frågeställningen kan endast undersökas när den primära
frågeställningen är besvarad. Med Ylva Brunes (1998; 2005) teorimodell ”medieinvandraren” har vi
utarbetat ett semiotiskt kodschema och med Lodenius och Wingborgs (1998) exempel på främlingsfientliga
argument, ett retoriskt kodschema för att besvara våra frågeställningar. Dessa teorier går vi igenom mer
specifikt i vår teoridel på sidan 13 och 17.
Frågeställningar
o

Vilka semiotiska samt retoriska element skulle kunna uppfattas som hets mot folkgrupp ur ett
medieperspektiv?

o

Är filmen ur ett retoriskt och semiotiskt perspektiv hets mot folkgrupp?

4. Urval, avgränsningar och disposition
4.1 Urval och avgränsningar
Sverigedemokraterna producerade endast en valfilm inför riksdagsvalet 2010, därmed blev det den enda
filmen som vi använde för vår undersökning. Det är alltså den ursprungliga filmen3 som har använts och
den redigerade versionen har valts bort. Vårt urval kring teorier är semiotik, retorik, Ylva Brunes modell
”medieinvandraren”, om hur invandrare framställs i media, samt Anna-Lena Lodenius och Mats Wingborgs
observationer av rasistiska argument i flykting- och invandrardebatten som har baserats utifrån syftet och
3

http://www.youtube.com/watch?v=XkRRdth8AHc (Hämtad 9 november 2010)
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frågeställningen. Brunes (1998; 2005) modell av ”medieinvandraren” har använts i den semiotiska
analysen och Lodenius och Wingborgs (1998) argument i den retoriska analysen för att kunna besvara
frågeställningarna.
Avgränsningen i arbetet blev just valet av medier4 – vi kommer inte att göra en medieanalys, dvs. en analys
av hur medierna uttalade sig om denna händelse, däremot har vi tagit med en kort sammanfattning om
händelseförloppet i uppsatsen. Efter urval och avgränsningar är Sverigedemokraternas valfilm ”Valfilm
2010” underlaget för denna studie. För personer som har tillgång till Internet så finns filmen publicerad,
bland annat på youtube5 där den har haft över niohundra tusen tittare, men den har aldrig varit tillgänglig i
dess tilltänkta forum (TV4s kanaler) då original versionen aldrig visades på TV under planerad
sändningstid. Den redigerade versionen har inte tillämpats i undersökningen eftersom den inte har samma
relevans som den ursprungliga filmen då den är redigerad och inte innehåller de ursprungliga elementen
som uppsatsen ämnar undersöka.
4.2 Uppsatsens disposition
Tidigare har bakgrundskapitelet, syfte och frågeställning samt urval och avgränsningar presenterats.
Följande kommer vårt teoretiska ramverk introduceras innehållande tidigare forskning inkluderande
politisk kommunikation, och teorier kring semiotik och retorik. Sedan följer metoddelen där vi presenterar
val av metod samt hur dessa används i vår studie. Detta följs upp av resultat, analys samt vårt
slutsatskapitel. Källanvisningar och litteraturlista presenteras i slutet följt av bilagor.

5. Teoretiskt ramverk
5.1 Tidigare forskning
De senaste åren har Sverigedemokraternas ställning på den svenska politiska marknaden stärkts på grund
av ökat röstantal i de nationella valen. Denna utveckling hos partiet har medfört en större uppmärksamhet
i media. Fokusen på Sverigedemokraterna har medfört att partiet varit av stort intresse bland flertalet
studier. Denna forskning har främst inriktat sig på Sverigedemokraternas politiska ideologi och hur partiet
har framställts i media.6 I vår studie ämnar vi att analysera Sverigedemokraternas politiska reklamfilm
inför riksdagsvalet 2010 vilket kommer att tillföra en bredare kunskap inom detta forskningsområde.
Filmen och dess innehåll har sedan den offentliggjordes varit ett hett ämne i massmedia, men inom tidigare
4

Medier menas här som television, video, film, radio, Music-cd, tidningar, tidskrifter, böcker, datorspel, Internet, telefon m.m

5

Youtube.com är en hemsida som visar specifika klipp beroende på t.ex. genre, avsändare, skådespelare eller liknande, och där användare kan
ladda upp videoklipp, dela med sig av dem samt även titta på andras (särskild kanal).
6
Tidigare studier finns presenterade i källförteckningen
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forskning ur ett medieperspektiv så tas inte SDs reklamfilm upp. Här kan vår studie fylla ett tomrum inom
forskningen på SD. Detta kan bero på att händelsen är relativt ny men det är samtidigt aningen
anmärkningsvärt med tanke på att filmen har anklagats av flera som hets mot folkgrupp och är ett viktigt
ämne att undersöka och diskutera utifrån ett medieperspektiv.
5.1.1 Politisk kommunikation
Enligt Jesper Strömbäck (2009) är kommunikation ett krav för att alla samhällen skall kunna existera.
Föreningen mellan politik och kommunikation blir en nödvändighet för att politikerna ska genom
medborgarnas åsikter veta vilka åtgärder och beslut som behöver behandlas, och att medborgarna ska få
information om vad som händer i samhället och vad som kan påverka deras levnadsförhållanden. Det är
med mediernas hjälp de politiska partierna kan sprida sina idéer och åsikter för att påverka medborgarnas
uppfattningar.
Strömbäck (2009) antyder på att det har blivit en ökad väljarrörlighet, något som innebär att det blir
svårare att utifrån opinionsmätningar uttala sig om hur det kommer att gå i valet, och den strategiska
politiska kommunikationen har blivit alltmer betydande när partierna försöker uppnå sina utsatta mål.
Strömbäck (2009) menar att den strategiska politiska kommunikationen var en väsentlig anledning till
Barack Obamas vinst i det amerikanska presidentvalet 2008. Däremot vid mindre partier gäller det för dem
att strategiskt välja ut målgrupper som kan påverkas och som således kan ha inverkan i den allmänna
åsikten (ibid). På grund av att det medborgerliga förtroendet till de politiska partierna med tiden blivit
alltmer bräckligare har den strategiskt politiska kommunikationen fått större relevans i valkampanjer
(Strömbäck, 2009). Väljarnas ovisshet innebär att partierna inte längre bara kampanjar några månader
innan valet utan istället har det utvecklats en permanent kampanj för att strategiskt påverka allmänheten,
och med hjälp av tvåvägskommunikation kan partierna stärka sina relationer ytterligare till redan
etablerade målgrupper (ibid). Opinionsmätningar respektive fokusgrupper är dock enligt fortfarande
fungerande metoder som partierna använder sig av för att undersöka väljarnas åsikter samt resonemang
kring olika politiska budskap (Strömbäck, 2009). Betydelsen vid strategisk politisk kommunikation vilar
inte främst på att påverka hela allmänheten utan snarare att kartlägga väljarna för att sortera in dem i
målgrupper och därmed anpassa sitt budskap till dessa målgrupper (ibid). Väljarna delas därmed in i
målgrupper utifrån faktorer som kön, ålder och yrke men även värderingar, livsstil och tidigare politiska
åsikter tillämpas.
Strömbäck (2009) förklarar vidare hur valet av mediekanal inom politisk reklam beror på vilken målgrupp
partiet vill nå ut till. Användningen av politisk tv-reklam och Internet har på senare tid blivit vanligare och
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fått mer betydelse i partiernas presentation av sitt politiska budskap, men den bästa uppmärksamheten ett
parti och dess valkampanj kan få är den som själva massmedias rapporterar om partiet (ibid).
Det är vanligt att man använder sig av retorik inom politiken eftersom partiernas roll är att påverka och
övertyga, med andra ord innebär det att skapa en verklighetsuppfattning åt väljaren så att partiet får
dennes röst (Strömbäck, 2009). Härtill hör även symbolernas effekt eftersom deras betydelser kan ses som
metaforiska och mångtydiga, vilket lättare påverkar åskådaren känslomässigt (ibid). Enligt Strömbäck
(2009) vilar symbolen inom politik på två värdegrunder, den lojala samhälleliga principen samt värnandet
om det mänskliga livet och dess medborgerliga rättigheter.
5.2 Ylva Brunes ”medieinvandrare”
För att kunna urskilja vilka semiotiska element i Sverigedemokraternas valfilm som skulle kunna ses som
hets mot folkgrupp kommer vi att använda oss av Ylva Brunes invandrarstereotyper. I ”Orientalism på
svenska” (2005) tar Brune upp begreppet medieinvandraren som en kompott skapad av myndigheternas
och nyhetsskildringars debatter, men även från själva föreställningen om Främlingen. Föreställningen om
Främlingen härstammar från den nationella och geografiska grunden som kan ses som något skrämmande
och främmande – ett potentiellt hot (Brune, 1998). Brune (2005) menar på att dessa stereotyper bidrar till
att forma synen på samhället samt befästa segregeringen och fördomarna mellan svenskar och invandrare.
Medieinläggen kan var för sig vara sanna men tillsammans skapar de en lögn som för vissa blir en sanning
eller en reflektion av verkligheten, och att det är denna föreställningsstruktur som hela tiden upprepas och
till slut skapar en diskriminerande generalitet (Brune, 2005).
Vi är medvetna om att Brunes (1998) invandrarstereotyper är utformade främst efter journalisternas
gestaltningar av invandrare i nyhetsmedier men vi anser att de är användbara i denna uppsats som
utgångspunkter eftersom stereotyperna är de vanligaste skildringarna av invandrare i media och har sitt
ursprung från olika kontexter i samhället. Christian Catomeris tar upp i ”Mörk magi i vita medier” (Brune,
1998) att medievärlden har en skev verklighetsuppfattning bestående av ”vi” och ”dom”, där ”dom”
uppfattas som onormala, annorlunda eller exotiska. Catomeris (1998) förklarar hur mediernas förmedling
av information till samhället är av yttersta vikt eftersom deras skildringar av grupper kan påverka
samhällets allmänna åsikter och värderingar. Fortsättningsvis beskriver Catomeris mediernas
framställning av invandrare ofta som problematisk och skildringar ur ett ekonomiskt perspektiv är
dominerande, men även asylfrågor och kriminalitet förekommer ofta. Brune (1998) förklarar att
journalisternas sätt att hantera invandrarfrågorna ibland kan bidra till en uppdelning av motsatsparet ”vi
och dom”. Ett, enligt Brune (1998), problematiskt förhållande där ”vi”, normen dvs. svenskarna, har
ansvaret att ta itu med ”dom”, invandrarna. ”Dom” associeras med egenskaper som ”vi” inte vill ha, och
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”dom” kan även innefatta grupper som kriminella, ungdomar, arbetslösa, psykiskt sjuka – och förr
inkluderades även kvinnor. Det är alltså grupper som Brune (1998) menar på inte har någon makt i
medierna och identiteten hos ”dom” jämförs med identiteten hos ”vi” för att synliggöra skillnaderna. Ett
synliggörande som ofta sker på ett överdrivet sätt och utformas till motsatspar t.ex. svensk-invandrare,
kvinnligt-manligt, öst-väst, primitiv-modern osv. Dock skildras inte detta, enligt Brune (1998), alltid ur ett
negativt perspektiv utan kan också vara av intresse och fascination men oavsett bottnar skillnaderna i ”vår”
överlägsenhet och i ”deras” mindervärdighet, att de saknar något vi har.
Trots att begreppet ”invandrare” ersatte den tidigare benämningen ”utlänning”, antydande till människor i
Sverige som är födda utomlands, i mitten 1970-talet har uttrycket ändå omgivits av problematiska
innebörder (Brune, 2005). Ordet ”invandrare” har satts samman med andra ord och på så vis skapat nya
beteckningar, t.ex. invandrarkvinna, invandrarval, invandrarproblem (Brune, 2005). Beteckningar inom
media som Brune anser förstärker segregationen. Beteckningen av ”invandrarkvinnan” blir ofta som
analfabet och att hon inte kan svenska, ”invandrarkvinnan” håller enbart på med hushållsarbete och är
styrd av sin religion, sina patriarkaliska traditioner och av sin ”invandrarmans” tvång. Att svenskarna ser
på invandrarna med en överlägsenhet grundar sig från, enligt Brune (2005), 1970-talets medier då andra
länderna skildrades som inte lika utvecklade som Sverige, vilket även inkluderade invånarna.
En annan beteckning i media som Brune (2005) tar upp är ”invandrarkillen”. Han gestaltas som en rotlös
individ som står mellan den traditionella kulturen och ”gänget”, har dålig kvinnosyn och hyser agg mot det
svenska samhället. Invandrarna framställs generellt i nyhetsmedier som främmande, avvikande och
problematiska och Brunes (2005) tolkningar utifrån andra journalisters och nyhetsanvändares uttalanden
att ”invandrare” egentligen betyder ”de som inte är som vi (vill vara)”. De brott som utförs av invandrare
uppmärksammas just på grund av att de utförs av invandrare (Brune, 1998; 2005). Brune (2005) påpekar
dock att den diskriminerande modellen uppstår genom generaliseringar, udda associationer till hela
grupper, metonymiska gestaltningar och nyheternas representerande av ”invandrare” utifrån
myndigheternas förklaring som problematiska.
5.3 Semiotik
Semiotik är ett begrepp som beskrivs som läran om tecken och Ferdinand de Saussure (1970), en av
semiotikens förfäder, har beskrivit sin vision som ”en vetenskap som studerar tecknens liv inom den sociala
samvaron”. Nästan varenda bild idag innehåller tecken eller symboler. För att kunna läsa dessa tecken och
symboler krävs ett regelverk eller en kod. Utan koder kan inte tecken och symboler kodas av – tecknet och
symbolen är då alltså värdelöst (Hall, 2009). Utifrån Ylva Brunes teori om medieinvandraren (1998;
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2005)behövs denna teori för att styrka vår undersökning och för att kunna tolka filmens budskap på rätt
sätt med hjälp av dessa semiotiska begrepp och riktlinjer.
Semiotik innefattar även visuella tecken så som text, symboler, ikoner, bilder samt verbala tecken – alltså
det vi säger. Tecken finns överallt, i alla sammanhang och har olika betydelser (Saussure, 1970; Hall, 2009).
Genom semiotik kan man lära sig tyda olika tecken och ”koda av” olika budskap (Hall, 2009). Det Hall
menar är att de verbala tecknen är tillfälliga, de försvinner så fort vi säger dem och uttrycks på olika sätt
fast de har samma innebörd. Det visuella tecknet (även kallat ikoniskt tecken) skiljer sig här från det
verbala tecknet, på så sätt att en bild på en katt läses av likadant överallt, en bild på en katt är en bild på en
katt oavsett var man är (Hall, 2009). Däremot säger man ordet katt på svenska till någon som inte förstår
språket, tolkas inte det tecknet på samma sätt (ibid).
Enligt Saussure (1970) är uttryck och innehåll tecknets två komponenter. Uttrycket – även kallat signifé
(det betecknande) - är det konkret påtagliga i tecknet, och innehållet är innebörden som kan förknippas
med det påtagliga. För att tecknet ska existera krävs ett möte mellan uttrycket och innehållet (ibid).
Saussure (1970) förklarar hur uttrycket kan skilja sig i det talade och skriftliga tecknet jämfört med det
bildliga tecknet. Om man översätter ordet bord till ett annat språk blir uttrycket genast annorlunda
gentemot vad det var från början, men innehållet är det samma. Tecknet får sin betydelse genom att det
skiljer sig ifrån andra tecken, att den som kodar av kan urskilja ett tecken och dess innehåll från andra
(ibid). Saussures (1970) teorier kring semiotik handlade först om verbala tecken men detta utvecklades
sedan av nya forskare och applicerades på film, mode, bild, arkitektur, musik etc. Detta vill vi försöka ta
fram ur valfilmen med hjälp av Ylva Brunes teori (1998;2005) om ”medieinvandraren”. Finns det tecken i
filmen som stämmer överens med Brunes förklaringar om vad som är diskriminerande?
Alla symboler är tecken men alla tecken behöver inte vara symboler för något (Saussure, 1970). Det
Saussure menar är att en symbol kan ha en djup betydelse och blir ibland en hänvisning till något mycket
större t.ex. religion eller politik vilket ett tecken inte behöver bli. Fortsättningsvis menar Saussure
(1970)att skillnaden mellan ett verbalt tecken och ett visuellt tecken (ikoniskt, av ikon= bild) är att det
verbala tecknet bara är tillfälligt, när det är sagt är det borta. Det är även kulturellt och kan inte kodas av
eller förstås av alla i hela världen (Hall, 2009). Det visuella tecknet finns alltid kvar och dess innehåll och
uttryck kan tolkas i flera olika länder och kulturer (Saussure, 1970; Hall, 2009). Med andra ord kan man
säga att det visuella tecknet är internationellt och att det verbala tecknet är begränsat. Teckenskapande
sker inte bara av den som skriver, målar, talar, filmar etc. utan även mottagaren skapar tecken utifrån sitt
omdöme (Gripsrud, 2002). Detta återknyter till uppsatsens frågeställning, då vi vill veta vad som ur ett
medieperspektiv, kan uppfattas som hets mot folkgrupp av mottagaren genom
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tecknet/symbolen/budskapet. Behöver man som publik till filmen förstå den kulturella kontexten för att
tyda innehållet eller de semiotiska elementen tillräckligt generella att de skulle kunna tolkas på en
internationell nivå?
Denotationer och konnotationer är något återkommande i semiotiken och används för att prata om
tecknets betydelser (Gripsrud, 2002; Hall, 2009). Denotationer är vad tecknet egentligen är, alltså den
uppenbara meningen som vi kan se med ögat t.ex. när en person ser en bild på ett tuggummi så vet han
eller hon att det är ett tuggummi, medan konnotationerna är den underliggande meningen, de tankar som
uppstår i samband med att personen ser bilden (Gripsrud, 2002). De konnotationer som vi får av ett
tuggummi är kulturellt styrda (Hall, 2009). Det är alltså tankar om tuggummit som kulturen vi lever i har
lärt oss, t.ex. att tuggummi är något vi tuggar på eller att tuggummi av märket Extra ger fräschare
andedräkt och motverkar hål i tänderna. Hall (2009) menar på att konnotationerna här troligtvis har
bildats på grund av att reklam om Extras tuggummi har visats i landet som vi lever i men också från
kulturen vi har uppfostrats i. Ur denotationer och konnotationer följer sedan privata associationer – dvs.
ens egna associationer kring tecknet (Gripsrud, 2002). Bilden på tuggummit skulle kunna få en person att
tänka på en händelse då personen köpte tuggummi och tappade påsen på golvet, ett vackert vitt leende
eller något annat som man relaterar till när man ser ett tuggummi. (Hall, 2009). Framställs invandrarna i
denotationer på ett diskriminerande sätt eller är det istället associationer som mottagaren kan tolka som
hets mot folkgrupp, alltså motsvarar de Brunes (1998, 2005) modell om diskriminerande mönstren i
nyhetsmedia?
5.4 Retorik
Retorik nämns ofta som konsten att övertyga (Heradstveit & Bj∅rgo, 1996). Det gäller alltså för sändaren av
budskapet att övertala sin mottagare på rätt sätt, och för att lyckas med detta finns olika retoriska metoder.
Konsten att övertyga i den retoriska argumentationen ligger i att man tolkar verklighetsuppfattningen och
premisserna för dem som man försöker övertyga. Det innebär att en lyckad retorik medför att den
övertygade ser sin omvärld på likadant sätt som den som försöker övertyga ser den (Heradstveit & Bj∅rgo,
1996). Anledningen till att retorik är förknippat med politik beror på att den lyckade retoriken uppmanar
människor till att rösta på ett parti (Heradstveit & Bj∅rgo, 1996). För att avgöra vad som är ett
främlingsfientligt meddelande är inte alltid lätt, enligt Lodenius och Wingborg (1998), och många
främlingsfientliga uttalanden hålls dolda eller är underförstådda, eller så har de blivit så pass godtagbara i
samhället att de inte får några större motreaktioner. Sist i denna teoridel tar vi upp de argument som
Lodenius och Wingborg (1998) anser vara diskriminerande mot invandringen.
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5.4.1 Retoriska genrer
Genre används i ett retoriskt perspektiv för att förklara ett meddelandes övergripande utförande. Med
andra ord är det själva sammanhanget i meddelandet som presenteras (Vigs∅, 2010). Här kan vi tydliggöra
perspektivet som Sverigedemokraterna har valt att använda sig av i deras framställning av invandrarna. De
retoriska genrernas struktur ser till meddelandets syfte, vilken typ av meddelande det är (juridiskt, politiskt, hyllning- eller kritiserande) och vilket tillfälle det berör (det förflutna, nutid eller framtiden). Därefter
förklaras själva målet med meddelandet, vad det är man vill komma fram till, vill man komma fram till ett
beslut, ta fram en känsla eller göra en bedömning? Detta mål besvarar slutligen meddelandets frågeställning med rätt/fel, bra/dåligt osv.(Vigs∅, 2010). De tre retoriska genrerna är:
Forensik retorik: Syftet med denna genre är att anklaga eller försvara någon. Det innefattar juridiska tal för
att kunna göra ett definitivt beslut, en avgörande dom. Genren behandlar det som har hänt genom att fria
eller fälla. (Renberg, 2007; Vigs∅, 2010).
Deliberativ retorik: Här argumenterar man för eller emot något. Förekommer oftast i politiska tal för att
göra ett gemensamt ställningstagande med mottagaren om vad som borde ske eller ska ske i framtiden.
Frågeställningen utgår på att avgöra vad som är värdefullt eller skadligt (Vigs∅, 2010).
Epideiktisk retorik: Genrens avsikt är att prisa eller fördöma något genom att hyllningstal eller kritiserande
tal. Meningen med genren är att mottagaren ska göra en personlig bedömning om en aktuell person eller
situation som bra eller dålig (Renberg, 2007; Vigs∅, 2010).
5.4.2 Retoriska appellformer
Appellformerna är grundläggande inom retoriken och uppmärksammar människan som en komplicerad
natur. För att övertyga måste man vädja till mottagarens förnuft, förtroende och känslor. Alla tre former är
nödvändiga för att kunna övertyga, det går inte att övertyga med enbart en appellform (Vigs∅, 2010). När
man inom retoriken pratar om logos koncentrar sig sändaren på mottagarens förnuft. Man eftersträvar att
få mottagarens förnuft att acceptera det som låter förnuftigt (Waern, Pettersson & Svensson, 2004). Sändaren använder sig av logiska resonemang och erfarenheter för att förklara sin verklighetsuppfattning. Mottagarna som har en annorlunda syn på omvärlden blir svårare att övertyga med bara generella förnuftiga
argument. Logos budskapet måste därför anpassas efter målgruppen (Waern, Pettersson & Svensson,
2004). När sändaren använder sig av ethos koncentrerar sig denne på att berätta för mottagaren vem han
är (Carlsson & Koppfeldt, 2001). Sändaren inger förtroende hos mottagaren och ska försöka få mottagaren
att inte tvivla på kunskapen bakom sändaren. Alltså vid ett lyckat användande av ethos ifrågasätter aldrig
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mottagaren sändaren (Carlsson & Koppfeldt, 2001). Vid användandet av pathos använder man känslor, att,
man vill väcka något inom mottagaren. Detta kan ske på sätt som inte alls är logiska och förnuftiga. ex. att
säga till någon att ”var tacksam för vad du har, tänk på alla fattiga barn i Afrika” som är ett typiskt retoriskt
pathos (Carlsson & Koppfeldt, 2001). Genom bilder kan man lättare förmedla patos eftersom de sätter en
stämning som kan var allt ifrån munter till obehaglig. Patos är också det retoriska medlet som används
främst inom reklam i syfte att beröra mottagaren (Waern, Pettersson & Svensson, 2004).
5.4.3 Främlingsfientlig argumentation
Genom argumentation förklarar man varför den andre ska bli övertygad (Heradstveit & Bj∅rgo, 1996). Dessa påståenden behöver inte vara logiska eller giltiga utan avsikten för sändaren är att få mottagaren att
hålla med. Med uppsatsens syfte som utgångspunkt i denna teori del så har vi valt att applicera fem olika
argument, som enligt Lodenius och Wingborg (1998) är tydligt främlingsfientliga, för att analysera om den
retoriska argumenteringen i Sverigedemokraternas valfilm kan uppfattas som hets mot folkgrupp. De utvalda argumenten är påståenden som Lodenius och Wingborg har stött på upprepade gånger i deras undersökningar av inlägg i invandrings- och flyktingdebatten:
Välfärdsargumentet: Detta är ett av de vanligaste argumenten. Argumentet menar på att vi inte har råd att
hjälpa flyktingar och invandrare, utan att vi först måste hjälpa svenskarna. Detta argument är även sammankopplat med ”lyxargumentet”, dvs. att invandrare lever på svenskarnas bekostnad. Invandrarna lever
frikostigt på bidrag utan att behöva prestera något tillbaka till samhället.
Ohederlighetsargumentet: Invandrare utnyttjar det svenska systemet och detta borde hindras. De begår
brottsliga handlingar och har därför tvivelaktig karaktär. Argumenteringen fortsätter oftast med att varför
hjälpa andra när ingen skulle hjälpa oss.
Arbetslöshetsargumentet: Detta resonemang är nära besläktat med ohederlighetsargumentet. Påståendet
började med att invandrare är för lata för att arbeta och vill hellre leva på bidrag. Under 1990-talets stora
arbetslöshet svängde argumenteringen om till att innebära att det inte finns tillräckligt med jobb och nyanlända flyktingar och invandrare skulle bli en last för samhället.
Bäst med återutvandring: Återutvandring skulle vara det bästa för invandrarna, hävdas det i denna förklaring. Utan att ha politisk förföljelse i beräkningen så innebär argumentet att invandrarna ska flytta tillbaka
till sina hemländer för att bygga upp dessa igen och blir på så sätt en del av en flyktingpolitikens bistånd.
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Mixofobiargumentet: Olika kulturer ska inte beblandas enligt argumentet, och ett mångkulturellt samhälle
är inte hållbart i praktiken. Vissa anser att vi inte bör ha någon invandring medan andra tycker att de är
okej så länge invandrarna inte blir ”för många”. I argumenten tas det även upp skillnader och olikheter mellan svenskar och invandrare, t.ex. i hur de beter sig, maten, klädstil, kriminalitet osv. Jämförelser som kan
tolkas som kritiserande av invandrarnas syn på den svenska naturen och samhället samt invandrarnas
personliga karaktär.
Sammanfattningsvis är ovanstående presenterade teorier kring semiotik, politisk kommunikation, Ylva
Brunes ”medieinvandrare”, retorik och främlingsfientlig argumentation har applicerats på våra metoder
som presenteras i följande kapitel. Dessa teorier knyter samman vårt arbete tillsammans med våra resultat
och analys, och är väsentliga för att besvara våra frågeställningar, som finns besvarade i vårt slutsatskapitel.

6. Metod
I detta kapitel kommer vi att presentera de metoder vi har använt oss av i vår forskning. Först presenteras
den närläsningen vi gjorde av valfilmen, sedan vår semiotiska bildanalys som utfördes med hjälp av ett
kodschema följt av vår retoriska analys. Kapitlet avslutas med en presentation av metoderna och arbetets
validitet och reliabilitet.
6.1 Undersökningsinstrument
6.1.1 Närläsning
I närläsningen av valfilmen definierar vi och beskriver filmens konstruktion och utformning. Detta sker
genom att ge en neutral skildring av filmens innehåll. De bildtecken vi tar med i vår närläsning är objektiv
data som kan avläsas av vem som helst. Det första vi gjorde i vår närläsning var att grundligt gå igenom
filmen via en dator och kollade igenom scen för scen samt noggrant anteckna hur de har konstruerats. För
att läsa av varje scen så utförligt som möjligt har varje scen pausats och spolats tillbaka, upprepade gånger
vid behov inte bara för detaljerna utan även för att försäkra att det vi sett var korrekt. I den 30 sekunder
långa filmen förekommer det 22 scener som vi har sammanfattat genom att välja ut 13 kategorier för att
detaljerat kunna beskriva filmens utförande och analysera innehållet. Dessa kategorier är:
Fysisk form, storlek och färg: Vad är det som avbildas? Hur använder de sig av storleksomfång i filmen samt
vilka färger används och till vad?
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Utseende, rörelser och kontraster: Hur ser rollfigurerna ut t ex frisyr och klädsel? Hur framförs figurerna och
vilka tydliga motsatser har de tillämpat i filmen?
Bildutsnitt, bildvinkling och skärpa/oskärpa: Hur många närbilder, halvbilder, helbilder och översiktsbilder
finns med i filmen och vad visas i bilderna? Vilka synvinklar har använts i filmen? Från vilket perspektiv är
det filmat? Hur är skärpan i filmen, vad är i fokus och vad är suddigt?
Perspektiv och gestalter: Hur och var används djup och former i filmen?
Ljus och ljud: På vilket sätt har ljuset använts? Vilka ljud förekommer i filmen, musik, röster, läten osv.?
(Carlsson & Koppfeldt, 2001)
6.1.2 Semiotisk bildanalys
Genom att göra en bildanalys ur ett semiotiskt perspektiv kan vi försöka avkoda valfilmen för att göra en
tolkning av vad filmen innehåller för tecken och symboler samt vad dessa berättar för oss. Detta genomförs
i denna studie genom att vi kollar på objektet ifråga och noterar allt vi ser, hör och känner i samband med
detta. Då rörlig bild innehåller fler bilder och tecken än en stillbild kan det krävas ett antal visningar innan
man noterat alla tecken som filmen innehåller.
Vår semiotiska bildanalys inleddes med att vi tittade på valfilmen och sedan utgick från närläsningen vars
utformning presenterats ovan. Vi utgick från de teorier som vi presenterat i teorikapitlet såsom
denotationer, konnotationer och personliga associationer (Hall, 2010).
Slutligen följdes analysen sedan av de kategorier vi valt att utgå ifrån såsom Ylva Brunes stereotypkategorier (1998, 2005) som presenterats i teorikapitlet. Dessa utformades till ett kodschema som
applicerades på resultaten för att göra jämförelse av den valda teorin och valfilmen och kartlägga om det
finns semiotiska element, som kan uppfattas som rasistiska, i valfilmen. Denna metod krävdes för att
återkoppla till vårt syfte och kunna besvara våra frågeställningar. Slutsatserna av denna analys presenteras
i slutsatskapitlet och diskuteras i vår avslutande diskussion.
Kodschema:
Vilka motsatspar förekommer i valfilmen?
Utifrån vilket perspektiv framställs invandrarna? Är det ur ett politiskt, ekonomisk, samhälleligt eller allihop?
Förekommer det identitetsskillnader i valfilmen? Om det gör det är svensken överlägsen och invandraren
underlägsen?
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Är begreppet invandrare förknippat med ett problem?
Vilka ”invandrar”-figurer förekommer i filmen? Stämmer de överens med Brunes ”medieinvandrare”?
Stämmer föreställningen om Främlingen?
6.1.3 Retorisk analys
Vår retoriska analys är uppbyggd på genrerna forensisk, deliberativ och epideiktisk retorik (Renberg, 2007;
Vigs∅, 2010), apellformer ethos, logos och pathos (Waern, Pettersson & Svensson, 2004; Carlsson &
Koppfeldt, 2001) samt retoriska främlingsfientliga argument som Lodenius och Wingborg (1998) har
upptäckt i sina undersökningar. Samtliga har presenterats i teorikapitlet och är relevanta för att kunna
besvara uppsatsens frågeställningar.
Utifrån närläsningen gjordes en retorisk analys där vi först undersökte vilken eller vilka av de retoriska
genrerna som har använts i valfilmen. Detta gjordes genom att utgå ifrån den teori (Renberg, 2007; Vigs∅,
2010) som presenterats i teoriavsnittet och en jämförelse gjordes utifrån dessa med valfilmens innehåll
samt budskap. Följande utgick vi från närläsningen när vi analyserade om valfilmen innehåller en, två eller
alla appellformer, dvs. ethos – för att skapa förtroende hos mottagaren, logos – med koncentration på
mottagarens förnuft eller pathos – för att väcka starka känslor hos mottagaren (Waern, Pettersson &
Svensson, 2004; Carlsson & Koppfeldt, 2001).
Slutligen utgick vi från den teori som presenteras i teorikapitlet om främlingsfientliga argument såsom
välfärdsargumentet, ohederlighetsargumentet, arbetslöshetsargumentet, mixofobiargumentet och bäst med
återutvandring (Lodenius & Wingborg, 1998) för att kartlägga om dessa har använts. Dessa argument är
alltså det retoriska kodschema vi har använt tillsammans med de retoriska genrerna och apellformerna.
Dessa analyser presenteras i vårt analyskapitel och används för att besvara våra frågeställningar.
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6.2 Validitet och reliabilitet

För att stärka uppsatsens validitet ska urvalet av material (valfilmen) och av teorimetoder vara gjorda
utifrån vårt syfte. Validiteten stärks genom de innehållsanalyser som vi genomför utifrån teorier som
grundat våra frågeställningar, såsom semiotik och retorik. Vi använder oss av semiotiska och retoriska
metoder utifrån hets mot folkgrupp ur ett medieperspektiv för att kunna besvara vårt syfte och validera
denna uppsats. En närläsning av valfilmen, samt ett semiotiskt och retoriskt kodschema tydliggör
undersökningens tillvägagångssätt. Med båda metoderna sammankopplade kan vi lättare försöka förklara
undersökningsenhetens syfte och utformning. Genom att vi applicerar dessa teorier på våra resultat för att
sedan kunna besvara våra frågeställningar stärker arbetet ytterligare.

Reliabilitetens styrka kan diskuteras eftersom det skulle behövas göra flera studier av denna typ. Bristen
på liknande studier har vi även tagit upp i avsnittet om tidigare forskning. Som tidigare beskrivet är
semiotik och retorik tolkningsläror som vi har preciserat genom att utarbeta ett semiotiskt kodschema
hämtat från Ylva Brunes teori om ”medieinvandraren” samt ett retoriskt kodschema från Anna-Lena
Lodenius och Mats Wingborgs främlingsfientliga argument. Svagheten med kvalitativa forskningsmetoder
tillsammans med tolkningslära är vi välmedvetna om, men vi anser att vald teori och metod var rätt för vårt
arbete. Risken för privata tolkningar är något vi är medvetna om och redogör för i denna uppsats som
privata associationer för att kunna distansera från dessa och fokusera på det huvudsakliga
analysmaterialet. Då en individs tolkningar är dennes egna, är det inte troligt att någon annan kan utföra
detta arbete och få ut exakt samma resultat, om denne inte blir medveten om att en distansering och en
kartläggning av sina privata associationer krävs, såsom vi har gjort i detta arbete.

7. Resultat
7.1 Närläsning
Sverigedemokraternas valfilm är 30 sekunder lång och innehåller 22 filmscenssekvenser. Filmen utspelar
sig i ett stort, mörkt utrymme som påminner om en lagerlokal. Sverigedemokraternas politiska åsikter
skildras med hjälp av en speakerröst och med rollfigurerna, som består av en kvinnlig pensionär, en grupp
muslimska kvinnor iklädda svarta burkor7 samt två handläggare, en manlig handläggare som arbetar för
invandrarna och en kvinnlig handläggare som arbetar för att hjälpa pensionärerna. I filmen visas det hur
Burka är ett ytterplagg som täcker hela kroppen och ansiktet inklusive ögonen Burka är det mest heltäckande plagget som används med
hänvisning till awrah, reglerna för återhållsam klädsel inom islam.
7
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pensionären och de muslimska kvinnorna försöker att först komma fram till bromsarna för att antingen dra
i invandringsbromsen eller pensionsbromsen. Valfilmen avslutas med att Sverigedemokraternas partilogo
och deras internetadress längst ned i mitten av rutan.
Fysisk form, storlek och färg: Det som förekommer i filmen är pensionären, de muslimska kvinnorna, den
manliga och kvinnliga handläggaren, pengar i form av sedlar, skrivbord, sedelräknare, rullator, barnvagnar,
dator och växter. Färgerna som används i filmen är vitt, svart, orange, rött och beigt. Storleksmässigt så har
den manliga handläggaren mer pengar än den kvinnliga handläggaren, det är mer ljus på honom och båda
har varsin växt vid sidan av skrivborden där hans växt är större än kvinnans. Storleken på statsbudgeten
minskar ständigt under filmen gång.
Utseende, rörelser och kontraster: Pensionären är klädd i beigt och svart med vitt hår i pagefrisyr och hon
går med en rullator, de muslimska kvinnorna är klädda i helsvart, två av kvinnorna drar på varsin
barnvagn. Den kvinnliga handläggaren har uppsatt hår i en knut och en svart kavaj och ljusviolett skjorta
under medan den manliga handläggaren har en svart kritstrecksrandig kostym med svart slips och vitt
skjorta och med rakat huvud. Pensionären och den kvinnliga handläggarens rörelser är långsamma och
stillsamma medan de muslimska kvinnorna och den manliga handläggarens rörelser är mer aktiva och
ivriga.
Kontrasterna i filmen är färger, ålder, kön och etnicitet. Man arbetar med svart bakgrund till vitt ljus eller
vit text, unga kvinnor mot gammal kvinna, man och kvinna, svensk och invandrare. I slutet av filmen så
byter filmen från svart bakgrund till vit bakgrund.
Bildutsnitt, bildvinkling och skärpa/oskärpa: Kameran är vinklad rakt framifrån. Några enstaka gånger har
bilden vinklats bakifrån. Det förekommer aldrig några filmningar. Man försöker inte att filma ovanför
genom att förminska något eller filma underifrån och få något annat att skildras som större än vad det
egentligen är. Bildutsnitten växlar mycket och snabbt i filmen. Det förekommer många närbilder och
speciellt på pensionären. I halvbilderna har det arbetats in skärpa och oskärpa för att lägga fokusen på ett
objekt. Det är skärpan i bakgrunden och oskärpan närmare i bilden för att illustrera riktningen.
Perspektiv och gestalter: Ljusen som tänds upp i filmen skapar linjer som leder bildperspektivet till mitten.
De gestalter som förekommer i filmen är bland annat scenen där statsbudgeten står med siffror och där de
kvinnliga och manliga handläggarna sitter under till vänster och höger vilket skapar formen av en triangel.
Det förekommer fler triangelformer i filmen t ex när den röda lampan blinkar i mitten och de röda
handbromsarna hänger under på vänster och höger sida och även i scen 21 när lampan är placerad under
handbromsarna vilket skapar en uppochnedvänd triangel.
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Ljus och ljud: Ljuset används för att skapa linjer och dra blicken till en punkt. Det är ett starkare ljus på den
manliga handläggaren som lyser upp honom, hans skrivbord och allt runtomkring honom.
Ljuden i filmen är väldigt tydliga. Filmen börjar med att statsbudgeten räknas ner i en rasande takt och den
kvinnliga berättaren börjar säga ”All politik handlar om prioriteringar”, fortsättningsvis säger hon ”Nu har
du ett val”, ”Den nittonde september kan du välja invandringsbroms före pensionsbroms” och avslutas med
”Rösta på Sverigedemokraterna”.
Sentimental musik spelas när pensionären kommer in i filmen som när de muslimska kvinnorna dyker upp
stegrar musiken upp snabbare i takt med kvinnornas skyndande framåt. Det alarmerande ljudet spelas hela
tiden i ljudet, inblandat med den sorgliga musiken. Men det tickande ljudet och alarmerande ljuden
markeras och blir skarpare när pengar eller statsbudgeten med siffror syns i bilden.

8. Analys
8.1 Semiotik bildanalys
Semiotik är som nämnts läran om tecken. En semiotisk analys handlar om bildens innehåll, att försöka
klargöra vad den vill säga. Det finns olika system inom semiotiken och vi har valt att använda oss av
denotation och konnotation. Denotation beskriver vad som händer i bilden, det som vi ser. Konnotation har
kulturella innebörder, det kan röra sig om historiska, symboliska och känslomässiga uttryck som är
integrerade i samhället (Arther, 1995). Dessa element har vi letat efter i valfilmen med Ylva Brunes (1998;
2005) föreställning om ”medieinvandraren” som utgångspunkt.
8.1.1 Denotationer
Först i analysen så kartlade vi denotationerna, alltså det vi faktiskt ser.(Hall, 2009) I Sverigedemokraternas
ursprungliga valfilm är bakgrunden svart med vit rekvisita. I filmen skildras det hur statsbudgeten i vit text
minskar dramatiskt och då byter den sedan till en gulröd blinkande text samtidigt som det visas en röd
roterande lampa och ett alarmerande ljud hörs. Två handläggare visas, en för pensionärer och en för
invandrare, som räknar pengar. Invandringshandläggaren har mer pengar runtom sig än handläggaren för
pensionärer. Till känslosam musik ser man en äldre kvinna komma gåendes helt själv, hon andas tungt och
hennes rullator gnisslar. Till höger om henne kommer en grupp kvinnor i ökande fart, de är klädda i svarta
burkor. Den äldre kvinnan och kvinnorna i burkor skyndar sig fram mot de röda handbromsarna som
hänger framme hos handläggarna, för att först hinna antingen dra i invandringsbromsen eller
pensionsbromsen. I slutet blir bakgrunden vit och med svart text står det Sverigedemokraterna, ”Trygghet
och tradition” samt adressen till deras hemsida längst ner.
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Den grafiska utformningen i filmen är en svart bakgrund med vita siffror som räknar ner. Bilden förflyttar
sig till ett mörkt rum någonstans där två handläggare sitter vid ett bord och hanterar pengar. Rummet är
mörkt men tänds upp med strålkastare. En kvinnlig pensionär med rullator rör sig fram mot handläggarna
när kvinnor klädda i burka kommer springandes bakom henne. Två bromsar faller ner, en framför
pensionären och en framför kvinnorna i burka. Bromsarna är röda och liknar nödbromsar på tåg.
Helhetsbetydelsen i valfilmen är att genom att rösta på Sverigedemokraterna så röstar man på deras politik
som vill stoppa invandringen och satsa på pensionärerna som har byggt upp Sverige. I valfilmen får
muslimer representera Sveriges invandrare vilket kan bero på att Sverigedemokraterna även vill stoppa
”islamiseringen” av Sverige. Muslimerna anses som det största hotet för det svenska samhället. Detta
markeras och tydliggörs när kvinnorna i burka nästan jagar den ensamma svaga pensionären till ljudet av
vad som kan liknas vid ett larm eller en varningssignal och blinkande rött ljus som symboliserar varning!
Fara! Anser man att Sverige har för mycket invandrare, eller som det känns för oss – för mycket muslimer
så ska man rösta på Sverigedemokraterna som säger sig erbjuda svenskarna trygghet och tradition.
I filmen jobbar de mycket med kontrasterna svart och vitt, som är varandras motsatser. Den röda färgen
och roterande lampan har en varnande indikation angående statsbudgeten. Och att den äldre kvinnan
långsamt går framåt med sin rullator till sentimental musik kan påverka mottagaren till att tycka synd om
henne, se henne som ett offer gentemot gruppen av kvinnor som rusar framåt i svarta burkor. Varför
kvinnorna är klädda i svart istället för den blå burkan och kommer i en ökande takt mot en svart bakgrund
ger en okontrollerad och obehaglig känsla. Att det är mörkt och att tittaren inte kan se kvinnornas ansikten
anspelar på det okända och främmande. Skälen till att skildra invandrarkvinnorna och den ”svenska”
pensionären på sättet som de gör kan vara för att skapa tydliga kontraster och skilja dem åt i samhället.
Det överskådliga intrycket är mörker. Budskapet är mörkt, rummet är mörkt och burkorna är mörka.
Pensionären känns som ett svagt offer, som nästan blir jagad av de muslimska kvinnorna vilket känns som
en orättvis porträttering av båda parter.
Brunes motsatspar (Brune, 1998) används i filmen och det är speciellt tydligt med den svenska
pensionären mot invandrarkvinnorna men sedan används även andra motsatspar såsom svart-vitt, unggammal. Att det handlar om ett politiskt och ekonomiskt perspektiv som Catomeris (Brune, 1998)
diskuterar om framgår i innehållet. Sverigedemokraternas anser att invandrarna prioriteras mer
fördelaktigt än vad pensionärerna gör och det vill de ändra på. Perspektiven skildras med handläggarna
som motsvarar myndigheterna, statsbudgeten skildras i siffror som räknas ned samtidigt som
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varningslampor blinkar rött och varnande ljud tjuter när budgeten är nere på ett lågt belopp. Det framgår
fortsatt i samband med berättarrösten som säger ”Allt handlar om prioriteringar” och ”Nu har du ett val”.
8.1.2 Konnotationer
Konnotationerna (Hall, 2009) i filmen är till att börja med kvinnorna i burka som representerar Sveriges
invandrare. Barnvagnarna i filmen för tankarna till att kvinnorna har barn. Att kameran zoomar in på en av
kvinnorna som drar på en av barnvagnarnas högra hand och att hon har en ring på ringfingret gör att man
associerar till att hon är gift trots att det är på fel hand eller så är det en symbol på att
Sverigedemokraterna anser att invandrarna inte integrerar sig i det svenska samhället, eftersom ringen
inte sitter på den handen som gifta har i Sverige. Den gamla kvinnan går med rullator och andas högt
samtidigt som sentimental musik spelas vilket förknippas med svaghet och att hon är i dåligt hälsotillstånd.
Pensionären målas fram som svag och invandrarkvinnorna som en flock på väg framåt i raskt tempo. Den
typiska skildringen av invandrarkvinnan som svag skildras inte. Däremot är identitetsskillnaderna ombytta
pensionär framstår som underlägsen invandrarkvinnorna. Detta skildras även starkare på grund av
musiken som spelas när pensionären först är i bilden.
De fortsatta associationerna (Hall, 2009) som skildras i filmen är att kvinnorna och pensionären rusar fram
som ett tecken på att de vill nå ett mål. Nödbromsarna dras i och innebär att någonting måste stoppas. Den
röda blinkande lampan och det alarmerande ljudet representerar varning för något och fara. Att det
handlar om pengar i filmen märks eftersom pengarna zoomas in med kameran, pengarna räknas och man
får se hur ett stort belopp räknas ner flera gånger. Att den manlige handläggaren,
invandringshandläggaren, har mer pengar på sitt skrivbord än pensionshandläggaren förknippas med att
mer pengar går till invandrarna. Användningen av de mörka färgerna i bakgrunden och på kläderna ger ett
främmande och otäckt intryck av invandrarna.
8.1.3 Privata associationer
De privata associationer (Gripsrud, 2002) som vi får av filmen är både delade och skilda. Forskare 1, Sara
Bennani Carlsson, känner obehag men det är mycket för att hon relaterar till sin familj som är muslimer.
Hon känner en rädsla för att Sverige kommer att bli som Sverige var på mitten av nittiotalet med en större
spridning av rasistiska budskap och en strävan att behålla Sverige svenskt, där alla medel är tillåtna för att
lyckas. Forskare 2s, Caroline Andreasson, privata associationer är att det är en dålig framställning av
muslimer där de visas som något skräckinjagande och obehagligt. Hon tolkar det som att
Sverigedemokraterna är rädda för det okända och finner deras skildring av muslimer som i denna valfilm
fått representera alla invandrare i Sverige som både pinsam och trångsynt. En känsla av olust väcks också
när tankarna förs till de personer som blev påverkade av denna valfilm och röstade på
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Sverigedemokraterna i riksdagsvalet 2010. Både forskare 1 och 2 är överens om att filmen är orättvis och
obehaglig och personligen sympatiserar de inte med Sverigedemokraterna.
8.1.4 Övriga semiotiska element
Den ikoniska representationen är de visuella tecknen i filmen som kan förklaras som motiverade, alltså de
som kan tolkas på en internationell nivå och har samma betydelse oavsett vem som är åskådaren
(Saussure, 1970; Hall, 2009). Det som inte är ikoner är orden som förekommer i filmen det vill säga
statsbudgeten, handläggare, invandring, pension, Sverigedemokraterna, trygghet och tradition samt
berättarrösten eftersom de fungerar bara för dem som kan förstå och läsa det svenska språket. Utgår vi
från filmens rollfigurer: pensionären, påvisar att det är en äldre kvinna med hennes utseende, hår och
rullatorn. Att gruppen med kvinnor ska föreställa muslimer syns på deras klädsel i burka och niqab8.
Handläggarna kanske inte tolkas som handläggare men intrycket att de har ett betydande ansvar förstärks
med deras strikta klädsel och att de sitter vid varsitt skrivbord och räknar pengarna med sedelräknare.
Pengarna visualiseras i form av sedlar. De röda bromsarna ser ut som typiska nödbromsar på tåg och den
röda blinkande lampan ser ut som sirenlampor som kan anspela på fara och allvar. Hemsidan i slutet av
filmen börjar med www, vilket är en ikon för en internetlänk.
Symbolerna (Hall, 2009) i filmen är kulturellt betingade. Det kräver att man lever i det svenska samhället
för att förstå filmens handling. Först och främst måste man veta vilka Sverigedemokraterna är, och att det
är deras politiska program och åsikter som reflekteras i filmens handling där pensionären tävlar mot de
muslimska kvinnorna om vilka som ska prioriteras. Känner man till Sverigedemokraternas politik vet man
vilka de anser borde prioriteras och vilka de tycker har prioriteras för mycket, vilket demonstreras på
följande vis att invandrarhandläggaren har mer pengar runtomkring sig. Att kvinnorna bär burka och niqab
är symbol för Sverigedemokraternas åsikter om islamiseringen i Sverige då de porträtteras som hotbilden i
valfilmen (Aftonbladet, 2009). Berättarrösten nämner aldrig att det är val i landet utan säger ”Den 19:e
september kan du välja…” och ”Rösta på Sverigedemokraterna” vilket kulturellt och samhälleligt antyder på
riksdagsvalet i Sverige 2010.
8.1.5 Sammanfattning av kodschemat
Motsatsparen (Brune, 1998) i valfilmen förekommer hela tiden, det främsta är invandrare mot svensk, men
annars använd även motsatspar i kön, färger och ålder. Den kvinnliga handläggaren mot den manliga, svart
används mot vitt eller väldigt starka ljus. Pensionären ställs emot invandrarkvinnorna som framstår som
starka när de kommer fram springandes och därmed yngre än pensionären. Två av kvinnorna drar varsin
Niqab är en ogenomskinlig slöja som bärs framför ansiktet av vissa muslimska kvinnor och som endast lämnar ögonen oskylda. En niqab är
vanligen svart och används tillsammans med andra svarta plagg.
8
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barnvagn vilket tyder på att de inte är pensionär vid 65 års ålder. Invandrarna framställs utifrån en politisk
aspekt som handlar om prioriteringar i ekonomin precis som Brune tar upp i sin framställning av
medieinvandraren. Ytterligare likheter med Brune (1998; 2005) är det negativa perspektivet i budskap
eftersom Sverigedemokraterna menar att det borde läggas mer pengar på de äldre och satsas mindre på
invandrarna. Enligt Ylva Brune (2005) så förekommer det identitetsskillnader i media där svenska
framställs som överlägsen och invandraren som underlägsen. Detta förekommer inte i valfilmen, utan
motsatsen. Invandrarkvinnorna framstår som starka när de rusar fram och pensionären är den som är i
underläge då hon försöker hinna fram med sin rullator till bromsen. Själva begreppet invandrare är
sammankopplat med bromsen och är förknippat som ett problem eftersom Sverigedemokraterna anser att
det läggs för mycket pengar på dem. Det är enbart invandrarkvinnor som skildras i filmen, inga
invandrarmän, -pojkar eller – flickor. Kvinnorna framställs inte som kuvade i sitt uppförande eftersom de
springer fram mot bromsarna. Däremot kan burkan vara ett sätt att förmedla att de är undergivna sin
religion och traditioner. Brunes (1998; 2005) föreställning om Främlingen stämmer bra överens med
gestaltningen av invandrarkvinnorna, de ses som ett hot mot pensionären och när de kommer ur den
mörka bakgrunden med svart klädsel ger ett skrämmande intryck. Deras beteende känns även något
avvikande eftersom de rusar fram, man får uppfattningen att de kanske kommer att springa på den gamla
kvinnan. Det framgår samtidigt en problematik med invandrarkvinnorna i valfilmen, de framställs som
giriga eftersom de också kämpar för att komma först fram till bromsarna.
8.2 Retorisk analys
8.2.1 Retoriska genrer
De retoriska genrerna använder vi valfilmen för att försöka reda ut filmens genomgripande karaktär.
(Vigs∅, 2010). Den retoriska genren som används mest i valfilmen är den deliberativa. Den epideitiska
genren (Renberg, 2007; Vigs∅, 2010) kan också kopplas till denna film eftersom innehållet i filmen är så
pass känslostyrt, men överlag är det en politisk reklamfilm att den deliberativa genren (Vigs∅, 2010)
motsvarar filmens karaktär bättre. Sverigedemokraternas politiska budskap argumenterar emot den
rådande politiska situationen. De anser att invandrarna har prioriterats ekonomiskt genom att skildra
invandrarhandläggaren med mer pengar runtomkring sig. Sverigedemokraterna vill att mottagaren ska
rösta på dem så att de tillsammans kan ändra på detta i framtiden. Berättarrösten understryker detta
genom att förklara att allt handlar om prioriteringar men att man den 19 september har valet att ändra på
detta. Sverigedemokraterna argumenterar för invandringsbromsen och att värna om de gamla, en
problematik som illustreras i filmen genom att skildra pensionärerna med en rollfigur som på så sätt ska
hänvisa till att de är en lite politisk åtgärd i samhället medan invandrarna skildras i en stor grupp med
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vigselringar och barnvagnar för att mottagaren ska tolka att invandrarna kommer bli flera vilket är skadligt
för de svenska medborgarna, speciellt pensionärerna därför att de kommer att prioriteras mindre.
8.2.2 Retoriska appellformer
Sverigedemokraterna har använt sig av pathos (Carlsson & Koppfeldt 2001; Waern, Pettersson & Svensson,
2004), dvs. det som påverkar och rör publikens känslor. Filmen är formulerad på ett vardagligt språk och
är väldigt enkel för att på så vis kunna nå ut till en större målgrupp – potentiella väljare i valet 2010. De har
valt att röra om i grytan och filmen har en ikonisk-emotionell funktion eftersom den avbildar något som
väcker känslor hos oss – en svag pensionär som skyndar sig med rullatorn för att hinna före kvinnorna
klädda i burka. Denna avbild kan göra oss ledsna, arga, glada eller påminda om andra saker som väcker
starka känslor inom oss. Vi börjar sedan tänka på Sverigedemokraterna, vad de står för, känslor inför valet
2010 osv. Syftet är att rycka med mottagaren och övertala den genom att smycka eller färga sin
framställning. Det gäller att skapa de bästa konnotationerna kring en idé och att sedan sätta den i en
eftertraktad livsstil. Sverigedemokraterna vill förändra samhället och gå tillbaka till det ”traditionella”
Sverige, satsa på pensionärerna som har byggt upp detta land samt minska invandringen. Denna, enligt
deras åsikter, eftertraktade livsstil försöker de porträttera i sin valfilm. De använder sig av värderingar som
sitter djupt rotade i oss för att påverka, de använder inga dolda budskap, i den här filmen ”slängs
budskapet verkligen i ansiktet på oss” och genom detta startas en diskussion och debatt vilket kan vara
själva poängen.
I filmen används ljud, musik, ljus, färger, rollfigurerna och rekvisita för att väcka känslorna hos betraktaren.
Att pensionären är ensam och har ljusa kläder mot en mörk bakgrund får henne att framträda tydligare i
filmen. De muslimska kvinnorna är klädda i mörka, svarta, burkor och niqab mot en mörk bakgrund och rör
sig snabbt fram är ett sätt för Sverigedemokraterna att försöka ge betraktaren en hotande känsla om dem.
Filmen innehåller inte humor utan är väldigt dramatisk. Det väcks medlidande för den stackars
pensionären som går ensam med sin rullator, rosslandes och med ett uppgivet ansiktsuttryck. Hon framstår
som svag och hennes utseende och klädsel känns typisk för en gammal person, påminnande om en mormor
eller farmor. När hon går framåt spelas det sorglig musik för att ytterligare betona att det är pensionären
som det är synd om. Offerrollen som hon har försatts i förstärks med de muslimska kvinnorna i burka som
är fler i antal och springer snabbare. I filmen skildras de muslimska kvinnorna som en grupp på minst 6
personer mot pensionären som är själv, och med tanke på hur kameran är vinklad i vissa scener får
betraktaren intrycket att gruppen med kvinnor kommer att springa över henne. De muslimska kvinnorna
porträtteras som skräckinjagande men också som giriga när de springer fram till bromsen före
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pensionären. Detta är något som kan uppröra betraktaren, sympatisörer blir förbannade och håller med om
att det är så det går till i samhället. En rädsla för det okända kan uppstå eller förstärkas om den redan finns
– debatten om förbud av burka är aktuell i Europa och även i Sverige. Filmen kan få väljare som överväger
mellan att rösta på Sverigedemokraterna eller ett annat parti, att bli säkra på sin sak och faktiskt rösta på
Sverigedemokraterna.
Med logos menas det att man försöker övertyga genom förnuft och fakta. (Waern, Pettersson & Svensson,
2004). Eftersom invandringen har blivit en känslig fråga i Sverige försöker Sverigedemokraterna vädja till
betraktarens förnuft. Sverigedemokraterna använder sig av filmen för att förmedla sitt budskap. De filmar
framifrån för att förstärka känslan av verklighet, t ex att så här ser situationen ut i Sverige. Att de filmar
bakifrån när de muslimska kvinnorna närmar sig den pensionerade kvinnan ger en antydan på att detta är
på väg att hända, invandrarna kan gynnas mer i samhället än pensionärerna. När de filmar från sidan och
kvinnorna och pensionären är sida vid sida kommer speciellt de muslimska kvinnorna i fokus. Pensionären
är oskarp vilket ytterligare kan vara ett bildtecken i filmen som refererar till situationen i det svenska
samhället. Användningen av siffror och statistik samtidigt som filmen fokuserar på att visa hur
invandringspolitiken får större ekonomisk prioritering är ett sätt för Sverigedemokraterna att säga att
detta är ett problem i Sverige och att nu kan man som väljare göra något åt saken. Detta budskap betonas
med hjälp av berättarrösten. Så när berättarrösten säger att det finns ett val är det betraktaren som ska dra
sina egna slutsatser och finna budskapet i filmen som logiskt och allvarligt.
8.2.3 Främlingsfientliga argument
I valfilmen hittar vi välfärdsargument, (Lodenius och Wingborg, 1998) då SD genom filmens manus, rollinnehavare samt budskap talar om för åskådaren att vi har ett val att göra; välj mellan invandringsbroms
eller pensionärsbroms, alltså välj om invandrarna ska få pengarna före våra svenska pensionärer. Valfilmen
visar tydligt att SD vill se en förändring på hur samhället ser ut idag, dvs. att det läggs för mycket pengar på
invandrare, pengar som istället borde satsas på svenskarna. Vi hittar även Lodenius och Wingborgs (1998)
ohederlighetsargumentet som då valfilmen porträtterar invandrare på ett mörkt och skrämmande sätt. Man
kan alltså likna det med teorin kring detta argument där invandrare enligt Brune, enligt detta argument
utnyttjar det svenska systemet och borde hindras. Filmen visar dock inte att invandrare begår några brottsliga handlingar men de kan få en tvivelaktig karaktär genom porträtteringen i valfilm, där de har uppfattas
som hotfulla. I valfilmen finns det inga tydliga arbetslöshetsargument (Lodenius och Wingborg, 1998), alltså
tydliga tecken på att invandrare skulle vara för lata för att arbeta och hellre vill leva på bidrag, men filmen
visar ändå att de får bidrag genom handläggaren som räknar pengar och invandringsbromsen. Valfilmen
innehåller inget argument som talar för att det är bäst med återutvandring men däremot finns spår av mixo30

fobiargumentet (Lodenius och Wingborg, 1998) där vissa anser att vi inte ska ha någon invandring medan
vissa tycker att det är okej bara de inte blir för många. Skillnaderna mellan invandrarna och svenskarna
tydliggörs även genom invandrarnas kläder och att de är fler till antalet i jämförelse till den ensamma pensionären.

9. Slutsats och avslutande diskussion
9.1 Slutsats
o

Vilka semiotiska samt retoriska element skulle kunna uppfattas som hets mot folkgrupp ur ett
medieperspektiv?

Denotationerna i Sverigedemokraternas valfilm kanske inte vid första anblick ses som hets mot folkgrupp
men denotationerna är väldigt tydliga vilket gör att konnotationerna i filmen lätt kan associeras som ett
främlingsfientligt budskap. Innehållet och utformandet med rollfigurer, rekvisita, färg, ljud och
kameravinkling har använts markant. Antalet invandrarkvinnor blir påfallande jämfört mot den ensamma
pensionären. Samma gäller med pengarna som används i filmen, de har bara lagt en massa sedelhögar på
invandrarhandläggarens bord för att mottagarens ska uppfatta den ”orättvisa” prioriteringen. Det är lite
som känns subtilt, som man som mottagare måste lista ut på egen hand. Sverigedemokraterna belyser
väldigt påtagligt hur de ser på den politiska situationen i Sverige och hur de tycker att den ska åtgärdas.
Detta tydliggörs ytterligare med berättarrösten som leder valfilmens innehåll från början till slutet. Som
beskrivet skildras valfilmens innehåll väldigt tydligt i sitt utformande och när man sätter ihop vissa delar
blir de ännu tydligare och på sätt lätt att uppfatta som diskriminerande. Pensionären tolkas som väldigt
svag och som en liten grupp i samhället för att mottagaren inte ska se dem som ett hot.
Invandrarkvinnornas tolkning är raka motsatsen, de gestaltas som en stor och växande grupp i samhället
med familj och barn då de i filmen framförs i en grupp med barnvagnar och vigselringar. De ser ännu mera
ut som ett hot när de kommer fram ur den mörka bakgrunden iklädda svarta burkor samtidigt som
statsbudgeten minskar drastiskt med röda varningslampor och alarmerande ljud vilket ger mottagaren
intrycket att detta är en väldigt akut tillstånd som måste uppmärksammas.
När man jämför invandrarnas framställning i filmen utifrån Ylva Brunes ”medieinvandrare” är det mycket
som överensstämmer. Utifrån det kodschema som utarbetades stämde fyra av sex punkter överens med
Brunes teorimodell. Dessa punkter är föreställningar om invandrare som Brune menar på stärker fördomar
och segregationen mellan svenskar och invandrare. Motsatsparen är en väldigt tydlig punkt, något som
Brune själv uttrycker att det förekommer mycket av i den svenska journalistiska nyhetsförmedlingen. Inte
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bara det att de använder sig av svensk-invandrare utan även av ung-gammal. En annan tydlig föreställning
är den om Främlingen som enligt Brune uppfattas som annorlunda och skrämmande. Detta sker även i
Sverigedemokraterna valfilm. Invandrarkvinnorna har på sig svarta burkor och niqab, man kan inte se
deras ansikten vilket kan tolkas som hotfullt och främmande. Med sina svarta dräkter mot den svarta
bakgrunden kommer de rusande fram så att första intrycket för mottagaren blir obehagligt samtidigt som
att det ser ut som att kvinnorna ska nästan springa omkull sen svaga pensionären. Invandrarna skildras
även som ett ekonomiskt problem som måste stoppas genom att hänvisa till invandringsbromsen. Själva
begreppet invandrare knyts samman med broms i valfilmen och symboliserar i sitt sammanhang ett
felaktigt tillstånd i samhället och som måste åtgärdas.
Den retoriska genren som används mest i valfilmen är den deliberativa och filmen är överlag en politisk
reklamfilm. Sverigedemokraternas politiska budskap argumenterar emot den rådande politiska situationen
och anser att invandrarna har prioriterats ekonomiskt genom att skildra invandrarhandläggaren med mer
pengar runtomkring sig. För att ändra på detta uppmanar SD väljarna/publiken att rösta på dem.
Berättarrösten i filmen understryker även detta genom att faktiskt berätta för åskådaren att denne har ett
val att göra. Sverigedemokraterna argumenterar för invandringsbromsen och att värna om de gamla, en
problematik som illustreras i filmen.
Genom att använda sig av känslor, som inom retoriken är känd som pathos, får Sverigedemokraterna fram
sitt budskap klart och tydligt. Valfilmen är uträknad och välgjord, och anspelar på tre viktiga debatter i
Sveriges samhälle; Pensionärerna som har byggt upp Sverige och inte lever inom ramen för en värdig
standard, med dålig vård och omsorg. Invandringen som enligt vissa bara är en förlust för Sverige utan
någon vinning för landet och dess utveckling. Och burka och niqab diskussionen som är stor i hela Europa.
Även om man inte håller med Sverigedemokraterna och köper deras valfilm rakt av, så har de ändå lyckats
slå igenom med den här valfilmen – då den har väckt både debatt och intresse hos gemene man som har
hört talas om valfilmen. Folk har gått in extra på Sverigedemokraternas youtubekanal och tittat på den
ursprungliga filmen, samt även gått in på deras hemsida vilket har resulterat i en ökning av besökare.
Utformandet av och manus till denna valfilm är ett otroligt smart pr-trick och kunde senare utnyttjas som
ett strategiskt drag i den nya valfilmen, där de placerade det starka ordet censur och hänvisningen till deras
egen hemsida. Sedan tror vi inte att Sverigedemokraterna planerade att bli refuserade från början, de hade
nog gärna velat att deras valfilm skulle få visas i sin helhet.
I valfilmen hittar vi en del av Brunes främlingsfientliga argument såsom välfärdsargument, då filmens
manus, rollinnehavare samt budskap talar om för åskådaren att vi har ett val att göra; välj mellan
invandringsbroms eller pensionärsbroms, alltså välj om invandrarna ska få pengarna före våra svenska
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pensionärer. Valfilmen visar tydligt att SD vill se en förändring på samhället och att det läggs för mycket
pengar på invandrare, pengar som istället borde satsas på svenskarna. Filmen innehåller vissa tecken på
mixofobiargumentet där vissa anser att vi inte ska ha någon invandring medans vissa tycker att det är okej
bara de inte blir för många. Denna kartläggning av valfilmens semiotiska samt retoriska element har hjälpt
oss att besvara ovanstående frågeställning samt även hjälpt oss att besvara vår följande frågeställning.
o

Är filmen ur ett medieperspektiv hets mot folkgrupp?

Enligt Justitiekanslern var Sverigedemokraternas valfilm ur ett juridiskt perspektiv inte hets mot folkgrupp. Det uttalas aldrig bokstavligen någon missaktning mot en folkgrupp eller invandrare. Ser man valfilmen ur ett medieperspektiv är det tydligt att den är diskriminerande och främlingsfientlig. Under den 30
sekunder långa filmen förekommer det flera olika bildtecken som Sverigedemokraterna använt sig av för
att förmedla sitt politiska budskap. Som mottagare behöver man inte känna till deras politiska åsikter för
att få uppfattningen att både innehåll och budskap kan ses som hets mot folkgrupp. De symboler som används i filmen har en kulturell betydelse och i en teckenkedja skapar de tolkningar som ger uppfattningen
av ett främlingsfientligt budskap. Det anspelar även på stereotyper och använder sig av retoriska argument
för att gestalta invandrarna ur ett negativt perspektiv. Detta besvarar vår frågeställning som presenterats
ovan och återknyter till uppsatsens syfte.
Filmen porträtterar även muslimer som ”invandrarna” i Sverige. Detta kan självklart uppfattas som kränkande av en enskild muslim eller kanske en mindre grupp muslimer – vilket då är ärekränkning (utdrag av
lagen gällande ärekränkning finns med som bilaga.)
9. 2 Avslutande diskussion
Hur förändras berättelsen om man byter ut vissa tecken i teckenkedjan? Hade man bytt ut det mörka
rummet och placerat händelsen utomhus i den svenska naturen en sommar dag hade vi fått ett annat
intryck av filmen. Varningslamporna hade kunnat bytas ut mot en startpistol som används som startsignal i
ett lopp – vilket hade representerat starten på loppet istället för en varning om fara. Hade pensionären
bytts ut mot en mer rättvis motståndare som t.ex. En typisk svensk kvinna i 25-30 års ålder med blont hår i
två flätor som sprungit mot kvinnorna i burka hade vi inte uppfattat henne som ett offer och filmen hade
inte varit lika skräckinjagande. Kvinnornas burkor hade kunnat vara i den ljusblåa färgen man ofta ser dem
i istället för svarta, då hade de varit mer färglada och kunnat ge en mer positiv bild av dem. Barnvagnarna
hade kunnat tas bort eller bytts ut mot äldre barn som varit med och sprungit i loppet. Ett sött ansikte på
en glad fyraåring som springer i den svenska sommarmiljön får vem som helst att smälta. Man hade även
kunnat ha en norsk i lusekofta eller en holländare i Lederhausen för att visa att det inte bara är muslimer
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som är invandrare i detta land. Bromsarna hade kunnat bytas ut mot en penninghög till den som kom först,
vilket hade gjort budskapet ännu tydligare men inte lika livsavgörande som bromsarna får det att kännas.
Vidare associationer som vi får av filmen är självklart politik och riksdagsvalet. Vi har gjort vår analys efter
riksdagsvalet och med vetskapen om att Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen i valet 2010. Vi kan inte
sluta fundera på om valfilmen gjorde detta möjligt eller om den bara var en liten del i detta. Vi tänker på
strategin bakom filmen – om det nu fanns någon. Kan TV4s val att inte visa den ursprungliga filmen gett
Sverigedemokraterna sympatiröster?
Det hade varit intressant att vidare göra en medieanalys, där man undersöker och jämför hur medierna har
porträtterat händelserna kring lanserandet av Sverigedemokraternas valfilm. Kan man utifrån
medieinnehållet tolka en stigmatisering av Sverigedemokraterna i det svenska samhället? Samt göra en
undersökning på en grupp människor som genom intervjuer hade besvarat på frågor kring mediernas
framställning av valfilmens lansering och händelseförloppet efter.
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Bilagor
Radio och Tv-lagen
Denna lag reglerar sändningarna av radio och Tv -program. Lagen innefattar:
o

1 kap. Lagens tillämpningsområde
I denna lag finns föreskrifter om sändningar av ljudradio- och TV-program som är riktade till allmänheten
och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel. En sändning anses riktad till allmänheten endast om
den samtidigt och utan särskild begäran är tillgänglig för vem som helst att ta emot den. 9

o

2 kap. Tillstånd och registrering

o

3 kap. Sändningar av TV-program och andra ljudradioprogram än närradio och lokalradio

o

4 kap. Närradio

o

5 kap. Lokalradio

o

6 kap. Sändningarnas innehåll m.m.

o

7 kap. Reklam och annan annonsering

o

8 kap. Vidaresändningar i kabelnät

o

9 kap. Granskning och tillsyn

o

10 kap. Straff och särskilda avgifter, m.m.

o

11 kap. Återkallelse av tillstånd, m.m.

o

12 kap. Handläggningen av ärenden om särskilda avgifter, vite och återkallelse, m.m.

o

13 kap. Överklagande10

Vi har läst igenom lagen och har valt ut de paragrafer som är relevanta för uppsatsen och dess syfte. Dessa paragrafer
presenteras nedan;
6 Kap. Sändningarnas innehåll m.m.
1§ Den som sänder Tv-program eller som sänder ljudradioprogram efter tillstånd av regeringen skall se till att
programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla
människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.
2§ Program med ingående våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär eller med pornografiska bilder som sänds i
televisionen skall antingen föregås av en varning i ljud eller innehålla en varning som anges löpande i bild under hela
sändningstiden. Sådana program får inte sändas under sådan tid och på sådant sätt att det finns en betydande risk för
att barn kan se programmen, om det inte av särskilda skäl ändå är försvarligt. Lag (1998:1 713).
9

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=1996:844#K9 18/11 2010
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=1996:844#K9 18/11 2010
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5§ I sändningar för vilka villkor om opartiskhet gäller får det inte förekomma meddelanden som sänds på uppdrag av
någon annan och som syftar till att vinna stöd för politiska eller religiösa åsikter eller åsikter i intressefrågor på
arbetsmarknaden.11
9 Kap. Granskning och tillsyn
1 § Justitiekanslern övervakar genom granskning i efterhand om sända program innehåller våldsskildringar eller
pornografiska bilder i strid med 6 kap. 2 §. Lag (2001:1 046).
2 § Granskningsnämnden för radio och TV övervakar genom granskning i efterhand om sända program står i
överensstämmelse med denna lag och de villkor som kan gälla för sändningarna. Granskningsnämnden övervakar
även att bestämmelsen om exklusiva rättigheter i 6 kap. 10 § följs.
Bestämmelserna om reklam i 7 kap. 3 och 4 § samt 10 § första och tredje stycket övervakas dock av
Konsumentombudsmannen.
Sändningar som sker med stöd av tillstånd till vidaresändning enligt 3 kap. 5 § skall inte granskas av
Granskningsnämnden för radio och TV.
Finner Granskningsnämnden för radio och TV att en sändning innehåller våldsskildringar eller pornografiska bilder i
strid med 6 kap. 2 §, skall nämnden göra anmälan om förhållandet till Justitiekanslern. Lag (2001:1 046).
8 § Den som i enlighet med 5 kap. 3 § lagen (1991:1 559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden har spelat in ett program, skall på begäran av Granskningsnämnden för radio
och TV, Radio- och TV-verket eller Konsumentombudsmannen utan kostnad lämna en sådan inspelning till
myndigheten. Lag (2001:1 046).12
För att få lärdom i vilka lagar som måste följas i samband med TV sändningar har vi fördjupat oss i Radio och TV-lagen.
Detta var även nödvändigt då TV4 hänvisade till denna lag i ett pressmeddelande13. Denna teori kommer att som
tidigare nämnts appliceras på vårt resultatmaterial för att sedan analyseras till en slutsats.
5 kap. Om ärekränkning
1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad
att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken,
och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.
2 § Är brott som i 1 § sägs anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst två år.
Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i
vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.

11

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=1996:844#K9 18/11 2010
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=1996:844#K9 18/11 2010
13
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3 § Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot
honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter.
Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.
5 § Brott som avses i 1-3 § får inte åtalas av annan än målsägande. Om brottet riktar sig mot någon som är under arton
år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får åklagaren väcka åtal om detta av särskilda skäl anses
påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser
1. förtal och grovt förtal,
2. förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning,
3. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller
trosbekännelse, eller
4. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes sexuella läggning. 14
Ärekränkning
Ärekränkning betyder med andra ord förtal, smädelse, smutskastning. Jämför man hets mot folkgrupp mot
ärekränkning så kan ju skillnaden upplevas som ganska hårfin. Bestämmelsen om ärekränkning kan sammanfattas
som att man vanärar, kränker eller skadar en persons ära, anseende, och kan tillämpas vid syftning på en persons ras,
hudfärg, nationella eller etniska härkomst eller religiösa tro. Skillnaden är dock ligger hos den som känner sig utsatt,
dvs. målsäganden, han eller hon är den som kan åtala eller lämna över till en åklagare att åtala brottet. Vi har tidigare
nämnt att TV4s motivering till att inte visa Sverige Demokraternas valfilm var hets mot folkgrupp, men frågan är om
den kan klassas som det eller om det rör sig mer om ärekränkning? Detta är anledningen till varför vi, i samband med
hets mot folkgrupp, har tagit med detta kapitel från brottsbalken i vår uppsats.
5 kap. Om ärekränkning
1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som
är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift
i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.
2 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst två år.
Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den
omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.
3 § Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende
14
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mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter.
Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.
4 § Förtal av avliden skall medföra ansvar enligt 1 eller 2 §, om gärningen är sårande för de efterlevande eller
den eljest, med beaktande av den tid som förflutit sedan den avlidne var i livet samt omständigheterna i övrigt, kan
anses kränka den frid, som bör tillkomma den avlidne.
5 § Brott som avses i 1-3 §§ får inte åtalas av annan än målsägande. Om brottet riktar sig mot någon som är
under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får åklagaren väcka åtal om detta av särskilda
skäl anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser


1. förtal och grovt förtal,



2. förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning,



3. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse, eller



4. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes sexuella läggning.
Har förtal riktats mot avliden, får åtal väckas av den avlidnes efterlevande make, bröstarvinge, förälder eller

syskon samt, om åtal av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt, av åklagare.
Innebär brott som avses i 1-3 §§, att någon genom att förgripa sig på en främmande makts statsöverhuvud som
vistas i Sverige eller på en främmande makts representant i Sverige har kränkt den främmande makten, får brottet
åtalas av åklagare utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket. Åtal får dock inte ske utan förordnande av
regeringen eller den regeringen har bemyndigat därtill. Lag (2008:569).

Hets mot folkgrupp
16 kap. Om brott mot allmän ordning
1 § Stör folksamling allmän ordning genom att ådagalägga uppsåt att med förenat våld sätta sig upp mot
myndighet eller eljest framtvinga eller hindra viss åtgärd och skingrar den sig ej på myndighets befallning, dömes för
upplopp, anstiftare och anförare till fängelse i högst fyra år och annan deltagare i folksamlingens förehavande till
böter eller fängelse i högst två år.
Om folksamlingen skingrar sig på myndighets befallning, dömes anstiftare och anförare för upplopp till böter
eller fängelse i högst två år.
2 § Har folksamling, med uppsåt som i 1 § sägs, gått till förenat våld å person eller egendom, dömes vare sig
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myndighet var tillstädes eller ej, för våldsamt upplopp, anstiftare och anförare till fängelse i högst tio år och annan
deltagare i folksamlingens förehavande till böter eller fängelse i högst fyra år.
3 § Underlåter deltagare i folksamling som stör allmän ordning att efterkomma för ordningens
upprätthållande meddelad befallning eller intränger han på område som blivit för sådant ändamål fridlyst eller
avspärrat, dömes, om ej upplopp föreligger, för ohörsamhet mot ordningsmakten till böter eller fängelse i högst sex
månader.
4 § Om någon genom våldshandling eller oljud eller på annat dylikt sätt stör eller söker hindra allmän
gudstjänst, annan allmän andaktsövning, vigsel eller begravning eller dylik akt, domstols förhandling eller annan
statlig eller kommunal förrättning eller allmän sammankomst för överläggning, undervisning eller åhörande av
föredrag, döms för störande av förrättning eller av allmän sammankomst till böter eller fängelse i högst sex månader.
För störande av förrättning eller av allmän sammankomst döms också den som genom våldshandling eller
oljud eller på annat dylikt sätt stör eller söker hindra förhandling vid Internationella brottmålsdomstolen. Lag
(2009:1281).
5 § Den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i
annat meddelande till allmänheten uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, svikande av
medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet, dömes för uppvigling till böter eller fängelse i högst sex
månader.
För uppvigling skall dömas även den som muntligen inför en samling av krigsmän eller i annat meddelande till
krigsmän uppmanar eller på annat sätt söker förleda dem till en handling eller underlåtenhet som innebär att de
åsidosätter vad som åligger dem i tjänsten.
I ringa fall skall ej dömas till ansvar. Vid bedömande huruvida ringa fall föreligger skall särskilt beaktas, om det
förelegat endast obetydlig fara för att uppmaningen eller försöket skulle leda till efterföljd.
Är brottet med hänsyn till att gärningsmannen sökt förleda till allvarligt brott eller eljest att anse som grovt,
skall dömas till fängelse i högst fyra år. Lag (1986:645).
6 § Om en samling av krigsmän gemensamt hotar att med våld sätta sig upp mot förman, döms för myteri till
böter eller fängelse i högst fyra år. Anstiftare och anförare döms dock till fängelse i högst sex år.
Har deltagarna i ett myteri gemensamt brukat våld mot person eller egendom, döms deltagarna till fängelse i
högst sex år. Anstiftare och anförare döms dock till fängelse i högst arton år eller på livstid.
Om brottet annars är att anse som grovt, döms till fängelse i högst arton år eller på livstid. Vid bedömande av
om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen har begåtts under strid eller då brott mot krigslydnaden
annars medför särskild fara. Lag (2009:396).
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7 § Har upphört att gälla genom lag (1970:225).
8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp
eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung,
trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa,
till böter.
Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt
skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal
personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet. Lag (2002:800).
9 § En näringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar någon på grund av hans eller hennes ras, hudfärg,
nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse genom att inte gå honom eller henne till handa på de villkor
som näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra, ska dömas för olaga diskriminering till böter
eller fängelse i högst ett år.
Vad som sägs i första stycket om en näringsidkare tillämpas också på den som är anställd i näringsverksamhet
eller annars handlar på en näringsidkares vägnar samt på den som är anställd i allmän tjänst eller innehar allmänt
uppdrag.
För olaga diskriminering döms även anordnare av allmän sammankomst eller offentlig tillställning och
medhjälpare till sådan anordnare, om han eller hon diskriminerar någon på grund av hans eller hennes ras, hudfärg,
nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse genom att vägra honom eller henne tillträde till
sammankomsten eller tillställningen på de villkor som gäller för andra.
Om någon som avses i första-tredje styckena på sätt som där sägs diskriminerar annan på grund av hans eller
hennes sexuella läggning, döms likaledes för olaga diskriminering. Lag (2008:569).
10 § Den som obehörigen flyttar, skadar eller skymfligen behandlar lik eller avlidens aska, öppnar grav eller
eljest gör skada eller ofog på kista, urna, grav eller annat de dödas vilorum eller på gravvård, döms för brott mot
griftefrid till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1993:207).
10 a § Den som


1. skildrar barn i pornografisk bild,



2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan,



3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,



4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande
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åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller


5. innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång till
döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år.
Är ett brott som avses i första stycket ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år. Är

pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för gärning enligt första stycket 2– 5 dömas ut bara om det av bilden
och omständigheterna kring den framgår att den avbildade personen är under arton år.
Den som i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte av oaktsamhet sprider en sådan bild som avses
i första stycket, döms som sägs där eller i andra stycket.
Är brott som avses i första stycket att anse som grovt, döms för grovt barnpornografibrott till fängelse i lägst
sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om det har begåtts
yrkesmässigt eller i vinstsyfte, utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt eller i större
omfattning, avsett en särskilt stor mängd bilder eller avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller
tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. Lag (2010:1357).
10 b § Förbuden i 10 a § mot skildring och innehav gäller inte den som enligt första eller andra stycket i den
paragrafen framställer en pornografisk bild av barn, om skillnaden i ålder och utveckling mellan den avbildade
personen och den som framställer bilden är ringa och omständigheterna i övrigt inte påkallar att ansvar döms ut.
Inte heller gäller förbuden den som tecknar, målar eller på något annat liknande hantverksmässigt sätt
framställer en sådan bild, om bilden inte är avsedd att spridas, överlåtas, upplåtas, förevisas eller på annat sätt göras
tillgänglig för andra.
Även i andra fall ska en gärning inte utgöra brott, om gärningen med hänsyn till omständigheterna är
försvarlig. Lag (2010:399).
10 c § Den som i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden eller bilderna sprids eller som
sprider en sådan skildring, döms, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig, för olaga
våldsskildring till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som i rörliga bilder närgånget eller utdraget
skildrar grovt våld mot människor eller djur med uppsåt att bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring.
Sprider någon av oaktsamhet en skildring som avses i första stycket och sker spridningen i yrkesmässig
verksamhet eller annars i förvärvssyfte, döms till ansvar enligt första stycket. Lag (2010:1881).
10 d § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte till
den som är under femton år lämnar ut en film, ett videogram eller en annan teknisk upptagning med rörliga bilder
som innefattar ingående skildringar av verklighetstrogen karaktär som återger våld eller hot om våld mot människor
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eller djur döms för otillåten utlämning av teknisk upptagning till böter eller fängelse i högst sex månader.
Första stycket gäller inte filmer, videogram eller andra tekniska upptagningar med rörliga bilder med samma
innehåll som en framställning som Statens medieråd har godkänt för visning för någon åldersgrupp av barn under
femton år. Första stycket gäller inte heller offentliga förevisningar av rörliga bilder i filmer eller videogram eller i en
uppspelning ur en databas.
Har en teknisk upptagning med rörliga bilder försetts med ett intyg om att en framställning med samma
innehåll har godkänts av Statens medieråd för visning för någon åldersgrupp av barn under femton år, ska ansvar
enligt första stycket inte dömas ut. Detta gäller dock inte om intyget var oriktigt och den som har lämnat ut
upptagningen har insett eller borde ha insett det. Lag (2010:1881).
11 § Den som på eller vid allmän plats genom skyltning eller annat liknande förfarande förevisar pornografisk
bild på sätt som är ägnat att väcka allmän anstöt dömes för otillåtet förfarande med pornografisk bild till böter eller
fängelse i högst sex månader. Det samma gäller den som med posten sänder eller på annat sätt tillställer någon
pornografisk bild utan föregående beställning. Lag (1970:225).
12 § Den som bland barn eller ungdom sprider en skrift, bild eller teknisk upptagning som genom sitt innehåll
kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran, döms för förledande av ungdom
till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:1444).
13 § Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller
på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år. Lag
(1972:629).
14 § Anordnar någon olovligen för allmänheten spel eller liknande verksamhet, vars utgång helt eller till
väsentlig del beror på slumpen, och framstår verksamheten med hänsyn till sin art, insatsernas ekonomiska värde
och övriga omständigheter som äventyrlig eller ägnad att tillföra anordnaren en betydande ekonomisk vinning,
dömes för dobbleri till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som tillåter en sådan verksamhet i en
lägenhet eller ett annat utrymme som han upplåtit åt allmänheten. Lag (1986:1007).
14 a § Är brott som i 14 § första stycket sägs att anse som grovt, skall för grovt dobbleri dömas till fängelse,
lägst sex månader och högst fyra år.
Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om verksam- heten bedrivits yrkesmässigt,
omfattat avsevärda belopp eller eljest varit av särskilt farlig art. Lag (1982:1061).
15 § Den som genom oriktig uppgift att det föreligger fara för en eller flera människors liv eller hälsa eller för
omfattande förstörelse av egendom föranleder onödig säkerhetsåtgärd, döms för falskt larm till böter eller fängelse i
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högst ett år.
Är brott som avses i första stycket grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.
Den som genom missbruk av larm, nödsignal eller annan liknande anordning föranleder onödig utryckning av
polis, kommunal organisation för räddningstjänst, ambulans, militär, sjöräddning eller annat organ för allmän
bevakningstjänst, döms för missbruk av larmanordning till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2003:780).
16 § Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka
förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter. Lag (1991:240).
17 § För förberedelse eller stämpling till eller underlåtenhet att avslöja myteri döms till ansvar enligt vad som
sägs i 23 kap. Detsamma ska gälla försök eller förberedelse till grovt dobbleri, försök till sådant barnpornografibrott
som avses i 10 a § första stycket och försök eller förberedelse till grovt barnpornografibrott. Lag (2010:399).
18 § Får den som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet vetskap om att lägenheten helt eller till väsentlig
del används för dobbleri eller grovt dobbleri eller för försök eller förberedelse till grovt dobbleri och underlåter han
att göra vad som skäligen kan begäras för att få upplåtelsen att upphöra, skall han, om den brottsliga verksamheten
fortsätter eller återupptas i lägen- heten, anses ha främjat denna och dömas till ansvar enligt vad som föreskrivs om
medverkan i 23 kap. Lag (1980:892).
19 § Har upphävts genom lag (2010:1881).
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Närläsning av Sverigedemokraternas valfilm 2010
Sverigedemokraternas valfilm 2010 – 30 sekunder lång,
och innehåller 22 scensekvenser.
Filmen börjar med en vit text på svart bakgrund
statsbudget och siffror som tar upp hela bildrutan.
Därefter kommer en närbild på en wellpappkartong fylld
med hundralappar, och en hand sträcker sig och plockar
upp en bunt sedlar från kartongen. En kvinnlig
berättarröst börjar säga ”All politik handlar om
prioriteringar” som även fortsätter in i den tredje och
fjärde scenen. Den tredje scenen börjar med en svart bakgrund med vit rekvisita i form av två vita skrivbord och vita
kartonger som står runtomkring. Det sitter en kvinna till vänster. Hon har uppsatt hår och är strikt klädd i svart kavaj
med ljus violett skjorta under. Kvinnan sitter vid ett skrivbord och räknar pengar. En man sitter till höger vid ett annat
vitt skrivbord. Även han är strikt klädd i en svart kritstrecksrandig kostym med svart slips och vit skjorta. Även han
räknar pengar. Det är mer pengar på mannens skrivbord och fler kartonger bakom honom. Mannens skrivbord är
samtidigt stökigare än kvinnans med en massa papper och sedelbuntar utspridda överallt på medan kvinnans
skrivbord är städat. Kvinnan lägger smala buntar av sedlar i sedelräknaren och mannen lägger tjocka buntar. Det är
två vita skärmar som separerar kvinnan och mannen. Till höger om mannen står det en skrivbordslampa som lyser
upp mannens utseende och klädsel samt kartongerna som är staplade på varandra i bakgrunden. I den fjärde scenen
syns statsbudgeten i bokstäver och siffror i vitt text åter igen. Statsbudgeten är placerad i mitten av bilden och ovanför
mannen och kvinnan.
Det blir närbild på ena sedelräknaren. Den räknar hundralappar, beloppet är uppe i 1300 kronor och det ligger tjocka
sedelbuntar runt omkring. Nästa scen är en halvbild på båda sedelräknarna. Mannen och kvinnan sitter oskarpa i
bakgrunden. Framför kvinnans sedelräknare till vänster står det ”Handläggare Pensionär” och på framför mannens
sedelräknare till höger ”Handläggare Invandring”. Mannens rörelser är aktiva och större tillskillnad från kvinnan. Det
ligger sedelbuntar staplade på hög bredvid mannens sedelräknare som han räknar. Kvinnan har mindre och mer
stillsamma rörelser. Vid sidan av hennes sedelräknare är det tomt. Samtidigt som allt detta sker hörs det ett tickande
ljud, påminnande om en väggklocka.
I den sjätte scenen filmas det igen på statsbudgeten. Siffrorna nu är nere på 100 000 000 och blinkar i röd/orange
text. En röd siren lampa blinkar ovanför och varningsljud börjar gå av. Kameran växlar till en överskiktsbild där hela
lokalen tänds upp både på höger och vänster sida av mörka lampor i vitt ljus. Reflektionerna av lampornas ljus mot
det svarta blanka golvet riktar blicken till mitten av bilden där mannen och kvinnan sitter vid sina skrivbord. I bilden
förefaller det att de sitter på en vit matta och har på varsin sida en stor växt i vita krukor och att mannens växt är
större än kvinnans som istället är smalare. Mellan de reflekterande ljusen, tänds lokalen upp ytterligare av lampor
med ännu större ljus. Berättarrösten säger ”Nu har du ett val”.
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I den åttonde scenen förekommer statsbudgeten i bild med orange blinkande text, den röda blinkande lampan och
varnings ljuden. Framför texten ramlar det ner två röda handbromsar, och statsbudgeten blir någorlunda oskarp i
bakgrunden. På den vänstra bromsen står det pensioner och på den högra bromsen står det invandring. I nästa och
den nionde scenen börjar sorglig musik spelas, men med varnings ljuden i bakgrunden. Det blir närbild på en del av
rullator hjulet som rör sig
framåt samtidigt som
rullatorn gnisslar.
Rullatorn rör sig långsamt
framåt mot skrivborden,
som märkas av suddigt i
bakgrunden. Därefter
förekommer en suddig,
otydlig text i bakgrunden
ovanför skrivborden och
en blinkande röd/orange
text under den. Den
sorgliga musiken
fortsätter och nästa scen är en närbild på en äldre hand. Det skymtar även en beige jackärm som mot en svart
bakgrund som greppar tag i vad som antas vara en rullator. Därpå kommer en närbild på en äldre kvinnas ansikte och
hon bär glasögon och har vitt pageklippt frisyr. För att senare leda till en halvbild på pensionärens kropp upptill. Hon
går stapplande framåt med hjälp av rullatorn och är klädd i beige jacka med svarta kläder under och en scarf med
beigea och bruna mönster hängandes löst runt halsen. Pensionären andas tungt och rossligt. Det blir närbild igen på
pensionärens ansikte. Hon kollar till höger med allvarlig blick. Scenen följs upp av en helbild på en grupp kvinnor. De
är sju stycken och klädda i svarta burkor. Kvinnorna rör sig framåt i ganska snabb takt mot en svart bakgrund och två
av kvinnorna drar på varsin barnvagn. Nästa och femtonde scenen är en närbild på ansiktet på en av kvinnorna som
bär burka, hennes ögon är täckta av tyget från burkan. Kvinnans huvud rör sig upp och ned som om hon skulle springa
eller rör sig i en snabb takt. Kameran byter till närbild på en hand som greppar tag i barnvagnen. Det är en högerhand
och på ringfingret sitter två guldringar med en sten på varsin ring, den ena ringen är smalare än den andra.
Bilden byts och filmar bakifrån. Kameran byter till överskiktsbild och till vänster syns kvinnorna i burka och till höger
den äldre kvinnliga pensionären. Pensionären är längre fram än kvinnorna, alltså närmare skrivborden där
handläggarna sitter som man kan se halvoskarpt i mitten samtidigt lyser statsbudgeten i bokstäver och siffror
fortfarande ovanför handläggarna. Berättarrösten säger ”Den nittonde september kan du välja invandringsbroms före
pensionsbroms” som fortsätter in i scen 18-21.
Återigen blir det närbild på hjulet till rullatorn, i bakgrunden sitter mannen vid sitt skrivbord suddigt. Kameran
vinklas till vänster sida. Pensionärskvinnan och de muslimska kvinnorna är nu bredvid varandra samtidigt de rör sig
framåt. Hjulen från barnvagnen och de svarta burkorna skymtas när de passerar förbi i kameran. Ljuset kommer
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framifrån och bakifrån och pensionärens ben som är närmast kameran är oskarpa och skärpan ligger mer på de
muslimska kvinnorna. Pensionärens steg är långsammare medan de muslimska kvinnornas är snabbare. Kameran
filmar bakifrån igen som överskiktsbild. Fyra muslimska kvinnor syns och mellan deras huvud skymtar den kvinnliga
handläggaren huvud. Pensionären täcker nästan för den manliga handläggaren men man kan se hans skrivbord. Ljuset
ligger på höger sida, på pensionären och mannens skrivbord samt på alla kartonger som står i närheten av honom. Det
är elva stycken vita kartonger som är synliga och vid hörnet på mannens skrivbord står en dataskärm. Mellan de
muslimska kvinnorna och pensionären ser man sedelräknarna och sedelbuntarna som ligger bredvid. Högst upp i
mitten av bilden visas fortfarande statsbudgeten, siffrorna blinkar i rött men har minskat till ett belopp på 50 000 000.
Pensionären har kommit så nära handbromsarna att hon börjar sträcka sig efter handbromsen till höger, bromsen för
invandringen. Det blir närbild på de röda handbromsarna som hänger i varsin metall kedja och nederst i mitten av
bilden ser man den röda sirenlampan som roterar. Två händer på vänster sida sträcker sig efter pensionsbromsen.
Därefter byter kameran till halvbild och på höger sida sträcker sig pensionärens hand efter invandringsbromsen och
sedan kommer det ytterligare två händer till vänster som sträcker sig efter pensionsbromsen. Berättarrösten säger
”Rösta på Sverigedemokraterna” som avslutas i den sista scenen med att bakgrunden byts vitt. Det står
Sverigedemokraterna i svart text i mitten av bilden, till vänster om partinamnet är deras partilogga. Under
partinamnet står det ”Trygghet & tradition” med beige text och nederst i mitten av bilden är partiets internetadress
placerat i svart text.
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