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Abstract 
Political parties use different strategies to convince voters to vote for them, and with the 

technological evolution of our time short movie clips are used, now more than ever before, to 

accomplish these kinds of tasks. However, a political movie clip that separates itself from 

other political movie clips is Jimmie Åkesson – Snart är det val. This clip is not trying to 

persuade the voter to vote for the Sweden democrats because of their political plans, instead it 

tries to convince the voter of a threat that can destroy Sweden in the nearby future if the voter 

doesn’t vote for the Sweden democrats in the coming election. 

This essay seeks to investigate how Jimmie Åkesson – Snart är det val constructs this 

threat, how the threat becomes realistic and in what ways the threat is used in the movie clip 

to convince the Swedish voter to vote for the Sweden democrats. To investigate this the essay 

uses a semiotic analysis to dissemble the movie clip in order to understand how the threat is 

constructed. Furthermore, rhetorical perspectives such as identification, visualizing rhetoric, 

ethos, pathos, logos and figures of style are used to discuss how the threat becomes realistic 

and how it is used to win votes.  

The conclusion of the essay is that the movie clip constructs two different threats in two 

different realities by using semiotic resources such as fast shifting scenes, documenting 

images, music, sounds, environments, characters and a narrating voice in a projecting 

narrative. More specifically these resources create a true dark reality and a happy delusional 

reality. In these two realities, the two different threats are found. The first threat is the 

immigrants that are illustrated as an enemy that destroys Sweden and thus creates the true 

dark reality where the voters and the Sweden democrats also are illustrated. The other threat 

is other political parties in Sweden and the Swedish media because they are illustrated in the 

happy delusional reality and therefore can’t help the voter that is portrayed in the true dark 

reality. In that sense, the two threats are used to convince the voter to vote for the Sweden 

democrats because they are the only political party that is located in the true dark reality and 

therefore are the only ones that understand and can solve the problem that causes the true 

dark reality. Furthermore, these threats become more realistic by enforcing an emotion of fear 

for the true dark reality with semiotic resources and also by concretizing this reality with 

documenting images, characters and sounds. These threats also become more realistic because 

the semiotic resources create imagistic arguments that allows the mind to take shortcuts when 

conclusions are made. 
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1. Inledning 
Det politiska klimatet förändras ständigt efter vad som sker i omvärlden. Således förändras 

även politikers kommunikativa strategier för att argumentera och övertyga. Den senaste tiden 

har en trend för hur politiker argumenterar för att vinna röster blivit allt mer påfallande. Det 

handlar om att förena människor genom att få dem att ta avstånd från andra människor genom 

illustrativa hotbilder. Ta exempelvis den nuvarande presidenten Donald Trump. Han 

argumenterar för att USA håller på att förstöras av vissa typer av människor och han lovar att 

skydda amerikanska medborgare genom att utvisa och bannlysa de typer av människor som 

han anser förstör landet. Denna typ av strategi är inte bara gynnsam för att vinna röster i USA 

utan används även lyckosamt i andra delar av världen, exempelvis i Sverige. Här syftar jag på 

Sverigedemokraterna, vilket är ett parti som den senaste tiden klättrat och blivit ett av 

Sveriges största partier tack vare denna typ av argumentation. Deras valfilm inför valet 2018 

är ett praktexempel på detta (Sverigedemokraterna, 2017). Trenden att politiker, i detta fall 

Sverigedemokraterna, använder filmklipp för att varna för ett hot för att vinna röster finner jag 

intressant att undersöka av flera anledningar.  

För det första är kommunikation i en demokrati centralt för hur samhället ska 

organiseras och vilka handlingsalternativ som ska väljas. Kommunikation blir således en 

maktfaktor och praktiserad retorik blir därmed ett maktmedel som kan användas på två sätt. 

Antingen för att i aristotelisk anda främja debatt och reflekterat beslutsfattande, eller för att 

användas i manipulativa och demagogiska syften (Mral, 2006:231–232). Det som belyses av 

att undersöka Sverigedemokraternas valfilm är hur en trovärdig hotbild kan konstrueras och 

användas för att vinna röster. Med kunskap om detta kan människor i större utsträckning 

ställa sig kritiska till denna manipulerande form av retorik, något som är av stor vikt för att ett 

samhälle ska styras av kritiskt tänkande och inte av rädsla för ett hot. 

För det andra har den teknologiska utvecklingen möjliggjort för fler aktörer att med 

hjälp av visuell kommunikation skapa och dela filmklipp, vilket ger möjlighet för fler att 

skapa och dela verklighetsbeskrivningar (Ledin, Machin, 2018:1). Ta exempelvis Volvos 

reklamfilm som associerar bilen med äventyr, öppen natur och frihet istället för miljöhot och 

trafikolyckor (Volvo Car Sverige, 2018). På samma sätt som Volvo bygger upp en verklighet 

i sitt filmklipp konstruerar Sverigedemokraterna sin verklighet. Därför kan en undersökning 

av hur hotet konstrueras i filmklippet Jimmie Åkesson – Snart är det val ge en större förståelse 

för vilka faktorer i filmklipp som gör att en verklighetsbeskrivning blir trovärdig. 

För det tredje är denna undersökning intressant eftersom den kan ligga till grund för en 
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diskussion kring de konsekvenser som uppstår av att politiker i ett samhälle grundar sin 

valretorik på att skapa ett avståndstagande mot vissa människor, vilket är något som 

Sverigedemokraternas filmklipp i allra största grad gör. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur filmklippet Jimmie Åkesson – Snart är det val 

konstruerar en hotbild, samt hur hotbilden blir trovärdig och används för att försöka övertyga 

mottagaren att rösta på Sverigedemokraterna. Därför kommer två analyser att utföras. Först 

görs en semiotisk analys som bryter ner filmklippet i mindre beståndsdelar och belyser hur 

dessa delar ger filmklippet mening och hur hotbilden konstrueras. Vidare görs en retorisk 

analys som utgår från resultatet av den tidigare gjorda semiotiska analysen. Detta görs för att 

undersöka hur de delar som bygger upp filmklippet skapar en trovärdig hotbild och hur 

hotbilden används för att försöka övertyga mottagaren till att rösta på Sverigedemokraterna. 

Frågeställningarna som jag ämnar besvara är följande: 

 

1. Hur konstrueras filmklippet Jimmie Åkesson – Snart är det val en hotbild? 

2. Hur blir hotbilden trovärdig och på vilka sätt används den för att försöka övertyga 

mottagaren att rösta på Sverigedemokraterna? 

 

Frågeställningarna kommer besvaras i kapitel: Sammanfattande resultat av analyser. Vidare 

ämnar kommande kapitel behandla tidigare forskning som på olika sätt är relevant för 

uppsatsen. Därför kommer forskning som berör Sverigedemokraterna, retorik, semiotik och 

visuell kommunikation att användas. 

2. Tidigare forskning 

Simon Ojas avhandling Sverigedemokraternas budskap 2005–2010. En retorisk studie av ett 

annorlunda parti (Oja, 2015) undersöker den problematik som finns kring 

Sverigedemokraternas kontroversiella åsikter och hur dessa hanteras av allmänheten. En 

metafor som används för att beskriva avhandlingens syfte är att undersöka huruvida 

Sverigedemokraterna är en ”ulv i fårakläder” eller om det enbart är de andra partierna som 

försöker måla upp Sverigedemokraterna som det. För att undersöka detta analyseras och 

jämförs annonsutgivares åsikter angående Sverigedemokraternas annonser. Vidare undersöks 

Sverigedemokraternas externa och interna kommunikation under 2005 och 2010 med hjälp av 

visuell kommunikation ur ett retoriskt perspektiv. Utöver detta används även 



	 3 

argumentationsteori, epideiktiskteori och humorteori som appliceras med ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt.  

Avhandlingens resultat visar att annonsutgivarnas åsikter kring Sverigedemokraternas 

politiska budskap inte har förändrats, men att hållningen till Sverigedemokraternas annonser 

har det. Med andra ord är presentationen av Sverigedemokraternas politik förändrad, men inte 

deras politiska budskap. Efter analysen av Sverigedemokraternas externa och interna 

kommunikation drar Oja slutsatsen att Sverigedemokraterna kommunicerar samma budskap 

som tidigare, men att de anpassar sitt budskap till den retoriska situationen i större 

utsträckning. Oja kommer även fram till att de mest återkommande kommunikativa strategier 

som används är den samhälleliga konflikten mellan svenskar och immigranter och att 

muslimer målas upp som ett potentiellt hot samt att Sverigedemokraterna presenterar 

förenklade lösningar på komplexa problem (Ibid:271–278). 

Intressanta aspekter för min uppsats är hur Sverigedemokraternas politiska budskap tar 

form i de artefakter Oja undersöker. Detta är intressant då en undersökning av 

Sverigedemokraternas valfilm kan påvisa om samma kommunikativa strategier används i 

Jimmie Åkesson – Snart är det val jämfört med de bildannonser Oja undersöker. Därför finner 

jag här en kunskapslucka som min uppsats skulle kunna fylla genom att analysera 

Sverigedemokraternas valfilm inför 2018 med en semiotisk och retorisk analys. 

En annan avhandling som undersöker visuell kommunikation ur ett retoriskt perspektiv 

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

(Vigsø, 2004). Denna avhandling analyserar samtliga partiers valaffischer under 2002 och 

redogör för hur text och bild används för att vinna röster. Vigsøs metod består av semiotik 

och retorik, något som min uppsats också kommer använda sig av. 

En intressant aspekt är Vigsøs slutsats att partierna föredrar textmeddelande på 

affischerna framför visuella element, och när visuella element väl förekommer porträtterar de 

partiets valkandidater. Vigsø drar därför slutsatsen att graden av personifiering av 

kandidaterna är av låg frekvens då affischerna som analyseras ofta domineras av text och inte 

av bilder på kandidaterna (Ibid:207–213). Vigsø belyser även att affischernas retorik lutar mer 

mot karaktärs- och känsloappeller än logiska, samt att underförstådda argument används för 

att skapa en tanke hos mottagarna om att de redan förstår vad partiet vill och därför inte 

behöver alla detaljer beskrivna för sig. På så vis höjer partiet sitt ethos hos väljarna eftersom 

partiet kommunicerar en tillit till att väljarna är smarta nog att tolka budskapet själva 

(Ibid:209). 

En noterbar skillnad mellan Vigsøs avhandling och min uppsats är de artefakter som 
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analyseras. Det vill säga de stillbilder Vigsøs analyserar kontra de rörliga bilder med ljud som 

jag analyserar. Min uppsats kommer alltså använda sig av en metodik, likt Vigsø, som 

innefattar semiotik och retorik men som är mer anpassad för filmklipp. Således kan liknande 

eller andra element än de Vigsø presenterar belysas i min uppsats. Dessutom kan en förståelse 

skapas för hur dessa element fungerar i filmklipp till skillnad från affischer. En möjlighet min 

uppsats presenterar blir på så vis att visa på hur valaffischer och valfilmer liknar eller skiljer 

sig från varandra, samt om kandidater personifieras i större utsträckning i filmklipp än 

affischer. En jämförelse kan även göras av vilka appeller Jimmie Åkesson – Snart är det val 

använder sig av jämfört med de valaffischer Vigsø undersöker.  

Vidare finns Maria Dahlins avhandling Tal om terror. Säkerhetspolitisk retorik i 

Sverige och Ryssland hösten 2001 (Dahlin, 2008). Denna avhandling undersöker hur olika 

hotbilder som målas upp av politiker i tal kan förklaras och förstås med hjälp av retoriska 

teorier. Avhandlingen är relevant för min uppsats på grund av de teorier Dahlin använder sig 

av, då hon analyserar narrativa strukturer som beskrivs som bilder av olika slag, där hotbilder 

är särskilt intressanta för min undersökning. Tillvägagångssättet att analysera artefakter som 

kan klassas som visualiserande och sedan beskriva dessa med hjälp av retoriska teorier är 

något som min uppsats också kommer att följa. Därför kommer de flesta teorier Dahlin 

använder sig av – det vill säga: visualiserande retorik, identifikation, ornament och Aristoteles 

tre bevismedel: ethos, pathos och logos – ligga som grund för uppsatsens retoriska analys. 

Likt Dahlins avhandling kommer jag i min uppsats försöka förstå och förklara hur en hotbild 

målas upp och används för att övertyga. En markant skillnad är som tidigare nämnts att 

Dahlin i sin avhandling tittar på hotbilder i tal medan jag i min uppsats tittar på hotbilder i 

filmklipp. Därför kommer en semiotisk analys att vara utgångspunkten för min undersökning 

eftersom filmklippet måste brytas ner i mindre beståndsdelar för att kunna analyseras ur de 

retoriska perspektiv som nämnts tidigare.  

Avslutningsvis vill jag lyfta kandidatuppsatsen “Rasism är vidrigt”. En retorisk och 

semiotisk studie av Sverigedemokraternas valfilmer (Edalat, 2014). Här analyserar och jämför 

Tannaz Edalat Sverigedemokraternas två valfilmer från 2010 och 2014 med hjälp av semiotik 

och retorik. Syftet med uppsatsen är att finna retoriska och semiotiska faktorer som gör att 

valfilmernas budskap blir övertygande, samt att se om kommunikationen skiljer sig i de olika 

valfilmerna.  

Resultatet av Edalats uppsats är intressant då Edalat kommer fram till att partiet har gått 

från en mer känslobaserad argumentation till en mer karaktärs- och logikinriktad 

kommunikativ strategi, samt att användningen av underförstådda argument har minskat. 
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Partiet utvecklar även vilka som är “vi” och vilka som är “dem” genom att inkludera en 

mångfald av karaktärer i valfilmen från 2014, och slutsatsen att Sverigedemokraternas 

kommunikation har professionaliserats dras (Ibid:2). Min uppsats kan komplettera Edelats 

uppsats med hur partiet i aktuell valfilm har valt att lägga upp sin strategiska kommunikation 

jämfört med de två tidigare valfilmerna från 2010 och 2014. 

3. Teori 
I detta kapitel beskrivs uppsatsens teoretiska utgångspunkter för att undersöka de tidigare 

nämnda frågeställningarna. Därför definieras visuell kommunikation och semiotik först 

eftersom dessa är grundläggande teorier för den första analys som utförs. Vidare följer en 

definition av retorik och de retoriska begrepp som användas i uppsatsens andra analys, dvs. 

den retoriska analysen, som utgår från resultaten av den semiotiska analysen.  

3.1 Visuell kommunikation och semiotik 

Ledin och Machin presenterar i Doing Visual Analysis förslag på vad som kan analyseras med 

hjälp av en visuell analys. De områden som presenteras är fotografier, design av dokument, 

paketering, design av utrymmen, filmklipp och data-presentation (Ledin, Machin, 2018:13–

14). För att motivera dessa förslag definierar de och problematiserar vad som egentligen 

menas med visuell kommunikation. De förklarar att visuell kommunikation som kan 

analyseras inte är exempelvis spegelbilder eller de bilder du ser när du drömmer. Visuell 

kommunikation är, i deras mening, en komprimering av objekt och saker som vi upplever som 

helheter, vilka ingår i vardagliga aktiviteter och som byggs upp av observerbara kvaliteter 

(Ibid:2–3). Ett exempel som Ledin och Machin använder för att beskriva detta fenomen är 

menyer på två olika restauranger. Den ena menyn är från en snabbmatsrestaurang och 

associeras med egenskaper som livlig, billig och omfattande medan den andra menyn, från en 

gourmetrestaurang, associeras med egenskaper som dyr, kvalité och ekologisk (Ibid:2). Dessa 

menyer är den typ av data som Ledin och Machins visuella analyser undersöker. De menar att 

då en vanlig åskådare ser på menyerna, eller annan visuell kommunikation som en helhet, så 

är det analysen av de olika delarna som bygger upp helheten som kan hjälpa oss att förstå hur 

en meny uppfattas som exempelvis ekologisk istället för billig. Dessa helheter – som 

fotografier, menyer, filmklipp m.m. –  beskriver Ledin och Machin som semiotiska material, 

och de delar som används för att bygga upp materialet och skapa mening kallas för semiotiska 

resurser (Ibid:16). Definitionen som Ledin och Machin tar utgångspunkt i, när de använder 

sig av begreppet semiotik är social semiotik, som de definierar på följande sätt: 
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Social semiotics therefore is a form of analysis that emphasize the idea of choices that come with associations 

built up over time. It sees these as functional in that they have evolved due the need of humans to communicate 

specific things in specific settings using certain materials and technologies. The analysis it carries out involves 

identifying the affordances of different semiotic materials and making inventories of the semiotic resources 

that lie in their design (Ledin, Machin, 2018:24). 

 

Med andra ord är social semiotik en form av analys som betonar att människor gör val för att 

kommunicera och att dessa val grundar sig i associationer som byggts upp över tid. Social 

semiotik ser alltså dessa val som funktionella genom att de har utvecklats på grund av 

människors behov av att kommunicera specifika saker med specifika förutsättningar med 

hjälp av vissa material och teknologier. Analysen som utförs innebär således att man 

identifierar etablerade idéer, antaganden och tankar av ett semiotiskt material och gör 

inventeringar av de semiotiska resurserna som finns i det semiotiska materialets design för att 

skapa sig en bättre förståelse för hur materialet blir meningsfullt. 

Denna teori kommer ligga till grund för hur jag analyserar min valda artefakt. Jag 

kommer med andra ord att undersöka de etablerade idéer filmklippet Jimmie Åkesson – Snart 

är det val associeras med som semiotiskt material, samt inventera de olika semiotiska resurser 

som skapar mening i filmklippet. Detta tillvägagångssätt kommer beskrivas utförligare i 

metodkapitlet.  

3.2 Uppsatsens definition av retorik 
Kenneth Burke definierar retorik I A Rhetoric of Motives som: ”…the use of words by human 

agents to form attitudes or to induce actions in other human agents” (Burke 1950:41). Han 

påstår även: ”You persuade a man only insofar as you can talk his language by speech, 

gesture, tonality, order, image, attitude, idea, identifying your ways with his” (Ibid:55). Burke 

menar således att övertygelse är ett resultat av identifikation (Foss, 2002:174). Med andra ord 

måste person A och person B finna gemensamma ramverk och grunder hos varandra för att 

övertygelse ska kunna ske. Viktigt att nämna är att övertygelse och identifikation inte kan 

förstås till fullo utan separation. Burke menar att behovet av identifikation kommer från det 

faktum av att människor är fysiskt separerade och därför har skilda världsbilder. Med andra 

ord, om person A och person B förstår varandra fullt ut skulle strävan efter att identifiera sig 

med den andre inte finnas. Då skulle retoriken inte vara en del av vardagen, eftersom person 

A och person B redan är i samförstånd med varandra (Foss, 2002:174). Burke menar även att 

när identifiering sker mellan två individer delar de inte bara åsikter utan också intressen och 
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motiv. Således delas även grunden för handling (Kjeldsen, 2008:250). 

Fortsättningsvis menar Burke att identifikation kan ske på tre sätt (Foss, 2002:174–175). 

Det första sättet handlar om att person A pekar på delade intressen med person B och hoppas 

på att de gemensamma faktorerna skapar enighet. Det andra sättet handlar att person A och 

person B ställer sig i opposition mot person C, dvs. att person A och person B skapar ett 

starkare ”vi” genom att peka på olikheter mellan dem och person C. Det tredje och sista sättet 

för att skapa identifikation handlar om att omedvetet identifiera sig själv med olika ting. Sonja 

Foss beskriver detta sätt med följande exempel: ”the person who buys Marlboro cigarettes, for 

example, may be identifying unconsciously with the image of the ‘Marlboro man’ in the 

advertisements” (Ibid).  

Denna definition av retorik tillåter mig att undersöka vad i filmklippet som försöker 

skapa identifikation mellan avsändare och mottagare, vilket kan hjälpa mig att förklara hur 

valfilmen använder en hotbild för att försöka övertyga mottagaren att lägga sin röst på 

Sverigedemokraterna i kommande val. Vidare kommer jag att använda mig av ethos, pathos, 

logos, ornament och visualiserande retorik för att nyansera och utveckla vilka faktorer i 

filmklippet som gör att hotbilden blir trovärdig och således ökar chansen till att identifikation 

uppstår mellan avsändare och mottagare. Dessa begrepp definieras i kommande text.  

3.3 Ethos, pathos och logos 

För att kunna diskutera filmklippets hotbild och analysera hur den blir trovärdig för 

mottagaren, och således ökar chansen till att identifikation uppstår, kommer jag använda mig 

av Aristoteles tre bevismedel. Dessa tre begrepp – det vill säga ethos, pathos och logos – 

introduceras av Aristoteles i Retoriken (1356a) och beskrivs som människans sätt att ta till sig 

kunskap. Ethos beskrivs som talarens försök att skapa tillit gentemot sin publik genom sitt tal 

eller text, logos är de ord och resonemang talaren använder sig av och pathos är de känslor 

som talaren försöker appellera till. Dessa tre bevismedel samarbetar för att ge ett tal eller en 

text trovärdighet enligt Aristoteles (Retoriken 1414b – 1420b) och kommer som tidigare 

nämnts användas för att analysera hur de semiotiska resurserna i Jimmie Åkesson – Snart är 

det val försöker göra den hotbild som beskrivs trovärdig för mottagaren och således skapa 

identifikation mellan Sverigedemokraterna och mottagaren.  

3.4 Ornament 

Ornament förknippas ofta med att skapa rytm, emfas och tydlighet samt att utgöra stöd för 

minnet, men kan även användas för att öka chansen till att identifikation uppstår mellan 

avsändare och mottagare. Ta exempelvis Martin Luther Kings kända tal I have a dream… 
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(1963), där King använder sig av anaforen. Här används en stilfigur för att publiken ska lägga 

fokus på den vision King beskriver genom att han gång på gång upprepa frasen ”I have a 

dream” (Ibid). Maria Dahlin beskriver att på ett liknande sätt kan andra stilfigurer, som 

kanske främst förknippas med klang och rytm, förstärka den övriga framställningen av 

exempelvis en hotbild. Ornament kan även som repetition och olika amplifikationer stärka 

den övertygande kraften i ett yttrande enligt Chaïm Perelman och Louise Olbrechts-Tyteca 

(Perelman & Olbrechts-Tyteca, 2000:174–177, 478). Således kan ornament användas för att 

öka chansen till att identifikation uppstår mellan avsändare och mottagare genom att fokusera 

och förstärka det budskap som talaren avser ska vara identifikationsskapande (Dahlin, 

2008:70). Precis som Dahlin undersöker ornament för att se hur stilfigurer används för att 

förstärka framställningen av en hotbild (Dahlin, 2008:70) kommer jag i denna uppsats titta på 

vilka ornament som är vanligt förekommande i det språk som används i Jimmie Åkesson – 

Snart är det val. Detta gör jag för att beskriva hur ornament förstärker den hotbild som 

framställs och förklarar hur de ökar identifikationsskapandet mellan mottagaren och 

Sverigedemokraterna. 

3.5 Visualiserande retorik 
Dahlin beskriver även visualiserad retorik i samband med hotbilder. Hon menar att hotbilder 

handlar om händelser som kan komma att ske i framtiden och att dessa på något sätt måste 

konkretiseras för att bli övertygande för mottagaren (Dahlin, 2008:53–54). Ett av de 

effektivaste sätten att skapa konkretion är, enligt Dahlin, att länka en vag beskrivning till 

något känt. Med andra ord “metaforiseras” det tänkta hotet. Det innebär att analogier, 

metaforer, metonymier och igenkännbara berättarstrukturer kan användas för att mottagaren 

ska kunna föreställa sig en trovärdig hotbild (Ibid). Vidare lyfter Dahlin ett annat effektivt sätt 

att skapa konkretion, vilket är genom fysisk närvaro, det vill säga evidentia (Ibid). Här 

refererar Dahlin till Charles Hill som i artikeln The Psychology of Rhetorical Images 

undersöker varför bilder och bildspråk är mer övertygande än abstrakta resonemang och han 

söker inom psykologin efter förklaringsmodeller för kognitiva processer (Hill, 2004:32). Hill 

presenterar följande förklaring till varför den mänskliga hjärnan uppfattar bilder och bildspråk 

mer övertygande än abstrakta resonemang: 

 
In short, because our minds prefer to take the fastest and easiest route to making a decision, and because 

images or imagistic texts offer shortcuts toward the endpoint of making a decision, then images (or, to a lesser 

extent, imagistic, concrete language) will prompt the viewer to make a relatively quick decision, largely 

ignoring the more analytical, abstract information available in verbal form (Hill, 2004:33). 
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Dahlin förklarar utifrån Hill att visuella budskap således har en mer direkt och snabbare 

respons hos mottagaren än abstrakta resonemang och att detta är viktigt i en etablering av en 

hotbild. Det vill säga, ju konkretare något är, desto snabbare perception och därmed känsla av 

närvaro får mottagaren, vilket i sin tur underlättar för mottagaren att identifiera och acceptera 

den hotbild som beskrivs (Dahlin, 2008:55). Det övertygande hos det visualiserande ligger 

dock inte enbart i att meddelanden processas heuristiskt – det vill säga att låta mottagaren ta 

genvägar för att skapa sig en uppfattning eller åsikt – utan även på grund av att starka känslor 

väcks (Hill, 2004:33). Enligt Hill är känsloappeller och visualiserande kommunikation 

relaterade på två sätt. Det första sättet är den direkta kopplingen mellan det vi ser och det vi 

känner. Vi ser exempelvis en spindel nära våra fötter och blir rädda. Den andra är en indirekt 

koppling som Hill kallar kulturell värdering. Denna kulturella värdering skapas genom att 

visa bilder för mottagaren under en längre tid och associera dessa bilder med känslor och 

värderingar. Således kan bilden bli etablerad med en känsla eller värdering och bli en symbol 

som kan appellera till mottagarens känslor (Ibid:35).  

Dahlin beskriver även hur hotbilder i säkerhetspolitisk retorik (re)producerar symboliska 

berättelser. Med symbolisk berättelse menas en berättelse som ligger under, eller bakom en 

given samlad diskurs. Kort sagt kan en symbolisk berättelse definieras som kärnan av en 

samlad retorisk diskurs som uttrycks i narrativ form. Dessa symboliska berättelser som 

återfinns i säkerhetspolitisk retorik handlar enligt Dahlin om gott mot ont, ett “vi” mot ett 

“dem” (Dahlin, 2008:53). 

 Sammanfattningsvis kan jag, med hjälp av visualiserande retorik som perspektiv, 

diskutera vilka faktorer som skapar konkretion i Jimmie Åkesson – Snart är det val. Jag kan 

med andra ord undersöka hur filmklippet “metaforiserar” en hotbild, använder evidentia för 

att göra hotbilden mer verklig, och undersöka hur mottagaren bjuds in till att ta genvägar i den 

reflekterande processen för att skapa egna uppfattningar och åsikter om hotbilden. Med 

visualiserande retorik som teori kan även en överskådlig blick på den symboliska berättelse 

som delges lyftas och summera den retoriska diskurs som denna speglar. 
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4. Material och metod 
I följande avsnitt redogörs och motiveras det material jag undersöker i uppsatsen. Vidare 

diskuteras hur retorikvetenskapliga analyser och hermeneutik relaterar till varandra och hur 

dessa tolkar symboler och artefakter för att skapa förståelse. Avslutnings redogörs för det 

tillvägagångssätt jag följt i uppsatsen.  

4.1 Urval och bortval 
Artefakten som undersöks i denna uppsats är som tidigare nämnt valfilmen Jimmie Åkesson – 

Snart är det val. Detta görs för att undersöka hur en hotbild kan konstrueras i ett filmklipp, 

vilka faktorer som gör hotbilden trovärdig för mottagaren, samt hur hotbilden används för att 

vinna röster. Anledningen till att just denna artefakt har valts för att undersöka detta grundar 

sig i den hotbild filmklippet tydligt illustrerar. Att enbart ett filmklipp analyseras i denna 

uppsats och inte tidigare valfilmer från exempelvis 2010 och 2014 grundar sig i att tidigare 

undersökningar redan utförts på dessa filmklipp (Edalat, 2014). Därför avser jag i denna 

uppsats att komplettera de analyser som redan gjorts på valfilmerna från 2010 och 2014 med 

en analys av den aktuella valfilmen för 2018.  

Vidare skulle Simon Ojas avhandling Sverigedemokraternas budskap 2005–2010. En 

retorisk studie av ett annorlunda parti (Oja, 2015) eller Orla Vigsøs avhandling Valretorik i 

text och bild. En studie i 2002 års svenska valaffischer (2004) kunnat vara utgångspunkter för 

att också undersöka valaffischer som Sverigedemokraterna producerat inför valet 2018. Mitt 

forskningsintresse är emellertid att undersöka rörliga bilder med ljud för att se hur just dessa 

skapar hotbilder, gör dem trovärdiga och använder dem för att försöka vinna röster. Därför 

faller en undersökning av valaffischerna bort. 

4.2 Kritisk retorikanalys 

Begreppet kritisk retorikanalys är en översättning av den engelska termen “rhetorical 

criticism” (Karlberg och Mral, 1998:11). Sonja K. Foss beskriver termen “rhetorical 

criticism” på följande sätt: “It is a qualitative research method that is designed for the 

systematic investigation and explanation of symbolic acts and artifacts for the purpose of 

understanding rhetorical processes (Foss, 2004:6). Roderick P. Hart och Suzanne Daughton 

ger följande förklaring på begreppet: “Rhetorical criticism is the business of identifying the 

complications of rhetoric and then unpacking or explaining them in a comprehensive and 

efficient manner.” (Hart, Daughton, 2004:22). En kritisk retorikanalys är således, baserat på 

tidigare beskrivningar, en process som systematiskt undersöker retoriskt intressanta symboler 

och artefakter genom tolkning. Detta görs för att finna förklaringar på retoriska 
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komplikationer och på så vis skapa en djupare förståelse kring dessa.  

Simon Oja förklarar att tolkningsprocessen i en kritisk retorikanalys gör att den står i 

nära relation till hermeneutiken. Här lyfter Oja de tankar Hans-Georg Gadamer påtalat, vilket 

är att relationen mellan kritiska retorikanalyser och hermeneutik grundar sig i att båda vill 

förstå hur vi människor förhåller oss, tolkar och begriper omvärlden med hjälp av språket. 

Således blir hermeneutiken en retorikvetenskaplig grund, eftersom den tolkar artefakter och 

symboler (Oja, 2015:64–65). Vidare förklarar Oja hermeneutiken som en analytisk process, 

där helheten förstås genom olika delar och sedan tillbaka till helheten, och så vidare (Ibid). 

Viktigt att inflika är att den som tolkar inte är ett oskrivet blad och således inte kan bortse från 

sina erfarenheter, kunskaper, fördomar eller sin världsbild, vilket i sin tur givetvis påverkar 

tolkningsprocessen. Oja beskriver denna process med ett flertal metaforer som cirklar och 

spiraler, men den tydligaste metaforen är borren som snurrar och gräver sig djupare i sökandet 

efter ytterligare kunskap (Ibid). Oja förklarar även att någon egentlig fastslagen kunskap inte 

går att nå då tolkningar inte är definitiva. Tolkningar kan dock säga något om ett objekt ur ett 

teoretiskt perspektiv och presentera det som resultat. Således blir tolkningar vetenskapligt 

förankrade stillbilder som visar ett nedslag i en ständigt pågående tolkningsprocess (Ibid). 

Min uppsats kommer alltså använda semiotik och retorik för att tolka filmklippet Jimmie 

Åkesson – Snart är det val för att se vilka nya stillbilder, insikter och kunskaper som kan 

utvinnas, vilket gör att metoden blir hermeneutisk.  

4.3 Analysmodell 
Två analyser genomförs för att besvara de två frågeställningar som ställts. Den första analysen 

syftar till att förklara hur hotbilden konstrueras i Sverigedemokraternas valfilm. Här används 

den semiotiska analys Ledin och Machin presenterar i Doing Visual Analysis (2018:133–161), 

som söker identifiera etablerade idéer, antaganden och tankar hos ett semiotiskt material och 

inventera de semiotiska resurser som ligger i det semiotiska materialets design för att bättre 

förstå hur materialet blir meningsfullt.  

Metoden går först och främst ut på att identifiera filmklippets narrativa genre för att se 

hur filmklippet ska transkriberas i form av steg, scener och berättarröst. De narrativa genrer 

som existerar är det underhållande narrativet, det återberättande narrativet och det 

projekterande narrativet (Ibid:133–146). Baserat på min valda artefakt är det projekterande 

narrativet det narrativ som används för att analysera filmklippet. Detta motiveras i 

analyskapitlet. De steg som finns i detta narrativ är orientering, stimulering och 

återorientering, och vad som är specifikt för detta narrativ är att från filmens början 
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(orientering), mittendel (stimulering) och avslutning (återorientering) så följer inte scenerna 

en kronologisk ordning utan stimulerar snarare mottagaren genom olika sinnesintryck med 

diverse semiotiska resurser för att skapa mening. Att undersöka filmklippets form av narrativ 

och markera de steg som narrativet följer görs i syftet att se vilka vanliga associationer 

filmklippets narrativ har hos mottagaren och på så vis visa hur filmklippet kan komma att 

tolkas eller upplevas av mottagaren baserat på dessa associationer (Ibid).  

Vidare följer en inventering av filmklippets olika semiotiska resurser för att förstå hur 

filmklippet blir meningsfullt för mottagaren. Dessa resurser kommer benämnas kategorier och 

underkategorier i kommande text för att lättare kunna förklaras. Dessa kategorier är 

filmklippets scener, miljöer, karaktärer, musik och ljud samt språkliga värderingar. Samtliga 

av dessa kategorier har underkategorier som används för att dyka djupare i vissa kategorier. 

Dessa kategorier och underkategorier kommer beskrivas utförligare i kommande stycken. 

Till att börja med har vi scener. Scener definieras av Ledin och Machin som de platser, 

där kameran rör sig. Syftet med att vi tittar på dessa är att förstå hur filmklippet som helhet 

byggs upp och får mening. Dyker vi djupare tittar vi på underkategorin stillbilder, vilket är 

bilder i scener då kameran inte redigeras. Med andra ord rör kameran sig inte eller byter 

vinkel utan står helt enkelt stilla (Ibid:150–152). 

Nästa steg är miljöer. Här är de två underkategorierna naturliga miljöer och kulturella 

miljöer. Naturliga miljöer syftar till att genom naturliga element såsom öppet hav eller en tät 

skog skapa en känsla eller stämning hos mottagaren, medan kulturella miljöer syftar till att 

göra samma sak, men istället med, hus, vägar, städer eller andra kulturella skapelser 

(Ibid:152–155).  

Vidare har vi karaktärer i filmklippet som undersöks ur fyra olika perspektiv, eller med 

andra ord, underkategorier. Den första underkategorin är det individualiserande perspektivet 

som söker att identifiera potentiella protagonister och antagonister i filmklippet i syfte att 

förstå vilka karaktärer mottagaren ska kunna relatera till och identifiera sig med. Nästa 

underkategori är det specifika kontra allmänna perspektivet. Här är syftet att undersöka vilka 

de allmänna kontra specifika karaktärerna är och vilka egenskaper samt motiv dessa olika 

typer av karaktärer har. Det kollektiviserande och det kategoriserade perspektivet är de två 

följande underkategorier som undersöks. I det kollektiva perspektivet undersöks vilka 

kollektiv som existerar i filmklippet och vilka egenskaper dessa kollektiv symboliserar. Det 

kategoriserade perspektivet undersöker också egenskaper, men istället för kollektiva 

egenskaper undersöks biologiska och kulturella egenskaper hos människor (Ibid:152–157). 

Musik och ljud är den näst sista kategorin som undersöks med underkategorier: jämnt 
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kontra ojämnt, snabbt kontra långsamt, lätt kontra tyngd, rörelse kontra stillastående och 

metronomiskt kontra icke-metronomisk tid. Dessa underkategoriers rubriker är 

självförklarande för vad som undersöks och syftet med att undersöka dem är för att belysa på 

vilket sätt musik eller ljud används för att skapa en känsla eller en vis typ av stämning i ett 

filmklipp (Ibid:158–159).  

Den sista kategorin i den semiotiska analysen är värderande språk med följande 

underkategorier: olika typer av språk, språkliga värderingar samt värderingar och narrativa 

steg. Här undersöker den första underkategorin tre olika typer av språk som är möjliga i 

filmklipp: karaktärers språk, berättarröstens språk och språk i text. Nästa underkategori – 

karaktärers och berättarröstens värderingar – undersöker hur språket tar form och skapar 

värderingar i filmklippet. Exempelvis om berättarrösten är poetisk och känslosam eller kall 

och vardaglig. Den sista underkategorin, värderingar och narrativa steg, undersöker i vilka 

steg text uppstår i filmklippet och vad denna text har för syfte. Exempelvis om text används i 

orientering, under stimulering eller enbart i återorientering (Ibid:159–161). Syftet med att 

undersöka, beskriva och tolka dessa kategorier och underkategorier är för att se hur de blir 

användbara för att binda ihop de semiotiska resurserna och skapa mening för det semiotiska 

materialet som helhet (Ibid: 24). 

Nästa steg i det tillvägagångssätt jag följt i min uppsats är att utföra den retoriska 

analysen. Syftet med att den retoriska analysen följer på den semiotiska analysen är för att 

utgå från resultaten av den semiotiska analysen och på så vis kunna besvara den andra 

frågeställningen, vilket är: hur blir hotbilden trovärdig och på vilka sätt används den för att 

övertyga mottagaren till att rösta på Sverigedemokraterna? Den retoriska analysen använder 

sig således av retoriska perspektiv som identifikation, ethos, pathos, logos, ornament samt 

visualiserande retorik för att förklara de semiotiska resursernas retoriska funktion för att dels 

skapa en trovärdig hotbild och dels för att förklara hur hotbilden används för att försöka 

övertyga mottagaren till att rösta på Sverigedemokraterna. 

Det första perspektiv som används för att förklara hur hotbilden används för att vinna 

röster är Burkes begrepp: identifikation (Burke, 1950). Mer specifikt undersöker denna del av 

den retoriska analysen de tre olika sätt som Burke menar att identifikation kan skapas på 

(Foss, 2002:174–175), dvs. att analysen beskriver hur olika semiotiska resurser i filmklippet 

bygger upp ett ”vi” och ett ”dem”, hur resurserna pekar på gemensamma intressen mellan 

avsändare och mottagare, samt hur resurserna försöker skapa karaktärer som mottagaren 

undermedvetet kan identifiera sig med.  

Fortsättningsvis kompletterar Aristoteles tre bevismedel ethos, pathos och logos den 
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retoriska analysen. Detta görs för att ytterligare beskriva hur semiotiska resurser bygger 

karaktärs-, känslo- och logosargument för att övertyga mottagaren om att den hotbild som 

beskrivs är trovärdig och att mottagaren därför bör lägga sin röst på Sverigedemokraterna. 

Ornament är även ett kompletterande retoriskt begrepp som används för att beskriva de 

vanligaste stilfigurer som berättarrösten använder sig av i filmklippet. Här identifierar och 

beskriver jag i denna del av analysen vilka stilfigurer som är vanligast och hur dessa tar form 

på olika sätt under filmklippets gång. Detta görs i syfte om att förklara hur olika stilfigurer 

används för att förstärka framställningen av den hotbild som presenteras för mottagaren och 

således får mottagaren att identifiera sig med den verklighet som berättarrösten beskriver. 

Nästa steg i den retoriska analysen är appliceringen av visualiserande retorik. Detta 

görs för att se hur de semiotiska resurserna i filmklippet försöker skapa konkretion, vilket i sin 

tur leder till att hotbilden som presenteras blir trovärdigare för mottagaren (Dahlin, 2008:53–

54). Det första sättet att skapa konkretion som diskuteras är hur filmklippet använder 

evidentia, dvs. att de semiotiska resurser som illustrerar dokumenterade händelser lyfts fram 

och beskrivs för att bättre förstå hur filmklippet skapar en trovärdig hotbild. Det andra sättet 

att skapa konkretion som undersöks är hur filmklippet ”metaforiserar” en verklighet. Detta 

görs för att förklara hur filmklippets budskap konkretiseras med hjälp av någonting annat mer 

verkligt och påtagligt. Det tredje sättet som undersöks är hur filmklippet utnyttjar att den 

mänskliga hjärnan föredrar genvägar framför långa abstrakta resonemang när det kommer till 

att dra slutsatser (Hill, 2004:33). Således beskrivs och undersöks semiotiska resurser som kan 

erbjuda sådana genvägar för mottagaren, när hen ska bilda sig en uppfattning kring den 

hotbild som presenteras i filmklippet. Det fjärde och sista sättet som undersöks är vilken 

symbolisk berättelse filmklippet förmedlar, dvs. att de återkommande kommunikativa 

strategier som finns samlade i filmklippet beskrivs för att förklara vilken samlad retorisk 

diskurs filmklippet avspeglar. På så vis kan konstruktionen av hotbilden belysas på ett 

övergripande plan, vilket i sin tur sammanfattar de kommunikativa strategier filmklippet 

använder sig av för att försöka övertyga mottagaren om att lägga sin röst på 

Sverigedemokraterna. 

 

 

	



	 15 

5. Semiotisk analys 
Utifrån transkriberingen av Jimmie Åkesson – Snart är det val beskrivs och tolkas filmklippet 

som semiotiskt material i kommande analys. Dessutom inventeras olika semiotiska resurser 

för att bättre förstå hur filmklippet som helhet blir meningsfullt. Detta görs för att bättre förstå 

hur filmklippet konstruerar en hotbild. De olika huvudkategorier som de semiotiska 

resurserna placeras in i är: genre, steg, scener, miljöer, karaktärer, musik och ljud samt 

språkliga värderingar.  

5.1 Genre 
Enligt Ledin och Machin finns det tre typer av genrer i filmklipp: det underhållande, det 

återberättande och det projekterande narrativet (Ledin & Machin, 2018:147). Skillnaden 

mellan dessa olika genrer är deras olika steg, vilket syfte de har och hur de antingen följer en 

kronologisk ordning eller inte. Det underhållande narrativet syftar till att överföra personliga 

erfarenheter för hur vi ska hantera olika situationer. Detta görs i fyra olika steg: orientering, 

komplikation, lösning och sensmoral. Det återberättande narrativet är istället ett svar på en 

fråga, exempelvis – Hur ser du alltid så pigg ut? Svaret är ofta en produkt eller en tjänst. 

Stegen i det återberättande narrativet är: orientering, serie av händelser i kronologisk ordning 

och sensmoral. I filmklipp blir dessa genrer användbara för att kommunicera hur vi ska leva 

våra liv och vilka produkter eller tjänster vi ska köpa för att få ett bättre sådant. Med andra 

ord kommunicerar dessa genrer oftast en konsumerande ideologi. Det projekterande narrativet 

skiljer sig från de tidigare genrerna genom att luta sig mer mot det visuellt detaljerade 

filmiska än det narrativa berättandet. Scener framställs således i okronologisk ordning för att 

väcka känslor. Med andra ord vill den projekterande genren väcka fantasier om möjliga 

framtida situationer, snarare än att återberätta något eller underhålla med personliga 

erfarenheter. Stegen i det projekterande narrativet är: orientering, stimulering och 

återorientering. Tittar vi på uppsatsens aktuella artefakt – det vill säga filmklippet Jimmie 

Åkesson – snart är det val – kan vi se att filmklippet inte följer en kronologisk ordning, vilket 

är exklusivt för den projekterande narrativa genren. Enligt min tolkning använder filmklippet 

även utarbetade filmiska faktorer för att appellera till mottagarens känslor. Således hamnar 

den valda artefakten i den projekterande narrativa genren.  

Ledin & Machin tar upp två exempel på vad ett projekterande narrativ kan åstadkomma 

(Ibid:149). Det ena exemplet visar på hur en reklamfilm om ett universitet får mottagaren att 

associera universitetets utbildningar med personliga äventyrsresor och möjligheter till 

drömyrken istället för krävande studier. I nästa exempel lyfter de hur en bilreklam får 
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mottagaren att associera bilen med äventyr, tom natur och vänskap istället för miljöproblem 

och trafikolyckor. Det som händer i Jimmie Åkesson – Snart är det val är ett liknande 

fenomen. Här tolkar jag det som att filmklippets budskap handlar om att valet inför 2018 inte 

längre kretsar kring att välja hur välfärden ska hanteras eller om åldern ska höjas för pension. 

Här handlar det istället om att rädda Sverige från ett hot. Med andra ord framställs inte valet 

2018 som en demokratisk process där olika åsikter får ta plats, utan beskrivs snarare som ett 

dilemma där väljare antingen lägger sin röst på att förstöra Sverige – eller med sin röst på 

Sverigedemokraterna – rädda Sverige från förstörelse. För att undersöka hur filmklippet 

skapar detta hot om att Sverige ska förstöras ska jag titta närmare på den aktuella artefakten, 

vilket för oss till nästa del, dvs. att jag tittar närmare på det projekterande narrativets olika 

steg. Detta följs sedan av en undersökning av vilka scener, miljöer, karaktärer, musik och ljud 

samt språkliga värderingar som används för att skapa denna hotbild. 

5.2 Steg 
Följande är en överblick av de steg som det projekterande narrativet följer i filmklippet 

Jimmie Åkesson – Snart är det val. Dessa steg är: orientering, stimulering och 

återorientering.     

Orientering: Svart bild med dov, dyster musik som skiftar till ett fågelperspektiv över 

någon svensk förort.  

Stimulering: Snabbt skiftande scener som illustrerar farliga situationer och hotfulla 

aktörer i Sverige. Karaktärer och miljöer förändras konstant i takt med den dystra, dova 

musiken. En allvarlig, känslosam och poetisk berättarröst skapar sammanhang i skiftet av 

scener. 

Återorientering: Jimmie Åkesson tittar ut över Stockholms vatten medan rubriken “Om 

mindre än ett år är det val - SD” presenteras. Musiken ökar en aning i takt, men är fortfarande 

dov, dyster och känslosam medans ett svagt hjärtslag kan höras i bakgrunden. Sedan blir 

skärmen återigen svart och musiken tonas ut.  

5.3 Scener 
Genom att transkribera Jimmie Åkesson – Snart är det val kan jag identifiera följande 

kategorier av scener: Dem-scener: de som vill förstöra Sverige och Vi-scener: de som vill 

rädda Sverige. Dessa scener har även underkategorier som miljöscener och människoscener. 

Vidare finns även kategorin ljusa och mörka scener. Dessa scener undersöks för att skapa en 

överskådlig bild av filmklippets grundläggande konstruktion och således precisera vad 

filmklippet försöker kommunicera. 
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Dem-scener – Miljöer: Dessa scener porträtterar de miljöer där de som vill förstöra Sverige 

befinner sig. Vi har exempelvis scener som (1), (2), (10), (14), (18) och (24) som visar 

förorter och gator, där bilar och hus brinner samtidigt som polisbilar, brandbilar samt 

ambulanser står med blåljuset på bakom olika sorters avspärrningar. Jag tolkar det som att 

dessa scener har som syfte att skapa en känsla av att Sverige har miljöer som blir farliga på 

grund av de människor som migrerat till Sverige, och att människorna i dessa områden inte är 

kontrollerbara. Med andra ord skapas en möjlig framtid för mottagaren, där de riskerar att 

leva i en miljö där bilar exploderar, hus brinner och terrordåd är något vardagligt, eftersom de 

otrygga miljöerna blir allt mer omfattande enligt filmklippet. Ett tydligt exempel på detta är 

scen (28), där berättarrösten gör en liknelse och påstår att Sverige nu tar in människor som 

motsvarar sex nya Rinkeby, vilket jag tolkar som en indikation på att de människor som 

migrerar till Sverige skapar farliga miljöer. Vidare visar scen (17) en moské, vilket jag tolkar 

som en antydan om att en viss religion ligger bakom skiftet från en trygg miljö till en otrygg. 

Känslan som väcks blir således att där islam får ta plats kommer även terror och oordning att 

breda ut sig.  

Dem-scener – Människor: Scener som (5), (6), (29) och (40) visar på civila, vardagliga 

och mörkhyade människor som jag upplever associeras med egenskaper som våldsamhet och 

opålitlighet i filmklippet. Enligt min tolkning väcker dessa människor negativa känslor hos 

mottagaren på olika sätt. Antingen porträtteras dessa mörkhyade människorna som uteliggare 

och tiggare, som befinner sig på allmänna platser och skräpar ner, eller så illustreras dessa 

människor som våldsamma personer som kommer med oordning till de platser de befinner sig 

på. Jag tolkar det som att syftet med dessa scener är att skapa en känsla av att det finns vissa 

människor som infiltrerat Sverige, och om ingenting görs riskerar Sverige att fler kommer och 

skapar ett otryggt samhälle för alla som lever i Sverige. Vidare finns scener som (25), (27) 

och (33) som illustrerar en annan grupp människor som också förstör Sverige enligt 

filmklippet. Dessa människor är moderater, socialdemokrater samt verksamma personer inom 

svenska medier. Dessa människor klassas inte som ett direkt hot mot Sverige i filmklippet, då 

de inte skapar oordning i samhället, men de klassas ändå som farliga, eftersom de antingen, i 

moderaternas eller socialdemokraternas fall, saknar kompetens att styra Sverige, eller i 

mediernas fall, ljuger och förvränger sanningen om Sveriges tillstånd. Här skulle syftet med 

dessa scener kunna vara att väcka en känsla av misstro hos mottagaren. Dels för politiker pga. 

deras brist på kompetens, dels för medierna pga. deras påstådda lögner. Följden blir således 

att mottagaren ser Sverigedemokraterna som det enda partiet som man kan lita på och som har 

kompetens att leda Sverige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Vi-scener – Miljöer: Scener som (7), (12), (24) och (37) visar villaområden, sjukhus, 

Drottninggatan i Stockholm och Stockholm stad. Dessa miljöer upplever jag representerar de 

områden, där den svenske medborgaren befinner sig, dvs. mottagaren. Villaområden 

representerar mottagarens hem, sjukhusen representerar den sjukvård mottagaren förlitar sig 

på, och Drottninggatan samt Stockholm stad symboliserar den svenska kulturen. De tidigare 

nämnda miljöerna har två saker gemensamt. Dels är de platser som är trygga eller ger 

trygghet, dels är de platser som vi riskerar att förlora om vi inte röstar på 

Sverigedemokraterna. Dessa scener väcker således tankar om hur bra Sverige är, eller 

åtminstone har varit, innan socialdemokrater och moderater släppt in människor som förstör 

det svenska samhället. Enligt min tolkning är den känsla som väcks således en stolthet över 

Sverige och ett förakt mot moderater och socialdemokrater, men framförallt människor som 

migrerar till – och förstör – de platser som vi känner igen som typiskt svenska. Sverige blir på 

så vis något som kan och ska skyddas.  

Vi-scener – Människor: Scener som: (9), (13) och (35) illustrerar den vanlige svenske 

medborgaren, som porträtteras som vit. Vi ser hur dessa människor lider medan de ser på hur 

Sverige blir allt mer otryggt utan att ha makten att kunna göra något åt det, se exempelvis 

scen (35). Vi ser blåljuspersonal släcka brinnande bilar i scen (20) samt spärra av områden 

som tidigare var trygga i scen (24) och arrestera människor med mörk hy i scen (40). Enligt 

min tolkning är känslan som väcks maktlöshet, ett förakt mot invandrare och ett starkt behov 

av att någon ser samma verklighet som den vanlige svenska medborgaren ser och dessutom 

kan göra någonting åt den. I scen (30) ser vi hur Jimmie Åkesson framställs som en självklar 

lösning på just denna känsla, då han förklarar att eftersom ingen annan vågar säga sanningen 

så ska han göra det. Med andra ord framstår Åkesson som någon som mottagarna kan 

identifiera sig med och lita på, eftersom han ser verkligheten på samma sätt som de gör. 

Vidare förklarar Åkesson i scen (44) att han, med hjälp av väljarnas röster, kan och måste lösa 

den problematik som finns, eftersom han och hans parti är det enda som förstår problemet i 

samhället och kan göra något åt saken.  

Mörka och ljusa scener: Ett genomgående tema är de filter som ligger över scenerna 

som presenteras. Vi har de mörka och svartvita filter som ligger över scener som (44), (10), 

(13) och (6), där vi ser Stockholm, brinnande bilar, människor som lider och människor som 

bråkar. Vi ser att i de scener, där Jimmie Åkesson illustreras används även dessa mörka filter, 

exempelvis scen (35) och (44). Vidare har vi de ljusa scenerna. Här ser vi hur 

socialdemokrater i scen (25), (31), moderater i scen (27), (32) och svenska medier i scen (33), 

(35) befinner sig i scener med filter som ger färg och liv. Min tolkning av syftet med val av 
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applikation av de mörka och ljusa scenerna blir således att det finns två verkligheter som 

illustreras i filmklippet. Vi har å ena sidan den verklighet som är sann enligt 

Sverigedemokraterna, dvs. att Sverige och dess befolkning lider. Här ser vi det svart på vitt. 

Bilar exploderar, svenskar känner sig otrygga och blåljuspersonal har inte förmågan att 

avhjälpa den otrygga känsla som den svenska medborgaren upplever. I denna verklighet 

befinner sig även Jimmie Åkesson. Han ser och lever i den mörka verklighet som den rädda 

svenska medborgaren befinner sig i. Tittar vi på de ljusa scenerna ser vi moderater, 

socialdemokrater och svenska medier. Antingen ser de inte vad som händer i Sverige eller så 

tittar de bort. Därför befinner de sig i – och beskriver – en verklighet som är ljus och relativt 

problemfri. Resultatet av detta är att den som känner sig otrygg associerar de som befinner sig 

i de ljusa scenerna som oförmögna att förstå den sanna mörka verkligheten. Jimmie Åkesson 

och hans parti framställs således som aktörer som också befinner sig i samma mörka 

verklighet som den rädda och otrygga svenska medborgaren. Med andra ord kan inte de som 

befinner sig i ljusa scener få tillit eftersom de inte befinner sig i den mörka verklighet som vi-

aktörerna befinner sig i. På så vis blir de personerna som förtjänar vår tillit och våra röster de 

som lever i samma mörka verklighet som den svenska medborgaren, vilket Jimmie Åkesson 

och hans parti gör. 

5.4 Miljöer 

Enligt Ledin och Machin har scener två huvudsakliga miljöer som kan undersökas, vilket är 

naturliga miljöer och kulturella miljöer. Dessa miljöer undersöks i syfte att se vilka ideal, 

problem och problemlösningar som filmklippet försöker kommunicera (Ledin, Machin, 

2018:152). 

Naturliga miljöer: Det som går att urskilja i filmklippet ur ett naturperspektiv är det 

väder som de olika scenerna utspelar sig i. Skaparna av filmklippet hade kunnat välja att spela 

in scenerna under en solig dag, men har istället valt att spela in scenerna på natten eller under 

regniga, kalla och molniga förhållanden. Ett exempel på detta i filmklippet är scenen (44), där 

Jimmie Åkesson står framför en sjö i Stockholm, där miljön är blåsig, kall och molnig. Något 

som är noterbart är att det ser mörkare ut vid horisonten och att det ser ut att blåsa upp till 

oväder. En tolkning av vad vädret symboliserar blir således att Sverige står inför ett potentiellt 

oväder, dvs. hot, om inte svenska medborgare väljer med omsorg i framtida val. De 

egenskaper som oväder associeras med avser alltså Sveriges nutid och framtid. 

Kulturella miljöer: Vi ser byggnader och bilar som brinner samt gator, där stökiga 

människor befinner sig. Otrygghet och rädsla är med andra ord de känslor som mottagaren 
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ska uppleva enligt min tolkning. Vidare är de kulturella miljöerna som scenerna utspelar sig i 

verklighetstrogna och dokumenterande, dvs. de utspelar sig på igenkännbara platser, vilket 

skulle kunna syfta till att mottagaren ska kunna identifiera det reella och närliggande hot 

filmklippet illustrerar. Ett exempel på detta är de bilder som visar Drottninggatan i Stockholm 

under terrorattentatet i scen (24). Den kulturella miljö som illustreras i Jimmie Åkesson – 

Snart är det val blir således en miljö som en gång var säker att vistas i, men som inte längre är 

det. 

5.5 Karaktärer 
Att undersöka filmklippets karaktärer är viktigt, eftersom de påverkar vilka förväntningar 

mottagaren har på narrativet och hur narrativet uppfattas (Ledin, Machin, 2018:154). Därför 

kommer jag i kommande text undersöka karaktärer ur ett individualiserande perspektiv, 

specifikt kontra allmänt perspektiv, kollektiviserande perspektiv samt kategoriserande 

perspektiv. 

Individualiserande perspektiv: I generella fall är det ovanligt att finna en tydlig 

protagonist i det projekterande narrativet (Ibid: 156). I filmklippet Jimmie Åkesson – snart är 

det val finner vi dock en uppenbar protagonist, vilket är Jimmie Åkesson. Enligt Ledin och 

Machin är protagonistens syfte att vara någon som mottagaren kan relatera till och identifiera 

sig med (Ibid). Tecken på att filmskaparna vill att Åkesson ska vara någon som mottagaren 

kan identifiera sig med har nämnts tidigare i analysen, då han är den enda politiker som lever i 

samma verklighet som den svenska medborgaren. Det finns dock andra faktorer som pekar på 

att Åkesson är filmklippets protagonist. I detta fall handlar det om klädval. Åkesson har inte – 

till skillnad från andra politiker som presenteras i filmklippet – en formell klädsel. Istället för 

vit skjorta, svart kavaj och matchande byxor som Moderaternas partiledare Ulf Kristensson, 

Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven och journalisterna bär har Åkesson bersa chinos 

och en vanlig mörk jacka. En möjlig tolkning skulle kunna vara att antagonisterna – som 

oftast existerar i ett narrativ om en protagonist kan identifieras (Ibid) – är de andra partierna 

och journalisterna som finns i Sveriges politiska kretsar. Med andra ord målar filmklippet upp 

Åkesson som en identifierbar aktör medan andra politiker och svenska medier målas upp som 

det motsatta. Ett ytterligare exempel på att Åkesson är narrativets protagonist förstås av att 

han är den enda röst som gör sig hörd under filmens gång och att Åkesson är den första och 

enda aktör som vi får höra namnet på i filmklippet.  

Specifik kontra allmänt perspektiv: Som tidigare nämnts är Åkesson den enda aktör som 

presenteras vid namn. Han är även den aktör med mest tid framför kameran. Dessutom är det 
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hans röst som binder ihop samtliga scener i filmklippet. Åkesson blir således en karaktär som 

är specifik. Vidare har vi två andra aktörer som är specifika. Dessa är Moderaternas 

partiledare Ulf Kristensson och Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven. Mottagaren 

förväntas dock ha tidigare kunskap om dessa två aktörer för att de ska anses som specifika. 

För en person som inte är bekant med svensk politik skulle den enda indikationen på att dessa 

aktörer är specifika vara att de ses i närbild och att de har några få sekunders mer kameratid 

än andra aktörer. Kristensson och Löfven blir således specifika aktörer som representerar sina 

partier. Vidare har vi de allmänna aktörerna i filmklippet. I denna kategori har vi majoriteten 

av de aktörer som presenteras. Dessa är blåljuspersonal, svenska medborgare, journalister, 

politiker och invandrare.  

Kollektiviserande perspektiv: De olika allmänna aktörerna som presenterades i tidigare 

stycke kan kategoriseras som delar av olika kollektiv. Som filmklippet visar finns det två 

kollektiv som dessa allmänna aktörerna kan vara del av. Antingen de som vill förstöra eller de 

som vill rädda Sverige. Tittar vi på hur dessa olika allmänna karaktärer presenteras ser vi hur 

politiker, journalister och invandrare placeras i det kollektiv som vill förstöra Sverige, medan 

blåljuspersonal, svenska medborgare och Sverigedemokraterna hamnar i kategorin som vill 

rädda Sverige. Vi kan alltså se två tydliga kollektiv. De som är goda och vill rädda Sverige, 

och de som är onda och vill förstöra Sverige.  

Kategoriserande perspektiv: I detta perspektiv undersöks vilken biologisk eller kulturell 

egenskap aktörerna i filmklippet har. Här ser jag två tydliga grupper. Vi har vita svenska 

medborgare med värderingar som grundar sig i svensk kultur. Sedan har vi mörkhyade icke-

svenskar med muslimska värderingar. Det är tydligt att den svenska medborgaren och hens 

kultur porträtteras som offer för de icke-svenskar med sin muslimska kultur som migrerat till 

Sverige baserat på scen (17). Denna scen associerar islam med en kultur som gifter bort, 

könsstympar och våldtar kvinnor. Vidare kan vi se i scen (6) och scen (40) hur mörkhyade 

människor bråkar och arresteras på allmänna platser i Sverige. Vi kan även se i scen (5) hur 

hemlösa vandrar runt på allmänna platser utan någonstans att ta vägen. Således får mörkhyade 

icke-svenskar negativa egenskaper associerade baserat på biologi och kultur. Enligt min 

tolkning väcks på så vis en rädsla hos mottagaren för mörkhyade icke-svenskar och således 

skapas två biologiska och kulturella kategorier av människor i filmklippet. Den första: vita 

svenskar som porträtteras som goda och hjälplösa. Den andra: mörkhyade icke-svenskar som 

är onda och hotar att förstöra Sverige. 
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5.6 Musik och ljud 

Musik och ljud är en faktor som har betydelse för hur de olika scenerna kommunicerar med 

mottagaren i ett filmklipp. Exempelvis i hur mottagaren antingen uppfattar ett filmklipp som 

lugnande eller stressande (Ibid:158). Därför kommer jag i kommande avsnitt att undersöka 

filmklippets musik och ljud med följande underrubriker: jämnhet kontra ojämnhet, snabbhet 

kontra långsamhet, ljushet kontra mörkhet, framåtrörelse kontra stillastående och 

metronomisk tidslinje kontra icke-metronomisk tidslinje. 

Jämnhet kontra ojämnhet: Filmklippets bakgrundsmusik har en genomgående jämnhet 

med dova, djupa och tunga ljud som mottagaren börjar höra i narrativets orientering och 

slutar höra i narrativets återorientering. Med andra ord spelas den dova bakgrundsmusiken 

upp genom hela filmklippets gång. Den enda gång dessa ljud försvinner är mot slutet i scenen 

(44), då ljudet tonas ut i några sekunder innan det återkommer i samma moment som 

rubriken: “Om mindre än ett år är det val – SD” visas på skärmen. Dock finns flera inslag av 

ljud som tar över medan den jämna bakgrundsmusiken spelas under filmklippets gång. Dessa 

är ljud av sirener, bilar som tutar och långsamma slag av helikopterblad. Ljuden spelas upp i 

samband med olika scener och saknar rytmisk jämnhet. Det enda ljud i denna kategori som 

har jämnhet är ett hjärtslag som kan höras mot slutet av filmklippet i scen (44). Inslagen med 

ojämna ljud tillsammans med den jämna bakgrundsmusiken kan visa på en typ av svårighet, 

men även kreativitet enligt Ledin och Machin (Ibid:158). I Jimmie Åkesson – Snart är det val 

väcks dock den tidigare känslan enligt min tolkning.  

Snabbhet kontra långsamhet: Tempot i filmklippet är långsamt och tungt. Det enda som 

är relativt snabbt är ljudet av helikopterblad och hjärtslag som spelas upp i diverse delar av 

filmklippet. Vidare låter resterande ljud som om de spelas upp i ultrarapid. Dessa ljud kan 

upplevas på olika sätt enligt Ledin och Machin (Ibid:158), och enligt mig upplevs de 

långsamma ljuden som en indikation på seghet, eller med andra ord, att sitta fast, medan de 

snabba ljuden indikerar stress och ett behov av att agera.  

Ljushet kontra mörkhet: På grund av att nästan samtliga ljud spelas upp i ultrarapid får 

de en mörkhet och en tyngd associerat med sig. Vidare har hjärtslag, sirener, och 

helikopterblad också en mörk ton i filmklippet. Dessa mörka ljud bygger enligt Ledin och 

Machin upp en känsla av betydelsefullhet, allvar och styrka (Ibid:159). 

Framåtrörelse kontra stillastående: Genom olika typer av pulserande ljud kan en känsla 

av att röra sig framåt skapas (Ibid:159). I det filmklipp jag analyserar saknas oftast ett 

pulserande ljud, vilket skapar en känsla av att vara stillastående. Den enda gång ett pulserande 

ljud hörs är när helikopterblad eller hjärtslag hörs. Detta sker dock så pass sällan att den 
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tidlösa känslan inte påverkas enligt mig. Dock ökar användningen av pulserande ljud i scen 

(44) och en känsla av att röra sig framåt uppstår.  

Metronomisk kontra icke-metronomisk tidslinje: Avsaknaden av rytm kan ge en känsla 

av tidlöshet enligt Ledin och Machin (Ibid:159). Detta är vad som sker genom hela 

filmklippet ända fram till filmklippets slut, då vissa rytmiska ljud spelas upp. Min tolkning är 

att mottagaren upplever en känsla av att tidlöst flyta omkring mellan olika scener och intryck 

ända fram tills scen (44), då rytmiska ljud används. Med hjälp av den ökade närvaron av 

rytmiska ljud får mottagaren således känslan av att tiden inte längre står still utan att något 

allvarligt närmar sig, vilket enligt filmklippet är det kommande valet. 

5.7 Språkliga värderingar 

Filmer skapar värderingar med hjälp av diverse semiotiska resurser och språket är den 

vanligaste resursen enligt Ledin och Machin (Ibid:159). Därför kommer jag i kommande 

avsnitt att granska språket som används i filmklippet Jimmie Åkesson – Snart är det val 

genom att titta närmare på vilket typ av språk som används, på vilket sätt språket skapar 

värderingar och i vilka steg värderingar skapas i narrativet. 

Typer av språk: Det finns tre typer av språk som kan användas i filmklipp (Ibid:160). 

Den första är karaktärer som använder språk för att skapa värderingar. Den andra är 

berättarröster som skapar mening åt olika scener och den tredje är texter, eller snarare 

rubriker, som definierar filmklippets poäng. Tittar vi på den aktuella artefakten kan vi se att 

det är två typer av språk som används. En berättarröst som binder ihop och skapar mening åt 

de snabbt skiftande scenerna och en rubrik som visas i slutet av filmklippet som definierar 

filmklippets poäng.  

Språkliga värderingar: Berättarrösten som binder ihop och skapar mening mellan de 

olika scenerna använder sig av ett allvarligt och poetiskt språk för att skapa värderingar. Flera 

exempel på att berättarrösten är allvarlig och poetisk finner vi i scener som: (14), (15), (16) 

och (17). Här beskriver berättarrösten olika brott som sker mot kvinnor i Sverige. Det är inte 

en långdragen beskrivning berättarrösten använder sig av, snarare används upprepande ord 

och meningar för att beskriva brotten. Dessa ord och meningar är följande: “våldtas”, 

“gruppvåldtas”, “könsstympas” och “gifts bort mot sin vilja”. Dessa ord och meningar 

betonas och upprepas och vi kan se att den typ av språk som används i tidigare nämnda scener 

även används i andra scener som exempelvis scen (24). Här används inte heller långa 

meningar utan istället betonas ord som “attackeras”, “lemlästas” och “mördas” för att skapa 

en värderande beskrivning av vad som händer med svenska medborgare i Sverige. Vidare 
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används även text för att skapa värderingar i filmklippet. Mer specifikt har denna text följande 

rubrik “om mindre än ett år är det val – SD”. Denna text presenterar poängen med filmklippet, 

vilket är att du som mottagare har ett val som medborgare. Du kan antingen rösta för att rädda 

eller förstöra Sverige. Du som väljare har även en tidsgräns att förhålla dig till då valet snart 

ska ske enligt rubriken i filmklippet. Baserat på dessa observationer tolkar jag det som att 

filmklippets avslutande poäng blir att övertyga mottagaren att rösta på Sverigedemokraterna i 

det kommande valet.  

Värderingar och narrativa steg: Orienteringen har ingen rubrik och inte heller någon 

berättarröst. Stimuleringen har inte heller någon rubrik. Dock finns en berättarröst som binder 

ihop de olika scenerna med ett allvarligt och poetiskt språk. Återorienteringen har en rubrik, 

vilket är följande: ”Om mindre om ett år är det val – SD.” Denna rubrik fyller skärmen och 

presenterar poängen med filmklippet, vilket är att du som mottagare ska rösta på 

Sverigedemokraterna i det kommande valet om du vill rädda Sverige. Samtidigt som rubriken 

visas presenterar berättarrösten protagonisten vid namn och berättar hans intention inför valet, 

vilket är att eliminera det hot som filmklippet beskriver i stimuleringen och således rädda 

Sverige. 

6. Retorisk analys 
Denna del av uppsatsen kommer utgå från resultaten av den semiotiska analysen för att – med 

hjälp av retoriska perspektiv – besvara uppsatsens andra frågeställning, vilket är: Hur blir 

hotbilden trovärdig och på vilka sätt används den för att försöka övertyga mottagaren till att 

rösta på Sverigedemokraterna? Den retoriska teori som brukas för att förklara hur hotbilden 

används i filmklippet för att försöka övertyga mottagaren till att rösta på Sverigedemokraterna 

är huvudsakligen identifikation. Denna teori kompletteras med ethos, pathos, logos samt 

ornament för att beskriva hur hotbilden blir mer trovärdig och förstärks, vilket ytterligare kan 

förklara vilka identifikationseffekter som uppstår mellan Sverigedemokraterna och 

mottagaren. Vidare används även visualiserande retorik som perspektiv för att förklara hur 

filmklippet försöker konkretisera en verklighetsbeskrivning och på så vis skapa en 

trovärdigare hotbild för mottagaren. 

6.1 Identifikation 

Baserat på den semiotiska analysen kan vi se att av de tre sätt som kan skapa identifikation 

enligt Burke (Foss, 2002:174–175) är det vanligaste sättet som förekommer i Jimmie Åkesson 

– Snart är det val att skapa ett avståndstagande mellan olika aktörer, dvs. att ett starkare ”vi” 
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mellan mottagaren och Sverigedemokraterna skapas genom att skapa ett tydligt ”dem”. Detta 

sker i filmklippet genom att visa på två typer av som hot mottagaren och 

Sverigedemokraterna utsätts för. 

Det första hotet är invandrare som skapar en mörk och otrygg verklighet som den 

svenska medborgaren, dvs. mottagaren, tvingas leva i. I denna verklighet finner vi brinnande 

bilar, terrorattentat, mord och våldtäkter. Filmklippet illustrerar även Sverigedemokraterna, 

eller snarare Jimmie Åkesson som representerar Sverigedemokraterna, i denna verklighet 

tillsammans med mottagaren. Med andra ord upplever Sverigedemokraterna samma 

verklighet som mottagaren. Vidare är det andra hotet moderater, socialdemokrater och 

svenska medier som antingen inte förstår allvaret med den mörka verkligheten eller ljuger om 

att den inte existerar. Således befinner sig andra partier än Sverigedemokraterna och svenska 

medier i en falsk verklighet och kan inte hjälpa den svenska medborgaren som befinner sig i 

den mörka verkligheten. Viktigt att nämna är att verkligheterna i filmklippet etableras med 

hjälp av semiotiska resurser i form av filter, dvs. att ljusa och mörka filter används i olika 

scener för att tydliggöra i vilken verklighet de olika aktörerna befinner sig. Exempelvis 

illustreras Jimmie Åkesson och svenska medborgare alltid i mörka filter i samband med 

hotfulla händelser i filmklippet, medan moderater, socialdemokrater och svenska medier 

illustreras i scener med ljusa filter där inget hotfullt händer. Filmklippet förenar således 

mottagaren och Sverigedemokraterna genom att påstå att Sverigedemokraterna befinner sig i 

samma mörka verklighet som mottagaren och att de förstår att det första hotet, dvs. 

invandrare, förstör Sverige och att det andra hotet, vilket är andra partier och svensk media, 

indirekt förstör Sverige eftersom de inte kan hantera eller ljuger om det som skapar den 

mörka verklighet som mottagaren och Sverigedemokraterna tvingas leva i. Således blir 

Sverigedemokraterna det parti som kan se och bekämpa de två hotbilderna mottagaren 

identifierar, vilket gör dem till det självklara partiet att rösta på inför valet enligt filmklippet. 

Det andra sättet som används för att skapa identifikation mellan mottagaren och 

Sverigedemokraterna i filmklippet är de val av semiotiska resurser som riktar sig till den 

undermedvetna identitet mottagaren anser sig ha, vilket tidigare beskrivits är den svenska 

medborgaren som befinner sig i den mörka verkligheten. Ta exempelvis scen (13) som 

illustrerar en gråtande kvinna, eller scen (35) som porträtterar svenska medborgare vid en 

avspärrning på Drottninggatan i samband med ett terrordåd. Syftet med dessa karaktärer 

skulle kunna tolkas vara att visa på svenska medborgare som är chockerade, oroade och rädda 

för hotfulla händelser som skett i Sverige. Dessa människor kan även tolkas som personer 

som oroar sig över Sveriges framtid baserat på de händelser som skett. Således, om du som 
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mottagare identifierar dig med de svenska lidande medborgare som illustreras i filmklippet 

och känner samma rädsla inför den hotbild som beskrivs så finns det inget annat parti än 

Sverigedemokraterna som förstår denna rädsla och kan göra någonting åt den enligt 

filmklippet. Med andra ord, den svenska medborgaren kommer enligt filmklippet rösta på 

Sverigedemokraterna för att rädda Sverige. Därför bör du som mottagare som identifierar dig 

som svensk medborgare göra samma sak.  

Det tredje sättet att skapa identifikation mellan mottagaren och Sverigedemokraterna 

som används i filmklippet är att peka på gemensamma faktorer. Detta sker genom att 

filmklippets semiotiska resurser målar upp Sverigedemokraterna som det parti som 

representerar den vanlige svenske medborgaren. Mindre indikationer på detta är exempelvis 

att Jimmie Åkesson bär vardagliga kläder i filmklippet, vilket mottagaren med allra största 

sannolikhet också bär, istället för kostym som är mer vanligt för en typisk politiker. Jimmie 

Åkesson är även den enda karaktäreren som hörs och presenteras vid namn i filmklippet, 

vilket enligt Ledin och Machin syftar till att skapa identifikation mellan protagonisten och 

mottagaren (Ledin, Machin, 2018:156). Avslutningsvis presenterar scen (41) och (42) en 

viktigare gemensam faktor som förenar mottagaren med Sverigedemokraterna. Detta är att de 

båda vill kämpa för att rädda Sverige från förstörelse. I dessa scener är det tydligt att 

berättarrösten vill förena så många som möjligt, då det förklaras att konflikten inte står mellan 

höger eller vänster, man eller kvinna, fattig eller rik, utan att det handlar om konflikten mellan 

de som vill rädda och de som vill förstöra Sverige. Detta innebär att de som vill rädda Sverige 

ska välja ett parti som har samma motiv, vilket är Sverigedemokraterna. 

6.2 Ethos, pathos och logos 
Av de tre bevismedel som kan användas för att göra ett budskap mer trovärdigt och således 

öka chansen till att identifikation mellan mottagaren och avsändaren uppstår så är pathos den 

appell som i störst utsträckning används i filmklippet. Exempelvis används semiotiska 

resurser som mörka och ljusa filter på bilder, skrämmande och lidande karaktärer, dov och 

tung bakgrundsmusik, ljud som snabbt bultande hjärtan och tjutande sirener samt en allvarlig 

berättarröst som binder ihop dessa semiotiska resurser och gör filmklippet meningsfullt. 

Dessa semiotiska resurser presenteras även i ett projekterande narrativ som använder 

filmatiska detaljer i okronologisk ordning för att illustrera ett narrativ, snarare än resonerande 

argument och påståenden som berättar eller återberättar ett narrativ. Med andra ord illustrerar 

filmklippet en situation för mottagaren där hjärtat dunkar, sirener tjuter, bilar brinner och 

svenska medborgare lider på grund av invandrare. Min tolkning av filmklippet är att 
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samspelet mellan dessa semiotiska resurser skapar och förstärker en viss typ av känsla hos 

mottagaren, vilket är en känsla av ett närliggande hot som måste tas på allvar, dvs. att 

filmklippet skapar en form av rädsla hos mottagaren och riktar den mot invandrare som 

befinner sig i Sverige. Hotbilden som beskrivs blir alltså mer trovärdig eftersom den förstärks 

med hjälp av de tidigare nämnda semiotiska resurserna i filmklippet. Scen (6) är ett 

praktexempel på hur invandare porträtteras, med hjälp av dessa semiotiska resurser, som ett 

trovärdigt hot. Här ser vi två mörkhyade människor i konflikt som indirekt beskrivs av 

berättarrösten som orsaken till att Sverige inte längre är lika tryggt som det en gång var. 

Samtidigt spelas tung bakgrundsmusik och mörka filter appliceras. Med andra ord vet vi inte 

om dessa två mörkhyade människor är hotfulla. En möjlighet är att de enbart är oense om 

någonting och är upprörda, men den känsla som skapas av de olika semiotiska resurserna 

skapar enligt mig en upplevelse av att filmklippet vill porträttera dessa mörkhyade människor 

som hotfulla aktörer och att dessa typer av människor är orsaken till att Sverige inte längre är 

lika tryggt som det en gång var. Värt att nämna är att dessa människor kan vara svenska 

medborgare med mörk hy, men filmklippet antyder att samtliga mörkhyade människor i 

filmklippet är invandrare, då berättarrösten enbart beskriver invandrare i samband med att 

mörkhyade människor visas i olika scener. Ytterligare exempel på detta är scen (26) och (40). 

Vi kan alltså se att mörkhyade människor enbart porträtteras med semiotiska resurser som jag 

tolkar har som syfte att väcka en rädsla hos mottagaren. På så vis associerar filmklippet 

mörkhyade människor, dvs. invandrare, som ett hot för mottagaren utan att presentera en 

logisk anledning för varför de är det. Istället skapas en känsla av att de är hotfulla med hjälp 

av semiotiska resurser som scener, karaktärer, musik och ljud. Med andra ord blir hotbilden 

trovärdig på grund av de känslor som väcks istället för resonerande argument. 

Fortsättningsvis används, som tidigare nämnts, ljusa filter på bilder som visar olika 

partiledare och svenska medier samtidigt som berättarrösten påstår att dessa aktörer inte 

befinner sig i samma situation som mottagaren befinner sig. Partiledare och svenska medier 

förstår således inte allvaret av de hotfulla invandrare mottagaren tvingas leva med eller ljuger 

om att invandrare inte är så hotfulla som mottagaren upplever att de är. Med andra ord förstår 

inte andra partiledare och svenska medier den problematik som mottagaren upplever. Således 

skapas ett behov hos mottagaren, vilket är att någon kan se och lösa den problematik 

mottagaren upplever och på så vis få bort den rädsla mottagaren känner. Svaret på detta behov 

är Jimmie Åkesson, eftersom de semiotiska resurserna i filmklippet ger Åkessons en egenskap 

som andra aktörer inte har genom att visa honom i samma situation som mottagaren. 

Egenskapen Åkesson har är alltså att han ser och förstår allvaret av det hot mottagaren 
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upplever. Han påstår även i scen (30) att han inte ljuger, till skillnad från svenska medier, utan 

att han istället vågar säga att Moderaterna och Socialdemokraterna inte förstår någonting och 

att han är den enda som har en legitim lösning. Detta i sin tur svarar då till den rädsla 

mottagaren känner. Med andra ord är Åkesson den protagonist som mottagaren ska känna 

tillit till, eftersom han är den enda karaktär som kan hjälpa mottagaren i konflikten mellan de 

som vill rädda och de som vill förstöra Sverige. Resonemanget filmklippet presenterar blir på 

så vis att mottagaren kan välja ”hjälten” som räddar Sverige eller se på medan Sverige 

fortsätter att förstöras om de röstar på något annat parti än Sverigedemokraterna. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså se att hotbilden blir trovärdigare i filmklippet med 

hjälp av att semiotiska resurser som karaktärer, musik, ljud, scener, stillbilder, filter och 

berättarröst som används i ett projekterande narrativ för att stärka en känsla av rädsla för 

invandrare, andra partier och svenska medier hos mottagaren. På så vis ökar chansen till att 

identifikation uppstår mellan Sverigedemokraterna och mottagaren eftersom hotbilden och 

den rädsla den medför är vad som i störst utsträckning skapar ett ”vi” mellan 

Sverigedemokraterna och mottagaren. Vidare används karaktärer i filmklippet för att skapa 

argument som grundar sig i vem mottagaren ska lita på för att få bort den hotbild som 

presenteras i filmklippet. Enligt filmklippet är den karaktär mottagaren ska välja för att få bort 

denna hotbild Jimmie Åkesson eftersom han är den enda aktör som förstår mottagarens 

problematik och inte ljuger om att den existerar. Filmklippet ger således mottagaren ett val. 

Detta val handlar om att välja en sida i konflikten mellan de som vill rädda och de som vill 

förstöra Sverige, vilket betyder att mottagaren ska rösta på Sverigedemokraterna eftersom de 

är det enda parti som har en ledare som förstår mottagarens problematik och kan lösa den. 

6.3 Ornament 
Den stilfigur som används av berättarrösten i Jimmie Åkesson – Snart är det val kallas 

hopningar och tar sig uttryck på följande sätt i scenerna (14–24): “bilar brinner, vårdpersonal 

misshandlas, polisstationer sprängs, poliser beskjuts”, “ett Sverige där kvinnor våldtas, 

gruppvåldtas, flickor könsstympas, gifts bort mot sin vilja”, “svenskar attackeras, lemlästas, 

mördas på våra gator” (Sverigedemokraterna, 2017). Det som definierar hopningar är sättet 

de upprepar ord som beskriver liknande saker. Denna stilfigur används i filmklippet av flera 

möjliga anledningar. Exempelvis för att öka den övertygande kraften i filmklippets 

argumentation, men även för att argumenten ska fästa i mottagarens minne (Perelman & 

Olbrechts-Tyteca, 2000:174–177, 478). På så vis förstärker stilfiguren det intryck som 

mottagaren får av det berättarrösten beskriver i filmklippet, vilket i sin tur leder till att 
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sannolikheten för att mottagaren identifierar sig med den hotbild filmklippet beskriver ökar, 

eftersom mottagaren lättare tar till sig och minns det budskap som levereras genom denna 

stilfigur. Vi kan alltså konstatera att stilfiguren används för att förstärka beskrivningen om 

vad som händer med svenska medborgare i dagens samhälle, vilket enligt min tolkning är ett 

försök till att förstärka den hotbild som beskrivs och således appellera till den känsla av rädsla 

mottagaren känner inför hur Sverige är nu och hur Sverige kan komma att se ut i framtiden. 

Mottagaren uppmanas således till att rösta på Sverigedemokraterna eftersom de är det enda 

parti som kan skydda Sverige från den hotbild som filmklippet beskriver. 

6.4 Visualiserande retorik 
Som tidigare nämnts i teorikapitlet är konkretion ett krav för att en hotbild ska bli trovärdig. 

Jimmie Åkesson – Snart är det val skapar konkretion på ett flertal sätt genom visualiserande 

retorik. Ett av dessa sätt är genom att skapa närvaro genom evidentia. Detta sker genom 

dokumentära bilder i filmklippet. Det vill säga att de visuella bilder som vi ser inte är 

animerade eller tecknade utan visar verkliga människor. Dessa människor är inte heller 

skådespelare och det som händer dessa människor är inte iscensatt utan framställs som att det 

är verkliga människor och verkliga händelser som dokumenterats. Ta exempelvis scen (24) 

som visar bilder från Drottninggatan strax efter terrorattentatet. Viktigt att nämna är att flera 

av de händelser som visas förmodligen är verkliga – exempelvis scen (24) – men det finns 

scener som kan ifrågasättas om de är iscensatta eller inte samt att vissa scener kan ha tagits ur 

sitt sammanhang och saknar relevans för den hotbild Sverigedemokraterna försöker övertyga 

om är trovärdig. Ta exempelvis scen (13) med den gråtande kvinnan eller scen (21) som 

porträtterar två svartklädda människor som springer ifrån kameran. Dessa scener placeras in i 

det stimulerande steget i filmklippets narrativ och hjälper till att skapa en närvaro för 

mottagaren, eftersom scenerna framstår som dokumenterade bilder av verkliga händelser. 

Även om dessa scener med stor sannolikhet är iscensatta eller tagits ur sitt sammanhang kan 

de uppfattas av mottagaren som verkliga dokumenterande bilder, eftersom hjärnan bjuds in 

till att ta genvägar till att dra slutsatser genom det visuella, istället för att stanna upp och 

analysera de resonemang som förs (Hill, 2004:33). På så vis kan filmklippet skapa en 

trovärdigare hotbild genom att fylla ut dokumenterande scener med iscensatta bilder eller 

bilder som är tagna ur sitt sammanhang. Samma sak görs med ljud då uppenbart pålagda ljud 

appliceras på de olika scenerna för att skapa närvaro i filmklippet. För att återgå till tidigare 

exempel använder scen (24) ljud som sirener och helikopterblad för att förstärka känslan av 

att den som ser klippet faktiskt befinner sig på en terrorplats. Hotbilden som beskrivs blir 



	 30 

således mer närvarande genom ljud som lagts till i efterhand.  

En annan aspekt som skapar konkretion är att länka en vag beskrivning till något 

verkligt. Detta kallas att “metaforisera” en beskrivning enligt Dahlin (Dahlin, 2008:53–54). 

Detta gör filmklippet Jimmie Åkesson – Snart är det val genom att i scen (28) beskriva 

mängden som invandrar till Sverige på följande sätt: “och ändå fortsätter massinvandringen, 

bara i år motsvarande mer än sex nya Rinkeby” (Sverigedemokraterna, 2017). Istället för att 

säga hur många människor som invandrar i siffror väljer filmklippet istället att använda 

Rinkeby som mått. Syftet med att denna formulering används tolkar jag görs på grund av de 

associationer Rinkeby som förort har. Således beskrivs någonting vagt med något verkligt och 

människor som invandrar till Sverige får genom denna metafor de negativa egenskaper som 

Rinkeby associeras med. 

Vidare används en stimulering av snabbt skiftande scener, där bilder tillåter för hjärnan 

att dra slutsatser (Hill, 2004:33). Ett klart exempel på detta är scen (6), där vi ser människor 

med österländsk etnicitet bråka, som 20 sekunder senare följs av scen (17), som visar en 

moské någonstans i Sverige. Samtidigt som dessa scener illustreras hörs en berättarröst som 

beskriver hur olika våldsbrott drabbar kvinnliga medborgare i Sverige. Genom dessa skiftande 

scener och en berättarröst som binder ihop dem skapas en genväg för att dra slutsatsen att 

människor med österländsk etnicitet är muslimer och att dessa har en kultur som uppmuntrar 

till våld mot kvinnor. Detta är ett tydligt exempel på hur olika semiotiska resurser tillsammans 

verkar för att övertyga om en verklighetsuppfattning på ett effektivt sätt, istället för att 

använda sig av hållbara och relevanta argument. 

Fortsättningsvis blir uppfattningen om att Åkesson ser och befinner sig i samma 

verklighet som den rädda svenske medborgaren övertygande genom de mörka och de ljusa 

scener som används i filmklippet. Detta sker genom att den mörka sidan av Sverige, som 

utsatta förorter, våld, brinnande bilar m.m. porträtteras i scener som har ett mörkt filter. När 

Åkesson porträtteras är även han i miljöer som är mörka och kalla. Således uppfattas det som 

att Åkesson ser den sanna problematik som finns i Sverige, eftersom han lever i denna mörka 

verklighet. Moderaterna, Socialdemokraterna och svenska medier illustreras dock inte på 

samma sätt. Istället befinner de sig i scener som är ljusa och glada. Med andra ord kan de inte 

se, eller väljer att titta bort från den verklighet Sverigedemokraterna beskriver. Således 

etableras uppfattningen om att Åkesson är den enda pålitliga och kompetenta ledaren för 

Sverige med hjälp av visualiserande retorik, eftersom han faktiskt befinner sig i den mörka 

verklighet svenska medier och andra politiker undviker. 

Avslutningsvis kan jag identifiera den symboliska berättelse som speglar och samlar 
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den retoriska diskursen som filmklippet är en del av. I detta filmklipp ser vi hur svenskar 

ställs mot invandrare och hur dessa och särskilt muslimer målas upp som ett hot. Det 

presenteras även en form av lösning på problemet, men denna lösning är mer av ett 

bekräftande än en konkret lösning. Följande är vad som sägs i scen (44): “Mitt namn är 

Jimmie Åkesson och jag kommer göra allt för att reda ut det kaos som ni socialdemokrater 

och ni moderater har skapat. Vi kan och vi måste lösa det här” (Sverigedemokraterna, 2017). 

Detta citat visar således inte ett förenklat svar på en komplex fråga, utan säger enbart att en 

problematik måste lösas. Hur framkommer dock inte. Vi kan dock se att den samlade 

retoriska diskursen – det vill säga den symboliska berättelsen som tar form – handlar om 

konflikten mellan svenskar och invandrare, att invandrare och särskilt muslimer är ett hot mot 

Sverige samt att denna problematik måste lösas på något sätt. Filmklippets symboliska 

berättelse återberättar således strategier som Sverigedemokraterna kommunicerat tidigare 

(Oja, 2015:271–278). Syftet med att detta görs skulle kunna vara att filmklippet försöker 

etablera en redan befintlig hotbild. 

7. Sammanfattande resultat av analyser 
Detta kapitel avser att sammanfatta de två analyser som genomförts och således svara på de 

frågeställningar som ställts. Först besvaras den första frågeställningen: Hur konstrueras 

filmklippet Jimmie Åkesson – Snart är det val en hotbild? Sedan besvaras den andra 

frågeställningen: Hur blir hotbilden trovärdig och på vilka sätt används den för att försöka 

övertyga mottagaren till att rösta på Sverigedemokraterna? 

I den semiotiska analysen kan vi se hur filmklippet konstruerar en hotbild genom att 

kombinera olika semiotiska resurser i ett projekterande narrativ. Här följer narrativet tre steg, 

vilket betyder att mottagaren orienteras in i ett narrativ, stimuleras för scener i en 

okronologisk ordning och återorienteras till narrativets slut. I dessa steg kombineras följande 

kategorier av semiotiska resurser: scener, karaktärer, miljöer, musik och ljud samt språkliga 

värderingar. Vad dessa semiotiska resurser har gemensamt är hur de ställer upp en ”sann 

mörk” verklighet och en ”falsk ljus” verklighet. I dessa verkligheter finns en vi-grupp, vilket 

är svenska medborgare och Sverigedemokraterna och en dem-grupp, vilket är invandrare, 

andra politiker och svenska medier. Svenska medborgare och Sverigedemokraterna 

porträtteras i den sanna mörka verkligheten tillsammans med invandrarna. Här används 

semiotiska resurser som tung och dov bakgrundsmusik, obehagliga ljud, mörka scener och ett 

allvarligt poetiskt språk för att porträttera invandrare som ett direkt hot mot den svenska 

medborgaren och Sverigedemokraterna. Vidare porträtteras andra politiker och svenska 
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medier i den falska och ljusa verkligheten med hjälp av ljusa scener. Dessa aktörer beskrivs 

som ett indirekt hot mot den svenska medborgaren och Sverigedemokraterna av filmklippets 

berättarröst, eftersom de antingen är oförmögna att uppleva den mörka verkligheten eller 

väljer att ljuga om att den existerar. Således skapas ett direkt och ett indirekt hot i filmklippet, 

vilket tillsammans bygger upp en sammanfattande hotbild. 

Den retoriska analysen undersöker de semiotiska resurser som den semiotiska analysen 

kunnat identifiera med hjälp av retoriska perspektiv för att visa på hur filmklippet gör 

hotbilden trovärdig och hur hotbilden används för att försöka övertyga mottagaren att röst på 

Sverigedemokraterna. Identifikation är här en grundläggande faktor som förklarar hur 

filmklippet försöker övertyga mottagaren till att rösta på Sverigedemokraterna. I filmklippet 

skapas identifikation på tre sätt. Det första sättet är användningen av ”vi” och ”dem”. Som 

nämnts tidigare används två verkligheter för att skapa dessa två grupperingar. Detta resulterar 

i att den svenska medborgaren kan identifiera sig med Sverigedemokraterna, eftersom de båda 

befinner sig i samma verklighet och således har gemensamma hot att försvara sig emot. Det 

andra sättet som används för att övertyga mottagaren att rösta på Sverigedemokraterna är 

genom att få mottagaren att identifiera sig med den svenska medborgaren som porträtteras i 

filmklippet. Detta görs genom att visa dokumentära bilder på svenska medborgare som 

befinner sig i hotfulla situationer i Sverige. Exempelvis visas bilder från terrorattentatet på 

Drottninggatan, vilket de flesta svenska medborgare skulle kunna identifiera som en hotfull 

situation som påverkat dem, eller skulle kunna påverka dem i framtiden. Samtidigt används 

obehagliga ljud och en berättarröst som beskriver hur samtliga svenska medborgare riskerar 

att leva i en liknande otrygg miljö om de inte röstar på Sverigedemokraterna i kommande val. 

Med andra ord bör de mottagare som identifierar sig som svensk medborgare rösta på 

Sverigedemokraterna för att rädda sig själva från det hot som filmklippet beskriver. Det sista 

sättet som skapar identifikation mellan Sverigedemokraterna och mottagaren handlar om 

delade intressen, vilket i detta fall handlar om att rädda Sverige. Här beskriver filmklippet att 

Sverigedemokraterna är de enda parti som förstår situationen och vill rädda Sverige. Därför 

ska du som medborgare lägga din röst på Sverigedemokraterna eftersom båda vill samma sak, 

vilket är att rädda Sverige.  

Vidare används ethos, pathos och logos för att förklara vilka bevismedel filmklippet 

använder sig av för att skapa en trovärdigare hotbild, vilket i sin tur kan öka chansen till att 

mottagaren identifierar sig med det budskap Sverigedemokraterna kommunicerar och således 

röstar på dem i kommande val. Det är tydligt att filmklippet i störst utsträckning appellerar till 

känslor. Således används semiotiska resurser som hotfulla karaktärer, otrygga miljöer och 
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obehagliga ljud genomgående i filmklippet. Följaktligen skapas således en negativ känsla hos 

mottagaren, vilket mer specifikt är en rädsla för invandrare enligt min tolkning. För att bli av 

med denna negativa känsla presenterar filmklippet ett tydligt karaktärsargument, vilket 

handlar om vilken partiledare du som väljare ska rösta på. Detta är Jimmie Åkesson enligt 

filmklippet, eftersom han är den enda som förstår hotbilden som mottagaren identifierat och 

kan lösa den problematik som skapar den känsla av rädsla som mottagaren upplever.  

Vidare används ornament för att förklara hur filmklippets budskap förstärks genom 

stilfigurer och således skapar en trovärdigare hotbild som kan användas för att försöka 

övertyga mottagaren om att rösta på Sverigedemokraterna. Den återkommande stilfigur som 

kunde identifieras kallas hopningar. Denna stilfigur upprepar olika ord med samma mening 

för att förstärka berättarröstens beskrivning av den hotbild filmklippet konstruerat för att 

förstärka intrycket som skapas, vilket i sin tur gör att hotbilden som beskrivs blir trovärdigare 

för mottagaren. 

Vidare är visualiserande retorik ett retoriskt perspektiv som förklarar hur hotbilden som 

illustreras i filmklippet blir trovärdigt för mottagaren. Detta sker med hjälp av konkretion, 

dvs. att semiotiska resurser som är dokumenterande, eller upplevs vara det, används för att 

illustrera en trovärdig hotbild. ”Metaforisering” är även något som används för att skapa 

konkretion. Exempelvis används Rinkeby som mått för att beskriva de människor som 

kommer invandra till Sverige istället för att använda en siffra. På så vis får de människor som 

kommer till Sverige de egenskaper som Rinkeby är förknippat med och bilden av dessa 

människor blir mer konkret än om de hade beskrivits med en siffra. Vidare är snabbt skiftande 

scener med bilder, ljud och berättarröst något som används i filmklippet för att mottagaren 

snabbt ska kunna ta genvägar i sina resonemang när slutsatser ska dras om den hotbild som 

beskrivs är trovärdig eller inte, dvs. att reflekterande resonemang inte existerar. Istället är 

korta sekvenser med diverse semiotiska resurser det som ligger till grund för hur filmklippet 

beskriver en ”trovärdig” hotbild för mottagaren. Avslutningsvis kan jag, med hjälp av att 

sammanfatta den symboliska berättelse filmklippet berättar, summera den retoriska diskurs 

filmklippet är en del av. Denna diskurs grundar sig i tre huvudsakliga strategier som 

kommuniceras för att förstärka identifikationen mellan Sverigedemokraterna och mottagaren. 

Detta görs genom att skapa ett avståndstagande mellan svenska medborgare och invandrare 

med hjälp av att kommunicera strategier som handlar om konflikten mellan svenskar och 

invandrare, att invandrare och särskilt muslimer är ett hot mot Sverige samt att denna 

problematik måste lösas på något sätt. 
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8. Diskussion 
I detta kapitel kommer resultaten av analyserna diskuteras i ljuset av tidigare forskning. 

Vidare kommer jag även att diskutera de etiska aspekterna av valretorik som bygger på ett 

avståndstagande mellan människor och vilka konsekvenser som denna typ av retorik kan ha 

för ett samhälle. 

För att diskutera mina resultat i ljuset av tidigare forskning hänvisar jag först till Simon 

Oja och hans avhandling Sverigedemokraternas budskap 2005–2010. En retorisk studie av ett 

annorlunda parti. Avhandlingen handlar om hur Sverigedemokraternas återkommande 

kommunikativa strategier berör konflikten mellan svenskar och immigranter, att muslimer 

målas upp som ett potentiellt hot och att Sverigedemokraterna presenterar förenklade 

lösningar på komplexa problem (Oja, 2015:271–278). Baserat på mina resultat i den retoriska 

analysen går det att se att samma strategier kommuniceras i Jimmie Åkesson – Snart är det 

val. I detta filmklipp är det fortfarande muslimer som presenteras som hotfulla och kampen 

mellan svenskar och invandrare kvarstår som kommunikativa strategier. Något som minskar 

är dock den förenklade lösningen som Oja menar är en vanligt förekommande kommunikativ 

strategi från Sverigedemokraterna. Dock kan citatet: ”Vi kan och måste lösa det här” 

(Sverigedemokraterna, 2017) som nämnts av berättarrösten i filmklippets sista del kunna 

tolkas som en typ av lösningsförslag. Vad berättarrösten mer specifikt menar är dock 

mångtydigt och det är upp till mottagaren att tolka vad som exakt menas.  

Vidare är resultaten av Orla Vigsøs avhandling Valretorik i text och bild. En studie i 

2002 års svenska valaffischer (2004) intressanta att lyfta och jämföra med resultaten av min 

uppsats. Som tidigare nämnts i tidigare forskning kommer Vigsø fram till att en personifiering 

av kandidaterna är relativt låg, att affischernas retorik lutar sig mer mot karaktärs- och 

känsloappeller snarare än logiska samt att underförstådda argument används i de artefakter 

hon undersöker. Baserat på mina resultat kan vi se att känslo- och karaktärsappeller 

fortfarande är de bevismedel som används mest i Sverigedemokraternas valfilm. Dock är 

känsloappeller den dominerande appellen som används i Jimmie Åkesson – Snart är det val. 

Vi kan även se att underförstådda argument används, dels i det avslutande lösningsförslaget, 

men även i hur de semiotiska resurserna erbjuder mottagaren att ta genvägar i beslutsfattandet 

om hur trovärdigt filmklippets budskap egentligen är. Någon som avviker är dock Vigsøs 

resultat om att valkandidaterna inte personifieras i hög utsträckning. I den artefakt jag 

undersöker är det snarare motsatsen som sker. Här används Jimmie Åkessons röst för att 

beskriva vad som händer i filmklippet och han är även den karaktär som får mest tid framför 
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kameran. Som min semiotiska analys visar är han filmens protagonist. Vi kan alltså se att 

Sverigedemokraternas valfilm väljer att personifiera sin valkandidat, vilket är en retorisk 

strategi som skiljer sig från de valaffischer Vigsø undersökt.  

Den sista tidigare forskningen jag vill diskutera är kandidatuppsatsen “Rasism är 

vidrigt”. En retorisk och semiotisk studie av Sverigedemokraternas valfilmer (2014). 

Resultatet av denna uppsats är att Sverigedemokraterna har gått ifrån känsloargument och 

använder sig mer av karaktärs- och logikargument i sin valfilm från 2014 jämfört med den 

från 2010. Detta är intressant då motsatsen sker i den artefakt jag undersökt då 

känsloargument är det bevismedel som används mest i filmklippet. Sedan används även 

karaktärsargument, men inte i samma utsträckning som de används i valfilmen från 2014. 

Vidare är logiska argument något som i princip saknas helt i filmklippet Jimmie Åkesson – 

Snart är det val. 

Avslutningsvis vill jag beröra problematiken av den typ av retorik Sverigedemokraterna 

använder i Jimmie Åkesson – Snart är det val. En del av problematiken grundar sig i det 

faktum att filmklippet skapar antagonister som mottagaren ska ta avstånd från. Denna typ av 

valretorik grundar sig i att det alltid måste finnas en fiende att frukta och undvika. Detta i sin 

tur skapar förutsättningar för att en kategori med människor svartmålas i syfte att vinna röster, 

vilket är ett etiskt dilemma som kan bidra till att människor diskrimineras i samhället de lever 

i för att ett parti ska vinna ett politiskt övertag. Med andra ord kan denna typ av valretorik 

som skapar gemenskap hos vissa kollektiv genom att peka på avvikelser från andra kollektiv 

leda till ett ökat polariserat politiskt klimat. Vidare är en annan del av problematiken det 

faktum att Sverigedemokraternas valfilm använder sig av semiotiska resurser som skapar 

genvägar i mottagarens reflekterande process för hur de accepterar filmklippets budskap, dvs. 

att med hjälp av dagens teknologi kan filmklipp som Jimmie Åkesson – Snart är det val lätt 

skapas och delas, vilket i sin tur kan bidra till att uppfattningar etableras som inte 

nödvändigtvis stämmer överens eller är en överdrift av densamma. Detta kräver att samhället 

och de mottagare som exponeras för dessa typer av filmklipp inte låter sig styras av de 

impulsiva känslor dessa typer av filmklipp skapar, utan att snarare tar ett steg tillbaka och 

kritiskt reflekterar över det som beskrivs genom den visuella kommunikationen. Med andra 

ord ser jag Jimmie Åkesson – Snart är det val som en utmaning för samhället då det kritiska 

tänkandet bland medborgare kommer sättas på prov då vem som helst har möjligheten att 

skapa och övertyga med hjälp av hot i filmklipp. 
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9. Metodreflektion och vidare forskning 
I denna del vill jag reflektera kring den analysmodell uppsatsen använt sig av för att svara på 

de frågeställningar som ställts. Jag anser att den semiotiska och retoriska analysen väl lyckats 

besvara och diskutera de frågeställningar som ställs. Med hjälp av att först plocka isär mitt 

material med hjälp av den semiotiska analysen och sedan belysa dessa beståndsdelar i den 

retoriska analysen kunde flera retoriskt intressanta aspekter lyftas och diskuteras. Noterbart är 

dock det tolkningsutrymme som lämnas för mig som plockar isär en artefakt med hjälp av den 

semiotiska analys som använts. Vad de semiotiska resurserna har för funktion kan med andra 

ord variera baserat på tolkare, vilket i sin tur gör att resultatet kan variera baserat på vem som 

tolkar. Denna problematik lyfts dock av hermeneutiken, där en viktig utgångspunkt är att vi 

inte är som tomma blad, när vi tolkar, utan att människor har erfarenheter och förkunskaper 

som påverkar vår tolkning. En viktig insikt har därför varit att jag måste vara tydlig med att 

det som påstås i analysen är mina tolkningar av de observationer jag gjort och inte en allmän 

sanning. Med andra ord är det mitt perspektiv som skapar resultaten i analysen. Detta är 

någonting som varit en utmaning i skrivandet av analysen. Förhoppningsvis förklarar även 

min transkribering varför jag tolkar som jag gör eftersom den illustrerar det jag observerat. 

Vidare undersöker jag i denna uppsats en artefakt som tagits ur sin kontext. Visserligen 

beskriver kapitlet tidigare forskning Sverigedemokraterna och hur deras kommunikation 

analyserats tidigare, men ett förslag på vidare forskning skulle kunna vara att göra en retorisk 

situationsanalys på Jimmie Åkesson – Snart är det val för att undersöka och specificera vilket 

påträngande problem som filmklippet besvarar, specificera vilken publik artefakten riktar sig 

till och vilka omständigheter artefakten måste ta hänsyn till. På så vis skulle en mer 

omfattande förståelse kring hur Sverigedemokraterna anpassar sitt budskap till den retoriska 

situationen kunna lyftas. Ett annat förslag på vidare forskning är att, eftersom andra partier 

också använder sig av filmklipp för att propagera för sin politik, undersöka hur exempelvis 

Socialdemokraternas eller Moderaternas filmklipp skiljer sig från Sverigedemokraternas 

valfilm inför 2018 med hjälp av samma semiotiska och retoriska metod som jag använt. 

Genom att undersöka detta skulle en djupare kunskap om hur de olika partierna övertygar 

väljare till att rösta på dem med filmklipp kunna lyftas. Avslutningsvis påstår Ledin och 

Machin att samhället blivit mer visuellt (Ledin, Machin, 2018:1). Därför uppmuntra jag till att 

fler semiotiska och retoriska undersökningar av visuell kommunikation sker i framtiden, 

eftersom vi då förhoppningsvis bättre kan förstå hur filmklipp, och även andra visuella 

kommunikationsmedel, påverkar och övertygar oss. 
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