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Sammanfattning 
I valupptakten hösten 2010 fick Sverigedemokraternas två valfilmer oerhört genomslag i 
media, och hade inte mindre än en halv miljon visningar på Youtube, på bara några få 
dagar. Denna här uppsatsen undersöker vilka strategier som ligger bakom ett sådant 
genomslag i media. Frågeställningen försöker besvara vilka verklighetsbeskrivningar som 
TV4 respektive Sverigedemokraterna (SD) ger i sitt pressmaterial angående lanseringen av 
SD:s två valfilmer, och vad de får för effekter.  
Uppsatsen analyserar nyckelord som används, vilken ram de sätter på situationen och om 
SD använder sig av anti-etablissemangsstrategin. Den diskuterar också omkring 
problemformuleringsprivilegiet, det vill säga att den som formulerar frågeställningen alltid 
äger tolkningsföreträdet till den.  

Uppsatsens slutsats är att SD:s strategi vid lanseringen av valfilmen var att synliggöra 
och förstärka avståndet mellan SD och etablissemanget, såväl till politiska partier som till 
media. SD använde sig av de egna problemformuleringarna massinvandring och censur, 
som i sin tur skapade egna ramar, till vilka enbart SD hade tolkningsföreträde. SD:s ramar 
stämmer tydligt överrens med vilka kriterier ett politiskt parti måste ha för att använda sig 
av anti-etablissemangsstrategin.  
  
Nyckelord: Retorik, Sverigedemokraterna, valfilm, pressmeddelande, klusteranalys, 
framing, anti-etablissemangsstrategi.  
 
 
 
Abstract 
In the fall of 2010 during the election, the Swedish Democrats launched two election 
movies who got a enormous breakthrough in the media. They got over half a million views 
on Youtube in just a few days. This essay investigates what strategies that lays behind the 
breakthrough in the Swedish media. The inquiry tries to answer what description of reality 
that TV4 and the Swedish Democrats leaves in their press material concerning the launch 
of the Swedish Democrats two election movies and following effects.  
    The essay analyses keywords in these movies, the frame of the situation and if the 
Swedish Democrats uses the anti-establishment strategy. It also discuss the problem 
formulation privilege, which means that the person who formulate the inquiry always own 
the right to interpret the inquiry. The conclusion of the essay is that the Swedish Democrats 
strategy during the launch of the election movies, was to expose and strengthen the 
distance between the Swedish Democrats and the establishment. As well as between other 
political parties and media. The Swedish Democrats formulate their own problem 
formulation using words as “mass migration” and “censorship”. With these two words they 
create their own frames that gives the Swedish Democrats the total interpret of the words. 
The frames that the Swedish Democrats are using, agrees with the criteria of what a 
political party must contain to use the anti-establishment strategy. 
 
Keywords: Rhetoric, The Swedish Democrats, Election movie, Press release, Cluster 
Criticism, Framing and Anti-establishment strategy.  
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1. Bakgrund 

Den 19 september 2010 röstades Sverigedemokraterna (SD) in i riksdagen med 5,7 procent av 

rösterna. Bakgrunden till denna uppsats är den valfilm som SD lanserade den 27 augusti 2010 – 

Invandringsbroms eller pensionsbroms? Filmen var producerad för att sändas i TV4, men samma 

dag som filmen såg dagens ljus beslutade TV4 att inte sända filmen på grund av att de bland 

annat ansåg att den stred mot lagen om hets mot folkgrupp. Följden blev att SD:s reklamfilm 

rusade i höjden på Youtube, och fick under endast några få dagar över en halv miljon visningar. 

Sex dagar efter TV4:s beslut att inte sända filmen lanserade SD ännu en valfilm, där man använt 

samma film som tidigare, men nu placerat en censurplatta över största delen av filmen, där det 

stod att filmen censurerats av TV4.  

I boken Vi är de goda undersöker statsvetaren Anders Hellström hur debatten om SD förs i det 

offentliga rummet. Inte bara på vad som sägs utan även hur det sägs. (Hellström 2010:15) 

Hellströms ambition i boken är inte att blottlägga partiets egentliga ideologi eller vad de 

egentligen anser om utomeuropeiska inslag i den svenska vardagen. Istället fokuserar han på det 

manifesta budskapet, det som kommuniceras direkt till mottagarna. Det är också det perspektivet 

som jag har anslutit mig till i denna uppsats.  
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2. Tidigare forskning 

2.1 Pressmeddelande som politisk kommunikation 

Maria Lindholm, språkvetare vid Linköpings Universitet, har i sin avhandling La Commission 

européenne et ses pratiques communicatives studerat Europeiska kommissionens 

pressmeddelanden som dagligen skickas till världens presskår i Bryssel. Hennes avhandling 

tittar på pressmeddelandena främst utifrån en språklig synvinkel, men delvis analyserar hon 

också pressmeddelandena utifrån sin sociala ram.  I avhandlingen framgår det att EU 

kommissionens pressmeddelanden ibland är öppet politiska och inte enbart vänder sig till 

journalister. Hon urskiljer en tendens att pressmeddelandena inte enbart informerar utan också 

används för att legitimera EU och kommissionen. (Lindholm 2007:358) Lindholm fastslår att 

kommissionens pressmeddelanden kan ha betydligt mer komplicerade funktioner än vad man 

vanligtvis förväntar sig av ett pressmeddelande.   

Sedan 1990 har det skett en stor förändring när de gäller politiska partiers användning av 

pressmeddelanden, en förändring som hänger samman med professionaliseringen av den 

politiska kommunikationen. Idag har alla partier medarbetare som tidigare jobbat med 

kommunikation inom media, och pressmeddelandet används snarare som ett medel i att försöka 

ta kontroll över situationen, än ett medel för att enbart informera. Det skrivs färdiga 

pressmeddelanden, så kallade Ready made, eftersom man har kännedom om 

tidningsredaktionernas tidsbrist ibland kan leda till att de väljer att publicera ett tryckt 

pressmeddelande rakt av. Orla Vigsø, lektor i retorik vid Södertörns högskola, har försökt att 

karaktärisera pressmeddelandets funktioner. (Vigsø 2010)  

• Att informera. Detta är pressmeddelandets viktigaste funktion. Detta kan vara om allt ifrån 

politiska initiativ till interna omstruktureringar.  

• Att mediebevaka. Man sänder meddelanden till pressen i hopp om att de ska skriva eller göra 

ett inslag om det. Detta är pressmeddelandets roll idag.  

• Att sätta dagordningen, har blivit följden av att pressmeddelandet har fått rollen som 

mediebevakare och nyhetsstoff.  

• Att påverka avsändaren. (branding) Detta är följden av att mediebevaka och sätta 

dagordningen på vad som är viktigt. På detta sätt framstår partiet att vara ett parti som är i 

framkant och alltid intresserat av att vara med och diskutera det som står på dagordningen. På 

detta sätt påverkar partiet bilden av sig själv och sina motståndare.  
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• Att påverka grundläggande uppfattningar om vad politik är överhuvudtaget, och vad de bör 

vara.  Vad som är sunt förnuft och hur man bör handlar i vissa frågor. Man sätter upp en ram 

[frame] för hur verkligheten ska uppfattas.  

2.2 Populism 

I Nationalencyklopedin förklaras populism som  

 

en rörelse eller ideologi som utnyttjar folkligt missnöje och underblåser det med enkel, 

demagogisk och opportunistisk argumentation. Den politiska populismen har ofta haft sin 

grund i missnöje med skatter, byråkrati eller invandring. Populistiska partier har ofta starka 

ledare som står för hela organisationens idéutveckling. 

 

Wikipedia definierar det som  

 

en politisk rörelse som vädjar till ”folket" och angriper en politisk eller social elit, ofta utan 

att detta hugfästs i en specifik ideologi… Populismen, som kan ha skiftande innebörd i 

olika länder, används i Sverige företrädesvis som ett pejorativt begrepp för att beskriva 

oseriösa och extrema nya politiska partier och deras åsikter. Men det behöver inte vara 

negativt.  

 

Anledningen till varför jag valt att ta med Wikipedias definition av populism är för att den ger 

en mycket positivare beskrivning av ordet, än vad Nationalencyklopedin (NE) gör. I NE 

beskriver man ordet som en rörelse som utnyttjar folkligt missnöje, medan man i Wikipedia 

beskriver ordet som en rörelse som vädjar till folket. Med detta vill jag visa på svårigheten att 

definiera ordet. I vardagligt tal används ordet på ett nästintill slentrianmässigt skällord för 

politiker som anses ha för åsikt att endast fiska röster, ett begrepp för någonting som vi ogillar. 

Christian Andersson, fil.dr i sociologi och lektor i journalistik vid Södertörns högskola, har givit 

sig i kast med att försöka kartlägga begreppet.   

 

Populism har blivit ett slagord, särskilt i medierna, för att beteckna de nya politiska och 

sociala rörelserna som utmanar den renläriga demokratins inrotade värderingar, regler 

och institutioner. På så sätt har populism, inom loppet av bara några få år blivit liktydigt 

med demokratins sjukdomstillstånd (Andersson 2009:8-9).  
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Vidare definierar Andersson att populism inte handlar om vad man säger, utan hur man säger 

det. Att diskutera vissa frågor, till exempel invandring eller ökad kriminalitet, menar han inte på 

något sätt är populistiskt. Andersson tolkar det som att det är själva formen för budskapet som 

är utmärkande för populismen:  

 

Förenklingen, generaliseringen, förytligandet som bottnar i en likaledes förenklad bild av 

hur samhället är strukturerat och av olika samhällsgruppers intressen och prioriteringar 

(Andersson 2009:88). 

 

Idag, med en ökad mediefiering av samhället och politiken har mediestrategierna blivit oerhört 

viktiga för politiska partier, där snabba känslor har blivit viktigare än långsamma sakargument. 

Idag är det lättare att formulera en slogan än att lägga fram problematiserande sakargument. Det 

har blivit viktigare att kunna beskriva verkligheten än att utreda hur den egentligen ser ut. I 

media handlar det om att kunna beskriva en händelse, snarare än att kunna förklara och 

problematisera den. Politikens uppgift i en demokrati är att väga ihop olika intressen och 

kompromissa. Populismen förkastar i princip kompromisser. Enligt Andersson representerar 

populisten inte folket. Den är folket. (Andersson 2009:86) Populisten fyller sitt tomma hjärta 

med det som den önskar, strategin blir att alltid hänvisa till den icke-representativa demokratin. 

Populisten vill ha direktdemokrati. Den brittiske populistforskaren Paul Taggart menar att det är 

oerhört svårt att definiera populism men diskuterar några grundläggande teman som enligt 

honom genomsyrar populismen.  

• en fientlighet mot representativ politik. 

• en identifikation med ett idealiserat hjärtland (heartland) inom det samhälle som populisten 

tillhör. 

• en ideologi som saknar egna grundläggande värden. 

• en kraftfull reaktion på en utbredd känsla av kris. 

• grundläggande dilemman som gör att populismen själv sätter gränser för sin expansion.  

• en anpassning till omgivningens färger, populismen som en kameleont.  

(Andersson 2009:18) 

Populismen har ingen egen plats, i ett vanligt politiskt spektrum som löper mellan vänster och 

höger. Populisten bär på en ryggsäck som kan fyllas med vilket ideologiskt bagage som helst, 

från både vänster och höger. Taggart talar om det ”tomma hjärtat” (Andersson 2009:21). Det är 

ofta det som debatten med populisten kommer att handla om. Frågan om vad vi egentligen 

menar med demokrati. Populisten vill ha direktdemokrati, inte representativ demokrati. 
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Populisten styrs av sunt förnuft och inte långsam saklig argumentation. Ett utmärkande drag hos 

populisten är att den ställer frågan: Vad menar vi egentligen med begreppet demokrati?  

3. Material 

Materialet som ligger till grunden för uppsatsen består av nio pressmeddelanden och två 

valfilmer från SD, samt två pressmeddelanden från TV4. Pressmeddelandena sträcker sig under 

sex dagar från den 27 augusti 2010 till den 1 september 2010. SD:s två valfilmer består av den 

ursprungliga som var tänkt att sändas i TV4, och den andra som till slut sändes i TV4.   

Upptakten till händelsen tar sin början under förmiddagen den 27 augusti 2010, då SD 

presenterar sin valfilm ”Invandringsbroms eller pensionsbroms” på Sergels Torg i centrala 

Stockholm. 

3.1 Urvalet 

Jag har valt att avgränsa mitt material från att den första filmen släpps den 27 augusti till att det 

sista pressmeddelandet släpps den 1 september, strax efter att TV4 har godkänt den andra 

valfilmen. Jag har valt att hämta mitt material från denna tidsperiod eftersom det är då som SD 

och TV4 konstruerade sina verklighetsbeskrivningar av vad filmerna och situationen handlade 

om.   

3.2 SD:s pressmeddelanden 

SD:s pressmeddelanden är hämtade från webbsidan www.mynewsdesk.com där det är fritt fram 

för vem som helst att registrera sig och skicka ut pressmeddelanden. Fortsättningsvis kommer 

jag att kalla pressmeddelande vid nummer. Exempel: ”Pressmeddelande 1.” 

 

Pressmeddelande 1: ”SD kräver svar av TV4: Hur kan det vara olagligt att säga att politik 

handlar om prioriteringar” (Pressmeddelande 1) 

Bilaga 1) Pressmeddelande SD, den 27 augusti 2010, klockan: 20:23.  

 

Pressmeddelande 2: ”SD anmäler sin egen valfilm till Justitiekanslern”.  

Bilaga 2) Pressmeddelande SD, den 28 augusti 2010, klockan: 08:32.  

 

Pressmeddelande 3: ”Sverigedemokraternas valfilm mest sedda film på Youtube”. 

Bilaga 3) Pressmeddelande SD, den 28 augusti 2010, klockan: 09:19.  
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Pressmeddelande 4: ”TV4 har passerat anständighetens alla gränser – Sverigedemokraterna 

anmäler till Granskningsnämnden”. 

Bilaga 4) Pressmeddelande SD, den 28 augusti 2010, klockan: 14:50. 

 

Pressmeddelande 5: ”Sverigedemokraternas radioreklam stoppas”.  

Bilaga 5) Pressmeddelande SD, den 30 augusti 2010, klockan: 12:38.  

 

Pressmeddelande 6: ”En halv miljon har sett Sverigedemokraternas valfilm”.  

Bilaga 6) Pressmeddelande SD, den 30 augusti 2010, klockan: 13:25.  

 

Pressmeddelande 7: ”Stoppad SD-reklam blir fråga för Europaparlamentet”.  

Bilaga 7) Pressmeddelande SD, den 30 augusti 2010, klockan: 14:01. 

 

Pressmeddelande 8: ”Sverigedemokratiskt pip-ljud förbjudet i radioreklam – SD vädjar till 

Europarådet om att hörsamma den danska regeringen”.  

(Bilaga 8) Pressmeddelande SD, den 31 augusti 2010, klockan: 15:08.  

 

Pressmeddelande 9: ”Sverigedemokraterna lanserar ny reklamfilm för TV4”.  

Bilaga 9) Pressmeddelande SD, den 1 september 2010, klockan: 18:11 

 

3.3 SD:s två valfilmer 

Valfilm 1: ”Invandringsbroms före pensionsbroms”. 

 (Bilaga 10) SD:s valfilm, den 27 augusti 2010.  

 

Filmen är 29 sekunder lång, och nedan kommer jag att beskriva den i stort. Filmen börjar med 

att visa vita siffror och text mot en svart bakgrund. Texten lyder ”Statsbudget” och siffrorna 

”505.926.342.293” rullar snabbt nedåt. De rullande siffrorna ackompanjeras av ljud från en 

sedelräkningsmaskin. En stor flyttkartong fylld till bredden med hundralappar filmas. En hand 

sträcker sig fram över lådan och tar sedlar. En röst säger: ”All politik handlar om 

prioriteringar.” Två personer, en man och en kvinna i kostym, sitter vid var sitt skrivbord och 

räknar pengar med hjälp av varsin sedelräknare. Ovanför personernas huvud så rullar 

räkneverket med statsbudgetens siffror snabbt nedåt. Man får aldrig tydligt se ett ansikte på 
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personerna. De båda personerna sitter i ett mörkt rum som endast är upplyst över deras 

skrivbord. Bakom dem är det svart. En sedelräkningsmaskin visas i helbild. Hundralapparna 

snurrar fort. Ljudet från sedelräknaren förstärks ytterligare. Kvinnan som sitter på det vänstra 

skrivbordet är ”Handläggare pensionärer”, och mannen som sitter på det högra skrivbordet är 

”Handläggare invandring”. En tickande klocka hörs klart och tydligt. Filmens dunkel förstärks 

när det i bakgrunden hörs ett dovt mullrande ljud som tilltar följt av en smäll. Siffrorna snurrar 

hastigt nedåt och stannar på 100 000 000. Då börjar siffran blinka i orange färg, samtidigt som 

en röd siren börjar snurra ovanför räkneverket och ett larm börjar ljuda genom lokalen där 

handläggarna sitter. Larmet är synkroniserat med den blinkande statsbudgeten. Larmet hörs 

sedan genom resten av filmen, dock avtar larmet för att i slutet upphöra helt. När det är 

100.000.000 kronor kvar så börjar ett varningssystem tjuta. Här visas hela den stora lokalen som 

handläggarna sitter i. Det är en stor nedsläckt lagerlokal där de båda handläggarna sitter i 

mörkret och räknar pengar. Men plötsligt tänds två lampor över handläggarnas skrivbord. Sedan 

som i en kedjereaktion så tänds resten av lokalens lampor upp. Värt att notera är att varje lampa 

tänds med en smäll, precis som om man startade ett elverk. Samtidigt som larmet tjuter och 

lamporna blinkar i rött så tänds hela lokalen. Ljuset bryter mörkret samtidigt som den kvinnliga 

speakerrösten säger: ”Nu har du ett val…”. Statsbudgeten visas i bakgrunden. I förgrunden 

trillar två bromshandtag ned. När handtagen trillar ned ovanifrån bild så hörs ett rasslande ljud 

av kättingar eller kedjor. På det vänstra handtaget står det ”pensionärer”, på det högra 

”invandring”. I bakgrunden ljuder larmet och den röda sirenen snurrar. När bromshandtagen har 

trillat ned så startar en lugn och melankolisk låt. Kameran filmar nära golvet, i vänsterkanten av 

bilden visas ett hjul på en rullator. Det hörs gnisslande ljud, från rullatorns hjul. En person med 

rullator går i riktning mot handläggarna. En gammal hand kramar om ett handtag på en rullator. 

Det gnisslande ljudet från rullatorn förstärks. Nu avslöjas vem som går med rullatorn. En 

gammal vithårig kvinna med fårigt ansikte. Hon ser ansträngd ut och verkar andas tungt med 

öppen mun. Kvinna med rullator visas i helbild. Hon ser stressad ut och verkar mycket 

bekymrad. Hon är absolut inte glad. Kvinnans ansikte syns i helbild, när hon vänder sig om och 

tittar bakåt. Kvinnor i svartklädda nikab, med barnvagnar halvspringer. En av dem är gravid. Nu 

förstår vi också varför den äldre kvinnan är stressad – hon är jagad. Kvinnorna i nikab är unga, 

och uppenbarligen i fertil ålder eftersom alla har varsin barnvagn framför sig. En hand kramar 

om handtaget på en barnvagn. De vill hinna fram och dra i pensionsbromsen före den äldre 

kvinnan drar i invandringsbromsen. Bild bakifrån. Kvinnorna i nikab springer ikapp den äldre 

kvinnan med rullator – mot handläggarna som sitter längst bort i lokalen. Det är en tävling som 

handlar om vem som är först med att dra i bromsen. Nu blir också tävlingen mycket konkret. 
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Den ensamma pensionären mot de ansiktslösa nikab-kvinnorna. Nu visas ett barnvagnshjul som 

rullar fort. Speakerrösten säger: ”Den 19 september…”. Nu filmas nikab-kvinnorna med 

barnvagnarna och den äldre damen, i golvhöjd. På så sätt skapas en känsla av att farten har ökat 

och kampen har intensifierats mellan dem. Speakerrösten säger: ”…kan du välja…” Filmat 

bakifrån. Kvinnorna i burka har hunnit ifatt damen i rullator och är nu nästan framme vid 

handläggarna. Kvinnorna i nikab sträcker sig efter det vänstra handtaget och den äldre damen 

sträcker sig efter det högra handtaget. Siffran på räkneverket som tidigare blinkade 100 000 000 

rullar nu snabbt nedåt när damen i rullator och kvinnorna i burka sträcker sig efter bromsarna. 

Speakerrösten: … invandringsbroms… Helbild på de båda bromshandtagen. På det vänstra 

handtaget står det ”pensioner” och på det högra handtaget står det ”invandring”. Fyra händer 

sträcker sig efter pensionsbromsen, och en hand sträcker sig efter invandringsbromsen. Två av 

de händer som sträcker sig efter pensionsbromsen är nästan tre gånger så nära som den hand 

som sträcker sig efter invandringsbromsen.  Den äldre damen kommer kanske inte att hinna dra 

i invandringsbromsen. Speakerrösten säger: ”före pensionsbroms. Rösta…” Bilden tonar över 

till Sverigedemokraternas vita bakgrund med deras namn logotyp och slogan på där det står 

”Sverigedemokraterna. Trygghet & tradition”. Speakerrösten säger: ” … på 

Sverigedemokraterna”.  

 

Valfilm 2: ”Censurerat av TV4”.  

Bilaga 11) SD:s valfilm, den 1 september 2010.  

 

Den 1 september presenterar SD sin nya valfilm. Det här är den reklamfilm som TV4 godkände 

att Sverigedemokraterna fick visa. Här har SD valt att använda sig av samma valfilm som 

tidigare, men denna gång har de valt att lägga en pixlad censur-ruta som börjar tio sekunder in i 

filmen och visas i 16 sekunder ända fram till händerna sträcker sig efter ”pensions”-respektive 

”invandrings”-bromsarna. Ovanpå de pixlade bilderna visas texten: ”Censurerat av TV4. Se den 

ocensurerade versionen på www.sverigedemokraterna.se”. Speakerrösten och det övriga ljudet i 

filmen är detsamma som i den första filmen.  
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3.4 TV4:s pressmeddelanden 

TV4:s pressmeddelanden är hämtade från TV4:s hemsida.  

 

Pressmeddelande 1: ”SD:s reklamfilm visas inte i TV4.” 

Bilaga 12) Pressmeddelande TV4, den 27 augusti, klockan: 16:31.  

 

Pressmeddelande 2: ”TV4 sänder SD:s nya reklamfilm”. 

Bilaga 13) Pressmeddelande TV4, den 1 september, klockan: 17:03 

 

4. Teoretiska utgångspunkter och frågeställningar 

4.1 Nyckelord och kluster 

Kenneth Burke, en av efterkrigstidens största retorikforskare, ägnade hela sitt liv åt att utforska 

språkets funktioner och konsekvenser. Burke menade att vi människor hela tiden omger oss av 

materiella saker, ämnen, personer, platser, och ord, som vi vill bli associerade med. Detta, 

menade Burke, ger oss människor en identitet. Omkring varje människa så finns alltså ett 

kluster av konkreta och abstrakta ord (K. Foss 2004:69).  

Sonja K. Foss tar i sin bok Rhetorical Criticism upp hur man med hjälp av klusteranalys kan 

kartlägga nyckelord och därmed också se vilka begrepp som är centrala i texten. Burke förklarar 

att själva kärnan med klusteranalysen är att en retor eller författare använder sig av en rad 

implicita teman som i sin tur skapar nyckelord och ord som associativt klustrar omkring 

nyckelorden.  Själva syftet med analysen blir då att försöka kartlägga vilka ämnen som klustrar 

runt andra ämnen.  

4.2 Framing 

Frame-teorin som Lakoff talar om i Methaphor, morality and politics handlar om 

verklighetsbeskrivning. Enligt Lakoff så bildar de metaforer som används för att beskriva 

verkligheten en specifik ram [frame] (Lakoff 1995). Robert M. Entman, amerikansk professor i 

kommunikation, journalistik och politik definierar frame-teorin på följande sätt:  

 

Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some aspects 

of perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way 
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as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, 

and/or treatment recommendation for the item described. 

 

Kommunikatörer gör medvetna eller omedvetna frameande påståenden eftersom de handlar 

efter sin moraliska tro på vad som är det goda, eller rätta att tänka i en situation.  Alla texter 

skapar ramar, som manifesteras antingen av närvaron eller av frånvaron av särskilda nyckelord, 

huvudfraser, stereotypa bilder, informationskällor, och påståenden som förhindrar att se på 

händelsen från olika perspektiv (Entman 1993:52). 

En ram riktar strålkastarljuset på utvalda detaljer i informationen som blir utmärkande och får 

symbolisera hela situationen. Med utmärkande menas att de utvalda delarna av informationen 

blir mer minnesvärda, meningsfulla eller anmärkningsvärda. Enligt Entman kan information 

göras mer utmärkande genom att repetera informationen eller associera den med gemensamma 

kulturella referenser (Entman 1993:53). 

4.3 Populistisk strategi – anti-etablissemangsstrategin 

Den mest kända populistiska strategin går ut på att utmana de styrande etablerade partierna. 

Anti-etablissemangsstrategin bygger på att det populistiska partiet konstruerar en bild av att 

ständigt vara i opposition till det politiska etablissemanget. Samtidigt får det populistiska partiet 

inte framstå som anti-demokratiskt eller alltför extremt. (Se fig 1.) Strategin går ut på att 

populisten förnekar den pluralitet av politiska inriktningar som de olika partierna utgör och 

hävdar att de utgör en enda homogen klass och grupp av människor. Populisten beskyller de 

etablerade partierna för att ha stulit makten från folket, och utmålar sig själv som den enda 

oppositionen (Rydgren, Widfeldt 2004:22). 

 
Fig 1. Den populistiska anti-etablissemangsstrategin. (Rydgren, Widfeldt 2004:23)  

 

Amir Abedi har i sin bok Anti-Political Establishment Parties kartlagt anti-etablissemangspartier i 

Europa och kommit fram till att det främst inte är de ekonomiska eller sociala förutsättningarna 

som gör att ett anti-etablissemangsparti växer. Han menar istället att den största bidragande 

faktorn är att de etablerade partierna närmar sig varandra ideologiskt sett. Att gapet mellan dem 
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minskar. Enligt Amir är alltså den största förutsättningen att lyckas med en anti-

etablissemangspolitik när de politiskt etablerade partierna liknar varandra. På samma sätt minskar 

också chansen att lyckas om de etablerade partierna står långt ifrån varandra ideologiskt sett 

(Abedi 2004:141). 

4.4 Problemformuleringsprivilegiet 

I sin bok Problemformuleringsprivilegiet skriver filosofen Lars Gustafsson om vem eller vilka i 

ett sammanhang som förbehåller sig rätten att formulera och på så sätt definiera ett uppstått 

problem i en situation. Vem har förbehåll att beskriva verkligheten?  

 

Låt oss anta att vi vill besöka en populär grekisk taverna. Vi kommer in i lokalen, ser 

oss omkring och upptäcker att det inte finns plats för oss. Värden kommer emot oss och 

förklarar beklagande att:  

 

det tyvärr är för många gäster ikväll 

 

Om vi nu skulle svara att det inte alls är för många gäster som är restaurangens problem, 

utan att 

 

restaurangen har för få bord 

 

är det möjligt att denna alternativa problemformulering uppfattas som en oförskämdhet. 

Värden uppfattar det säkerligen som sin sak att avgöra hur många bord han ska ha i sin 

restaurang för att den skall förbli angenäm att vistas i. Han förbehåller sig 

problemformuleringsprivilegiet  

(Gustafsson 1989:40-41). 

 

Rätten att bestämma vilka frågor som ska stå på den politiska dagordningen förbehålls oftast av 

ett fåtal aktörer i det politiska fältet. Gustafsson menar också att den djupaste stimulansen alltid 

kommer ifrån den alternativa verklighetsbilden (Gustafsson 1989:45).  

4.5 Frågeställningar 
I valupptaktens slutskede köpte SD inte enbart reklamtid hos TV4. De köpte också en debatt om 

yttrandefriheten, värd det mångdubbla i annonsutrymme i press och på internet. Jag ställer mig 
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frågan: hur gick det till? Vilka förutsättningar och byggstenar måste finnas till hans för att 

konstruera den mediala uppmärksamhet som SD lyckades med? En första ansats i att 

utkristallisera en strategi är att försöka ta reda på vilka nyckelord som SD respektive TV4 

använde sig av och hur de valde att beskriva verkligheten. Vilken verklighetsbild förmedlade de 

två aktörerna av situationen, och vad fick det för effekter? I denna uppsats kommer jag att 

besvarar följande frågor:  

1. Vilka ramar kommer till uttryck i SD:s respektive TV4:s material, och vad blir effekterna?   

2. Överrensstämmer ramarna med anti-etablissemangsteorin, det vill säga att SD beskriver sig 

själva som den enda oppositionen till de etablerade riksdagspartierna?  

5. Teori och metod 

Jag har valt att dela upp min metod i tre delar. I den första delen kommer jag att titta på 

nyckelord, i den andra delen ramar [frames] och i den tredje delen kommer jag att sätta det mot 

anti-etablissemangsteorin. Jag kommer även inkludera problemformuleringsprivilegiet. Totalt 

kommer jag att använda mig av fyra teorier i uppsatsen som kommer att resultera i fyra olika 

analyser. Jag kommer att analysera SD:s pressmeddelande, SD:s valfilmer och TV4:s 

pressmeddelande respektive var och för sig, för att göra det enklare att särskilja vem som säger 

vad.  

5.1 Klusteranalys 

I den första delen av min analys använder jag mig av Sonja K Foss klusteranalys som går ut på 

att identifiera nyckelord och ord som klustrar omkring nyckelorden. Syftet med klusteranalysen 

är att försöka utkristallisera vilka nyckelord som förekommer i texterna, och sedan försöka se 

vilka ord som klustrar omkring respektive nyckelord. Genom att titta på hur många gånger ett 

nyckelord upprepar sig i respektive text, eller se om det läggs extra tyngd vid något ord, eller 

om något ord är centralt i argumentationen, kommer jag att försöka kartlägga textens ordkluster. 

I varje artefakt kommer jag att begränsa mig till ett nyckelord, och se vad som klustrar omkring 

just det ordet.  Exempel: Nyckelordet invandring beskrivs med klusterord som massinvandring, 

kostsam och extrem.  

5.2 Framing 

I analysens andra del kommer jag att titta på de ramar [frames] som skapas utifrån Foss 

klusteranalys. Som grund till ramanalysen ligger Entmans definitioner av vad som utgör en ram. 
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En ram behöver enligt Entman nödvändigtvis inte innehålla alla beståndsdelarna. Entman 

definierar ramar enligt följande kriterier.  

• Definierar ett problem. Någon utför en handling mot en annan part. Vad kostnaden och/eller 

effekten blir av handlingen?  

• Diagnostiserar orsaken. Här identifieras själva orsaken till problemet, det som ligger till grund 

för problemet.  

• Tar moralisk ståndpunkt. Utvärderar orsaken. Hur värderas själva problemet och orsaken till 

problemet?  

• Föreslår en lösning. Här presenteras en lösning för problemet och dess effekter som ramen har 

pekat på.  

 Jag kommer även att leta efter nyckelord, huvudfraser och påståenden som verkar för att bilda 

ramar.  

5.3 Anti-etablissemangsteorin och problemformuleringsprivilegiet 

I den tredje delen av analysen kommer jag att försöka förklara TV4:s och SD:s ramar gentemot 

Amir Abedi:s definition av antietablissemangsteorin (Abedi 2004:12): Enligt honom definieras 

ett parti som ett anti-etablissemangs-parti först om de uppfyller följande tre kriterier:   

• Ett parti som utmanar status quo när det gäller viktiga politiska frågor.  

• Ett parti som uppfattar sig självt som en utmanare till de partier som utgör det politiska 

etablissemanget. 

• Ett parti som påstår att det finns en grundläggande klyfta mellan det politiska etablissemanget 

och folket. Alla etablerade partier, som antingen är i regering eller i opposition är i stort sett 

samma.  

Slutligen kommer jag att ställa SD:s anti-etablissemangsstrategi mot Gustafssons teori 

problemformuleringsprivilegiet.  

5.4 Kritiska kommentarer 

Jag kommer inte att göra en analys av filmens symboliska värde eller syfte. Jag kommer endast 

att titta på artefakternas manifesta budskap.  
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6. Analys 

6.1 Klusteranalys 

6.1.1 SD:s pressmeddelanden 

Pressmeddelande 1: ”SD kräver svar av TV4: Hur kan det vara olagligt att säga att politik 

handlar om prioriteringar”. Nyckelordet i det här pressmeddelandet är prioriteringar.   

 

I filmen ställer vi två offentliga verksamheter mot varandra på ett likvärdigt sätt – 

äldreomsorg mot invandring. Syftet är att förmedla det val som väljarna har att prioritera 

välfärd före massinvandring. 

 

SD beskriver det som att denna prioritering handlar om två val. Välfärd eller massinvandring 

(klusterord). Välfärd är ett positivt laddat ord med starka band till socialdemokratin. Det andra 

alternativet i prioriteringslistan är klusterordet massinvandring. Det är genom prefixet mass som 

man väljer att beskriva invandringen. Ordet mass tyder på att det är en massa det rör sig om, 

som för associationerna till en större kvantitet som är svårt att kontrollera. När man lägger ihop 

prefixet mass med invandring så får man en betydelse av en stor kvantitet människor som 

vandrar in i vårt land. Betydelsen av ordet massinvandring blir då att det är en storskalig 

invandring utan kontroll. De två klusterorden som SD använder sig av för att beskriva sitt 

nyckelord prioriteringar är alltså en välfärd, något gott, och en massinvandring, något stort och 

okontrollerbart. Prioriteringen består således av ett bra alternativ och ett dåligt alternativ.  

Pressmeddelande 2: ”SD anmäler sin egen valfilm till Justitiekanslern”. I detta 

pressmeddelande handlar det om en juridik (nyckelord). Ord som klustrar är: kontrakt, JK, 

anmäler, skadestånd, och utreds. Man bemöter att TV4 inte tänker sända filmen med att gå till 

attack mot TV4:s Vd Jan Scherman, och beskriva hans motivering till att inte sända filmen som: 

påståenden i form av personligt och politiskt motiverat trams.  

Pressmeddelande 3: ”Sverigedemokraternas valfilm mest sedda film på Youtube”. 

Nyckelordet är filmen, men den här gången ligger inte fokus på att kritisera TV4, utan istället 

förklarar man vilken succé filmen har blivit på internet. Nyckelordet förekommer frekvent i hela 

pressmeddelandet och omges av klusterord som: mest, främsta, utmärkelser, popularitet, 

tusentals, 100 000,och glädjande. Filmen beskrivs ha seglat upp som Youtubes mest sedda film, 

vilket är den främsta av totalt 19 utmärkelser den fått för sin popularitet. Uttrycket seglat upp är 

direkt hämtad från sjöfarten eller flyget. Detta ger associationen att filmen har åkt upp lätt som 
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en vind en solig sommardag. Beskrivningen att vara främsta implicerar att det rör sig om ett 

tävlingssammanhang. Beviset för filmens popularitet är att den har setts över 100.000 gånger 

och kommenterats tusentals gånger. Filmens succé och popularitet blir också ett argument till 

varför filmen inte bryter mot lagen. Erik Almqvist, produktionsansvarige kommenterar filmens 

framgång:  

 

Självklart är det oerhört glädjande att se vilka framgångar filmen har rönt redan 9 dagar 

innan TV-premiär. Däremot är det så klart trist att uppmärksamheten kommer av att 

landets största kanal försöker censurera oss. 

 

Nyckelordet filmen beskrivs som en glädjande framgång, men också en aning trist eftersom 

den kommer ifrån att TV4 censurerar SD. Här beskrivs nyckelordet valfilmen med ytterligare 

ett klusterord – censur. Detta är första gången som begreppet censur används. I och med att 

filmen beskrivs som censurerad ges den en betydelsefull innebörd. Filmen blir på så vis ett 

index på att yttrandefriheten kan vara hotad, eftersom begreppet censur idag är förknippat 

med totalitära stater där yttrandefriheten är kraftigt reducerad, och i vissa fall, obefintlig.   

Pressmeddelande 4: ”TV4 har passerat anständighetens alla gränser – Sverigedemokraterna 

anmäler till Granskningsnämnden”. Nyckelordet i det här pressmeddelandet är 

anständigheten. Anständigheten blir här ett helt fält som det finns olika gränser inom, vilka 

man kan passera genom. Att passera genom alla gränserna är ett tecken på att något inte är 

under kontroll. TV4 har passerat genom alla gränserna. Ord som klustrar omkring 

anständigheten är: smutskasta, agerande, gränser, Vitryssland, partiskhet, demokratiska, 

väljare, propagandadokumentärer. Den första gränsen passerades när TV4:s VD Jan 

Scherman anklagade SD för att göra sig skyldiga till hets mot folkgrupp. ”Ett påstående helt 

utan verklighetsförankring och som saknar allt juridiskt stöd.” Den andra gränsen är TV4:s 

osmakliga övergrepp då den vänsterradikala journalisten Lena Sundström gjorde en osaklig 

propagandadokumentär om SD. Här finns det två klusterord som är intressanta när det gäller 

beskrivningen av TV4:s passerande genom anständighetens gränser: vänsterradikala och 

propagandadokumentär. Med sammansättningen av orden vänster och radikal tillskrivs 

TV4:s journalist betydelsen av att vara en radikal vänstersympatisör, vilket inte är anständigt. 

Ordet propagandadokumentär, där sammansättningen av orden propaganda och dokumentär 

får betydelsen av att TV4 gör dokumentärer i syfte att propagera för sina vänsterradikala 

åsikter. Ordet propaganda är för övrigt ett ord som förknippas med totalitära stater där det 

inte existera någon yttrandefrihet eller demokrati. Tillsammans får de båda beskrivningarna 
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av hur anständighetens gränser överskrids betydelsen av att TV4 använder politiskt radikala 

journalister som ett medel för att skapa propaganda. Den tredje gränsen är när SD:s 

ordförande Jimmie Åkesson vägras möta TV4:s anklagelser, vilket är ett solklart brott mot de 

pressetiska reglerna. Den fjärde gränsen är att Sveriges Television SVT, utestänger SD från 

slutdebatten.  

 

TV4:s agerande har passerat anständighetens alla gränser och för närmast tankarna till 

stater som Vitryssland. Kanalen styrs styrs [sic!] av ren partiskhet och deras agerande 

är ett hån mot alla demokratiska väljare som söker allsidig information. 

 

Pressmeddelande 5: ”Sverigedemokraternas radioreklam stoppas”. Nu handlar det inte bara om 

en stoppad reklamfilm i TV4. Nu har även deras radioreklam blivit stoppad. Partiordförande 

Jimmie Åkesson kommenterar:  

 

Att företrädare för massmedia på det här sättet tar på sig rollen som censorer och 

filtrerar det budskap som väljarna skall få ta del av inför valet är inget mindre än ett hot 

mot demokratin. Det är skrämmande och obegripligt att man i en svensk valrörelse inte 

skall få säga att landets resurser är begränsade, att vi därför måste prioritera drägliga 

levnadsvillkor för landets äldre framför ett fortsatt upprätthållande av Europas mest 

extrema massinvandringspolitik. 

 

Nyckelordet i det här pressmeddelandet är censur vilket beskrivs med ”massmedia som 

censurerar och filtrerar politiska budskap”. Här blir ordet censur, som i förra 

pressmeddelandet var ett klusterord, nu till ett nyckelord. Ett nyckelord som beskrivs med 

följande kluster: skrämmande, hot, demokratin, obegripligt, politik, och prioriteringar. Nu 

beskrivs också deras tidigare klusterord massinvandring med frasen ett fortsatt 

upprätthållande av Europas mest extrema massinvandringspolitik, och ställs i kontrast till 

drägliga levnadsvillkor för landets äldre. Nu har vi alltså inte bara en massinvandring, utan 

också Europas mest extrema massinvandring. Frasen Europas mest extrema fungerar som en 

katalysator och förtydligar budskapet.  

 Pressmeddelande 6: ”En halv miljon har sett Sverigedemokraternas valfilm”. Här 

konstaterar SD återigen att det är många som har sett deras valfilm på nätet. Måttstocken är 

mätt i miljoner, en av de högsta variablerna i vårt vardagliga liv, och det är inte mindre än en 

halv miljon människor som har sett filmen. Nyckelordet är valfilm som omges av följande 
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klusterord: hundratusentals, danskar, finnar, norrmän, styrkebesked, sprängkraftiga, 

budskap, och dominerar. Filmen är sprängkraftig, och liknas vid en bomb som briserar med 

sin fulla potential. Alla lägger märke till bomben som briserar framför ögonen på dem, ingen 

kan längre blunda för vad som händer. SD:s budskap är dominerande. Pressmeddelandet 

avslutas med en beskrivande förklaring till varför filmen är så populär:  

 

Vi kan redan konstatera att filmen kommer nå väljarna i valrörelsen, oavsett om TV4 

sänder den eller inte. Att mediadrakar inte längre kan sätta dagordningen och 

kontrollera samhällsdebatten är ett tecken i tiden. Likaså att det är 

Sverigedemokraterna som bryter det gamla maktförhållandet. 

 

De etablerade mediekanalerna beskrivs som mediedrakar som inte längre kan kontrollera 

samhällsdebatten, vilket är ett tecken på förändring, precis som SD som också innebär en 

förändring, mot censur. Ordet mediedrake tillskriver media en drakes allsmäktiga och 

härskande egenskaper. SD tillskriver sig en implicit egenskap att vara en tapper riddare som 

har besegrat den stora draken med hjälp av allmänhetens förnuft.  

 Pressmeddelande 7: ”Stoppad SD-reklam blir fråga för Europaparlamentet”. Här kommer en 

ny röst in i debatten. Rösten tillhör Morten Messerschmidt, som beskrivs som EU-

parlamentariker. Han ser TV4:s agerande som ett hot mot demokratin. Messerschmidt riktar 

hård kritik mot det svenska valsystemet och TV4:s beslut att stoppa SD:s valfilm. Han 

kommer att ta upp frågan i Venedig-kommissionen, vars syfte är att övervaka och stödja 

demokratisk utveckling i Europa och dess närområde. Pressmeddelandet avslutas med att 

Jimmie Åkesson tackar Morten Messserschmidt och Dansk Folkparti, och tillägger: ”Det är 

uppenbart att yttrandefriheten lever farligt i vårt land och att den svenska demokratin lider av 

flera allvarliga brister”. Nyckelordet i Åkessons uttalande är yttrandefriheten som omges av 

klusterorden: leva, farligt, brister och demokratin. Yttrandefriheten tillskrivs här mänskliga 

egenskaper, som lever farligt, eftersom den lider av brister. Brister som i det här 

pressmeddelandet är implicita, det vill säga TV4:s beslut att inte visa SD:s reklamfilm.  

 Pressmeddelande 8: ”Sverigedemokratiskt pip-ljud förbjudet i radioreklam – SD vädjar till 

Europarådet om att hörsamma den danska regeringen”. SD skriver att de inte får använda ordet 

invandringsbroms i SBS-radio, och att de ersatte ordet med ett pip-ljud, vilket nu SBS-radio 

meddelar att de inte heller godkänner. Nu vädjar SD till Europarådet att hörsamma den danska 

regeringens krav på diskussion kring den svenska politiska censuren. Ordet vädjan blir i detta 

fall till ett nyckelord i sammanhanget, trots att det inte förekommer mer än en enda gång i hela 
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pressmeddelandet. Detta på grund av att ordet implicerar hela argumnetationen i 

pressmeddelandet, som handlar om att SD nu ser sig omringad av sina motståndare, och därför 

vädjar om hjälp. Kanske kommer den tidigare beskrivne mediedraken att vinna över moralens 

väktare, SD? I detta pressmeddelande radar SD upp exempel på hur motarbetade de är.  

 

Mindre än tre veckor innan valet upplever vi nekade tidningsannonser, censurerade 

budskap i TV- och radioreklam, censurerade censurljud, utfrysning från 

partiledardebatter, sabotage mot våra valstugor osv [sic!]. Dansk Folkepartis 

partiledare Pia Kjærsgaard kunde inte ha mer rätt när hon jämför svensk demokrati 

med en bananrepubliks. 

 

Genom att hänvisa till Pia Kjærsgaards uttalande och vädja till Europarådet om stöd sätter sig 

SD i en position som kan beskrivas som att de befinner sig bakom fiendens linjer. SD 

utkämpar ett gerillakrig i en korrumperad bananrepublik, och nu vädjar de till Europarådet om 

att få hjälp. Att använda ordet bananrepublik som en metafor för Sverige är en högst levande 

metafor, och alternativ beskrivning. Den är kittlande. Censur-ljud beskrivs med ordet 

censurerade och får betydelsen av att man inte ens tillåts kritisera yttrandefriheten.   

 Pressmeddelande 9: ”Sverigedemokraterna lanserar ny reklamfilm för TV4”. Här går SD ut 

med att de lanserar en ny reklamfilm för TV4, efter att kanalen vägrat sända den första 

reklamfilmen. I detta pressmeddelande omges nyckelordet reklamfilm av klusterord i form av: 

lagvidrigt, lagöverträdelserna, olagligt, godtycke, stötande, och censur. SD tillskriver TV4 

som att de handlar efter sitt godtycke, att de gör det som faller dem in, helt enkelt. Erik 

Almqvist, produktionsansvarig för filmen beklagar att politisk censur förekommer i Sverige, 

men ser fram emot att TV4 kommer att visa valfilmen.  

6.1.2 SD:s valfilmer 

Valfilm 1: ”Invandringsbroms före pensionsbroms”.  

 

All politik handlar om prioriteringar… Nu har du ett val… Den 19 september kan du 

välja invandringsbroms före pensionsbroms… Rösta på Sverigedemokraterna. 

 

Nyckelordet i filmen är invandring. De beskriver ordet med hjälp av ”det som all politik 

handlar om”, nämligen prioriteringar. Med den beskrivningen så berättar SD också implicit att 

politik egentligen inte är så svårt, det handlar bara om att ha modet och förmågan att kunna 
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prioritera. Har du förmågan att prioritera, då vet du också vad politik innebär. Den mest 

intressanta och övergripande ordet som klustrar omkring denna invandring är nödbromsarna. 

Att bara bromsa något, det är inte alls samma sak som att dra i nödbromsen. När man tvingas 

dra i nödbromsen har de ordinarie bromsarna slutat att fungera. Nödbromsen blir den sista 

utvägen, innan det blir en olycka eller kanske rent av en katastrof. Nödbromsen är till sitt 

utseende också väldigt symbolisk. Den ser ut som en nödbroms gör när man tänker på hur en 

nödbroms ska se ut. Nödbromsarna påminner mycket om de nödbromsar som finns i det 

svenska och folkliga underhållningsprogrammet ”På spåret”, och som ursprungligen är 

hämtade ifrån nödbromsarna som satt i våra tidigare tågkupéer. Här kan vi också finna en mer 

implicit liknelse. SD:s två bromsar för tankarna till nödbromsar som finns på tåg. Här finner vi 

urspårnings-associationen, som för in tankarna på att invandringspolitiken är på väg att spåra 

ur, eller redan har gjort det. Här skildras ett system där pengarna inte räcker till både 

invandrare och pensionärer. Man måste dra i nödbromsen för att kunna rädda det ena. Man 

måste välja vad man helst vill prioritera, de gravida invandrarna – eller den svenska 

pensionären.  

Valfilm 2: ”Censurerat av TV4”. I grunden är det här exakt samma film som den förra. 

Skillnaden är att SD har pixlat när man filmar när den äldre svenska pensionären blir jagad av 

invandrarkvinnorna. På den pixlade delen har man lagt till budskapet Censurerat av TV4. Se 

den ocensurerade versionen på www.sverigedemokraterna.se”. Detta gör också att nyckelordet 

i filmen ändrar sig. Nu är det inte längre invandring utan censur. Ordet censur är i mångas öron 

motsatsen till yttrandefrihet. Man kan definiera ordet censur genom att säga att det i alla fall 

inte är yttrandefrihet. Genom att använda begreppet censur som nyckelord skiftar man helt 

fokus från föregående film. Nu handlar det istället om debatten om vad man får säga och vad 

man inte får säga, yttrandefriheten. En av de mest intressanta klusterorden i detta 

sammanhanget är TV4. När SD explicit säger att det är TV4 som är anledningen till censuren 

tillskriver de samtidigt TV-kanalen en roll som en institution för censur. En intressant 

iakttagelse är att TV4 blir en metafor för Sveriges stora medieföretag. TV4:s handlande blir en 

metafor för hur SD behandlas av medierna. De stora mediebolagen har utnämnt sig själva som 

censurinstitutioner och försvarare av den goda smaken.  

6.1.3 TV4:s pressmeddelanden 

Pressmeddelande 1: ”SD:s reklamfilm visas inte i TV4.”. Nyckelordet i TV4:s första 

pressmeddelande är demokratibestämmelsen. Ord som klustrar omkring nyckelordet är: EU-
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direktiv, strider, hat, kön, ras, religion, nationalitet, frihet och värdighet.  TV4 beskriver de 

bestämmelser och riktlinjer som måste uppfyllas för att få sända TV i Sverige.  

 

En leverantör av medietjänster … ska se till att programverksamheten som helhet 

präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors 

lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. 

 

TV4 hänvisar till ett EU-direktiv, som handlar om att medlemsstaterna ska säkerställa att 

tjänsterna som tillhandahålls av medieföretagen inte innehåller något som uppmanar till hat, 

grundat på ras, kön, religion eller nationalitet. De hänvisar också till den svenska 

yttrandefrihetsgrundlagen och förbudet mot hets mot folkgrupp. Enligt TV4 strider SD:s 

reklamfilm mot samtliga av dessa bestämmelser och lagar. Följden av att använda ordet i det 

här sammanhanget, att något strider mot det goda, är att TV4 också i sammanhanget fungerar 

som försvarare av de goda och demokratiska reglerna som vi tillsammans har kommit överrens 

om. ”Den nu aktuella filmen strider både mot radio-och tv-lagens demokratiparagraf och mot 

YGL:s förbud mot hets mot folkgrupp.” Att filmen strider mot dessa bestämmelser är också 

den enda linsen som reklamfilmen blir beskriven genom. Det ges ingen som helst annan bild, 

utan detta är den enda beskrivningen som ges.    

Pressmeddelande 2: ”TV4 sänder SD:s nya reklamfilm”. Nyckelordet i detta 

pressmeddelande är censur. Ord som klustrar omkring nyckelodet är: TV4, ansvar, anklagas, 

lagar, riktlinjer, utgivarskap, och SD. Efter att ha förklarat att SD:s tidigare reklamfilm stred 

mot radio och tv-lagens demokratiparagraf, och mot yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser 

om förbud mot hets mot folkgrupp, förklarar de att den nya filmen enligt dem inte gör det. TV4 

konstaterar också att SD:s nya film har försetts med en skylt om att filmen är censurerad av 

TV4. TV4 väljer att bemöta kritiken och menar att de inte kan censurera någon. Däremot har 

de enligt sig själva ett ansvar om det inskickade materialet strider mot lagar och bestämmelser.  

 

Men blir det inte märkligt att det nu kommer att sändas en film i TV4 där  

TV4 anklagas för att ha cencurerat [sic!] den?  

- Det kan man ju tycka, men det upp till SD att välja vilket budskap de vill  

ha i filmen. Och väljer de där att anklaga oss för något som inte stämmer  

så kan vi absolut tåla det. 
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”Det är inte en frågan om censur, utan om att ta sitt ansvariga utgivarskap på stort allvar, 

säger Gunnar Gidefeldt”. TV4 väljer att beskriva SD:s första valfilm som att den stred mot 

lagar och bestämmelser, men också som censurerad. Det intressanta i TV4:s pressmeddelande 

är att SD:s nyckelord censur har blivit ett nyckelord även i TV4:s pressmeddelande. 

Beskrivningen av SD:s valfilm som censurerad av TV4 förekommer fyra gånger i 

pressmeddelandet. Men TV4 ställer inte upp på beskrivningen att filmen skulle vara 

censurerad utan beskriver beslutet att inte sända den första valfilmen som att ta sitt ansvariga 

utgivarskap på stort ansvar. TV4 beskriver den nya filmen som att den inte strider mot några 

regler och bestämmelser. De försvarar också sitt beslut att inte sända den förra filmen 

eftersom det inte handlade om censur, utan om att ta sitt ansvariga utgivarskap på stort 

allvar. TV4 har antagit SD:s beskrivning av situationen, men försökt att omdefiniera den. 

Effekten av att TV4 använder sig av samma nyckelord som SD gör för att beskriva 

verkligheten gör att TV4 ställer upp på SD:s verklighetsbeskrivning. Enligt TV4 beror 

stoppandet av filmen av antingen två alternativa anledningar: att TV4 tar sitt utgivarskap på 

stort allvar, eller att filmen är censurerad. TV4 tycker implicit att beskrivningen av filmen 

som censurerad är helt fel, men de väljer ändå att frekvent använda ordet censur i sitt 

pressmeddelande.  

6.2 Frame-analys 

6.2.1 SD:s pressmeddelanden 

Pressmeddelande 1: ”SD kräver svar av TV4: Hur kan det vara olagligt att säga att politik 

handlar om prioriteringar”. Den övergripande ramen i detta pressmeddelande är precis som 

rubriken påpekar. Man väljer att beskriva filmens innehåll som en prioritering, mellan 

massinvandring och välfärd. Den moraliska ståndpunkten är: Hur kan det vara olagligt att 

säga att politik handlar om prioriteringar? Orsaken till SD:s ram är TV4 beslut att inte sända 

filmen eftersom den enligt TV4 bryter mot lagar och bestämmelser. TV4 har allstå fel 

eftersom de tycker att SD:s valfilm som handlar om prioriteringar är olaglig. Den föreslagna 

lösningen som finns i pressmeddelandet, och den enda lösningen är att TV4 motiverar sitt 

beslut för SD och pekar ut exakt vad det är som bryter mot lagen i filmen. I denna ram så 

ställer SD TV4 till svars för sitt handlande. Textens nyckelord: prioriteringar, som omges av 

klusterorden välfärd och massinvandring får effekten av en ram som pekar mot att vi står 

inför ett val som vi är tvingade att göra. Denna ram består av att vi antingen måste välja något 
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dåligt, massinvandringen eller något bra, välfärd. Den ger inga som helst andra 

valmöjligheter.  

  Pressmeddelande 2: ”SD anmäler sin egen valfilm till Justitiekanslern”. Här diagnostiseras 

orsaken till att TV4 inte vill sända filmen, det vill säga: politiskt motiverat trams av TV4:s Vd 

Jan Scherman som ligger till grund för beslutet. Den moraliska ståndpunkten är hårdare i den 

här ramen, att det är en människas eller ett partis rättighet att få påpeka det val som väljarna 

står inför, det vill säga en kostsam massinvandring eller de äldres välfärd. Lösningen för att få 

rätsida på problemet, TV4:s beslut att inte sända filmen är att SD nu har anmält både sig 

själva och två branschtidningar, Dagens Media och Resumé till Justitiekanslern.  Lösningen är 

alltså att gå via en rättslig instans. Nyckelordet i detta pressmeddelande är juridisk, vilket 

omges av klusterorden: kontrakt, JK, anmäler, skadestånd och utreds. Nu byter SD fokus från 

tidigare pressmeddelande.  

Pressmeddelande 3: ”Sverigedemokraternas valfilm mest sedda film på Youtube”. Den här 

ramen handlar nästan uteslutande om vilken succé reklamfilmen blivit på nätet. Beskrivningar 

som seglat upp, främsta, popularitet är en hyllning till filmen. Den här ramen innehåller också 

en beskrivning om orsaken till filmens popularitet, vilket är: däremot så är det trist att 

uppmärksamheten kommer av att landets största kanal försöker censurera oss. I den här 

ramen ges inga fler beskrivningar än så när det gäller SD och TV:s förhållande. Den här 

ramen är intressant på grund av att uppenbarligen så vill folk titta på SD:s valfilm, vilket TV4 

inte ens vill sända. Nyckelordet i detta pressmeddelande är filmen. Ord som klustrar är: mest, 

främsta, utmärkelser, popularitet, tusentals, 100 000 och glädjande. Detta ger en entydig bild 

av filmen, den är en succé. Den enda anledningen till filmens popularitet är enligt SD att TV4 

har censurerat SD:s valfilm. Nyckelorden och ramen ger inga som helst andra förklaringar till 

varför filmen har blivit så uppmärksammad på Youtube.  

Pressmeddelande 4: ”TV4 har passerat anständighetens alla gränser – Sverigedemokraterna 

anmäler till Granskningsnämnden”. Den övergripande ramen i det här pressmeddelandet 

handlar om hur motarbetade SD är av medieetablissemanget, och i synnerhet av TV4. TV4 

beskrivs ha passerat anständighetens alla gränser, genom att ha gjort en 

propagandadokumentär, där TV4 sänt socialdemokratisk reklam i samband med, och SD:s 

ordförande Jimmie Åkesson utesluts från debattsofforna. Det är Jimmie Åkesson som framför 

kritiken hårdast. Han jämför TV4 och Jan Schermans agerande med hur det fungerar i 

Vitryssland. TV4 är enligt Åkesson ett hån mot demokratiska väljare eftersom kanalen styrs 

av ren partiskhet. Denna ram inkluderar en slags lösning i form av att SD nu anmäler TV4 till 

Granskningsnämnden. Effekten av att gå på offensiven mot TV4 och Jan Scherman med 
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nyckelordet anständigheten med ett tillhörande kluster som: smutskasta Vitryssland, 

partiskhet och propagandadokumentärer blir att SD:s beskrivning som det ”censurerade 

partiet” etableras. Detta kluster får en förstärkande effekt om vad SD anser om att TV4 

censurerar politisk reklam. Nu är det inte längre SD som gör ”propaganda” som de ofta 

beskylls för, utan nu gör även TV4 propaganda mot SD. I ramen etableras bilden av att TV4 

(som representerar medieetablissemanget) är lika goda kålsupare som SD, som även de tar till 

fula knep. TV4 är, om än inte värre än SD, eftersom de anser sig vara den goda moralens 

försvarare. På så sätt så faller TV4 hårt i ramen som SD målar upp i detta pressmeddelande. 

Pressmeddelande 5: ”Sverigedemokraternas radioreklam stoppas”. Nu har SD även blivit 

nekade att sända sin radioreklam. Det som tidigare fungerade som ett klusterord censur, har 

nu blivit till ett nyckelord, och utgör huvudramen för pressmeddelandet. Nu är det främst inte 

valfilmen som behandlas, utan istället nyckelordet censur som SD utsatts för. SD beskriver 

orsaken till denna censur: företrädare för massmedia har tagit på sig rollen som censorer och 

filtrerar det budskap som väljarna ska få ta del av inför valet. SD tar moralisk ståndpunkt 

genom att säga att det är skrämmande och obegripligt att de inte få säga att landets resurser är 

begränsade och vill prioritera de äldres välbefinnande framför ett fortsatt upprätthållande av 

Europas mest extrema massinvandringspolitik”. Denna censur-ram fungerar mest 

beskrivande. I den här ramen presenteras ingen lösning explicit. Lösningen verkar nu vara 

utom räckhåll, även om den implicit skulle vara att TV4 och radion bestämde sig för att sända 

valreklamen. Denna ram, baserad på nyckelordet censur, innehåller klusterord som 

skrämmande, demokratin, obegripligt, politik och prioriteringar, är en uppvisning i hur 

motarbetade SD är. Effekten av att använda sig av dessa nyckelfraser blir en berättelse som 

visar med konkreta exempel hur motarbetade SD är av medieetablissemanget – endast för att 

de inte delar etablissemangets åsikter om invandrare.  

 Pressmeddelande 6: ”En halv miljon har sett Sverigedemokraternas valfilm”. Här förstärks 

den ram som sattes i pressmeddelandet Sverigedemokraternas valfilm mest sedda film på 

Youtube, två dagar tidigare. Nu beskrivs filmens tittarsiffror mätt i variabeln miljoner och 

beskrivs som ett styrkebesked, dess sprängkraftiga budskap, och dominerar. Valfilmens 

framgång beskrivs som att mediedrakar inte längre kan sätta dagordningen och kontrollera 

samhällsdebatten är ett tecken i tiden. Och man väljer också att skriva ut: Likaså 

Sverigedemokraterna som bryter det gamla maktförhållandet. Här tillskrivs det svenska 

folkets intresse för filmen som att de uppenbarligen är emot censur. Det lilla partiet uttrycker 

allmänhetens tysta och förbjudna åsikt, ingen kan tysta dem, inte ens de stora medieföretagen. 

Nyckelordet i detta pressmeddelande är valfilmen. Klusterorden, hundratusentals, 
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styrkebesked, sprängkraftiga och dominerar, implicerar att ”folket” står på SD:s sida eftersom 

många har sett filmen. Bilden stöttar sig emot SD:s redan satta ram i det tidigare 

pressmeddelandet Sverigedemokraternas valfilm mest sedda film på Youtube, där de fastslog 

att den enda anledningen till filmens popularitet var att den blivit censurerad av TV4. I detta 

pressmeddelande förstärker SD resonemanget om att ”folket har den goda moralen” med 

tillägget om att det är SD som är folkets röst, eller krigare, om man nu så vill, som har tagit 

sig an uppgifter att kämpa mot mediedrakarna.    

Pressmeddelande 7: ”Stoppad SD-reklam blir fråga för Europaparlamentet”. Den 

övergripande ramen handlar om att den svenska demokratin lider av flera allvarliga brister, 

som SD:s partiordförande Jimmie Åkesson sist i pressmeddelandet konstaterar. Den bild som 

förmedlas är att det är uppenbart att yttrandefriheten lever farligt i vårt land, eftersom SD:s 

reklam blir stoppad. Nu vänder man sig bort ifrån Sverige eftersom SD inte längre blir 

demokratiskt behandlade av etablerad media. Eftersom ingen i Sverige har uppmärksammat 

problematiken med den bristande yttrandefriheten i vårt land vänder sig nu SD utanför 

Sveriges gränser och tar hjälp av den danske EU-parlamentarikern Morten Messerschmidt, 

från Dansk Folkparti som riktar hård kritik mot TV4:s beslut att stoppa SD:s valfilm. Ramen 

som skapas här är att yttrandefriheten är så pass skadad i Sverige att de tvingas vända sig till 

EU:s Venedigkommission, där man ska diskutera den demokratiska utvecklingen i Europa. 

Lösningen är att vända sig utanför Sveriges gränser. Användningen nyckelordet 

yttrandefriheten skapar tillsammans med tillhörande kluster som leva, farligt, brister och 

demokratin, en ram där yttrandefriheten i Sverige inte gäller alla, och är ett hot mot den 

svenska demokratin.  

 Pressmeddelande 8: ”Sverigedemokratiskt pip-ljud förbjudet i radioreklam – SD vädjar till 

Europarådet om att hörsamma den danska regeringen”. Här handlar det om att det har blivit 

förbudet att kritisera i form av – censurerade censurljud. Här radar de upp konkreta händelser 

där de blivit annorlunda behandlade av media än de övriga partierna blivit. De vädjar till 

Europarådet om att lyssna på den danska regeringen. Den stora ramen i detta 

pressmeddelande handlar om att slaget om yttrandefriheten är nästintill förlorat i Sverige, och 

därför vädjar SD till Europarådet att lyssna på den danska regeringens, Morten 

Messerschmidt, Dansk Folkparti, krav på diskussion kring den svenska politiska censuren. 

När Jimmie Åkesson tar upp Dansk Folkpartis ledare Pia Kjærsgaards beskrivningen av den 

svenska demokratin, när hon liknar den vid en bananrepubliks sätter Åkesson bilden som att 

SD mer eller mindre har förlorat slaget om den svenska yttrandefriheten. Med hjälp av 

nyckelordet vädjan och de beskrivande klusterorden nekade, censurerade, censurljud, 
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utfrysning, sabotage, valstugor, demokratiska, etablissemanget,, pip-ljud och förbjudet, 

beskrivs SD som ett parti som nästintill är besegrade av mediedrakarna, som TV4 

representerar. 

 Pressmeddelande 9: ”Sverigedemokraterna lanserar ny reklamfilm för TV4”. Ramen i detta 

meddelande är: I Sverige existerar inte yttrandefrihet, därför har vi valt att göra en ny valfilm.  

Problemet är att i Sverige råder det inte yttrandefrihet, orsaken är de etablerade mediernas 

särbehandling, speciellt TV4:s beslut att inte sända filmen. TV4:s agerande strider mot 

juridisk expertis, och därför har det varit svårt för SD att anpassa sig efter TV4:s godtycke. 

Pressmeddelandets nyckelord reklamfilm beskrivs med klusterorden lagvidrigt, 

lagöverträdelserna, olagligt, godtycke, stötande och censur. På så sätt levererar SD en ram 

där de bekänner sig besegrade av mediedraken TV4. Kapitulationen är ovillkorlig, men 

däremot levereras en lösning – en ny valfilm.  

6.2.2 SD:s valfilmer 

Valfilm 1: ”Invandringsbroms före pensionsbroms”. Den här ramen handlar om ett tydligt 

problem: Pengarna räcker inte åt både invandrare och svenska pensionärer. Om vi fortsätter 

att investera pengar på både invandrare och pensionärer kommer pengar att ta slut, eftersom 

det finns en viss begränsad summa pengar. Orsaken till att pengarna inte räcker till svenska 

pensionärer är att de istället går till invandrarna. Den moraliska ståndpunkten är att det är 

bättre att han hand om sig själv innan man tar hand om någon annan. Kvinnorna som ska 

symbolisera invandrarna i filmen bär nikab, samt kör varsin barnvagn. Lösningen till att 

pengarna inte räcker till både invandrare och svenska pensionärer är att bromsa pengarna till 

en av grupperna. Att prioritera. De gravida invandrarna eller den svenska pensionären. Det 

rätta valet och lösningen är att prioritera att dra i nödbromsen för invandringen istället för att 

dra i nödbromsen för alla pensionärer. Nyckelordet i denna ram, invandring, omges av få 

klusterord  pensionärer, nödbroms och prioriteringar, och redogör på så sätt att 

handlingsalternativen är begränsade till dikotomier. Det rör sig hela tiden om två val, och en 

summa pengar. Politik handlar om att prioritera mellan invandrare eller pensionärer.  

Valfilm 2: ”Censurerat av TV4”. Här handlar ramen om yttrandefriheten. Det handlar inte 

längre om invandringsbroms före pensionsbroms, utan istället om att SD:s valfilm blivit 

censurerad av TV4. Problemet är att vi i Sverige inte har yttrandefrihet, eftersom SD:s valfilm 

blivit censurerad utan att man har kunnat peka ut exakt vad i filmen som bryter mot lagen. Det 

är TV4, som tillhör Sveriges största mediekoncern som får representera hela den svenska 

medievärlden. Effekten av att censurera politisk reklam är att det inte råder yttrandefrihet 
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längre. Denna ram innehåller också kritik mot TV4 generellt, den ifrågasätter TV4:s roll som 

nyhetsförmedlare, eftersom den uppenbarligen väljer ut det som de inte anser vara ”god 

smak”. Denna ram ifrågasätter hela TV4:s trovärdighet. ”Om de censurerar det här, vad 

censurerar mer?” Här representerar TV4 överstatlighet och censorskap, att samhällets 

toppskikt undanhåller information från samhällets övriga medborgare. Lösningen på detta 

problem är SD, som i censur-rutan i den nya valfilmen hänvisar till sin hemsida för att 

allmänheten ska kunna göra bedömningen själva. Lösningen är att tittarna klickar sig in på 

SD:s hemsida och ser den ocensurerade versionen, och gör bedömningen själva, istället för att 

TV4 ska göra den åt dem.  Nyckelfrasen censur, omges av klusterorden från den första 

filmen, men också av ännu ett intressant klusterord, TV4. Ramen adderar helt enkelt ett nytt 

perspektiv till den första filmen. Resultatet blir: ”TV4 censurerar politisk reklam.” 

6.2.3 TV4:s pressmeddelanden 

Pressmeddelande 1: ”SD:s reklamfilm visas inte i TV4.”. I den här ramen stoppas SD:s 

reklamfilm på grund av att den strider mot både radio-och tv-lagens demokratiparagraf och 

mot yttrandefrihetsgrundlagen mot hets mot folkgrupp. Innehållet i reklamfilmen strider helt 

enkelt mot lagar och bestämmelser. Det är inte TV4:a som anser att filmen gör det, utan det 

konstateras i en lång kommentar av kanalens VD Jan Scherman. Därför har TV4-gruppen 

beslutat att inte sända filmen. Här tilläggs också att det är den aktuella filmen som stoppas, 

inte reklam från SD generellt som stoppas. Inom denna ram så finns det en implicit antydan 

till att det skulle finnas en synpunkt inom TV4-gruppen om att stoppa all reklam från 

Sverigedemokraterna. Det finns ett så pass stort motstånd till SD att man måste påpeka att det 

inte är all reklam från partiet som stoppas utan endast den aktuella filmen. TV4:s moraliska 

ståndpunkt är att den strider mot de moraliska regler och ståndpunkter som TV4 har att 

förhålla sig till. Det ges ingen specifik orsak till vad det är i filmen som bryter mot dessa 

regler eller bestämmelser. Kanalen hänvisar istället till överrenskomna bestämmelser och 

paragrafer. I ramen levereras heller ingen lösning, det står ingenstans att SD är välkomna att 

skicka in en ny reklamfilm, utan pressmeddelandet avslutas med att filmen strider mot en rad 

regler och bestämmelser och kan därför inte visas i kanalen. Nyckelordet i ramen är 

demokratibestämmelser, som omges av följande ordkluster: EU-direktiv, strider, hat, kön, ras, 

religion, nationalitet, frihet och värdighet. Denna ram är entydig och sätter bilden av att 

filmen strider mot både lagar och bestämmelser.  

Pressmeddelande 2: ”TV4 sänder SD:s nya reklamfilm”. Den här ramen handlar om att 

SD:s nya film inte längre bryter mot de bestämmelser och regler de hänvisade till i sitt första 
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pressmeddelande. I den här ramen ger också TV4 en beskrivning av filmen som censurerad, 

där de bemöter SD:s bild av filmen som censurerad. TV4 beskriver stoppandet av den första 

filmen som att ta sitt ansvariga utgivarskap på stort allvar, och att det inte alls handlar om 

censur. Den här ramen definierar stoppandet av den förra filmen och tillåtelsen att sända den 

nya filmen med beskrivningar som censurerad, ta sitt ansvariga utgivarskap på stort allvar, 

och stred mot riktlinjer och lagar. Den moraliska ståndpunkten när det gäller SD:s definition 

som handlar om att den förra filmen blivit censurerad väljer man att inte väja för. ”Väljer de 

att anklaga oss för något som absolut inte stämmer så kan vi absolut tåla det”. Den här ramen 

är inte entydig, utan ger flera olika handlingsalternativ. Antingen så har TV4 censurerat SD, 

eller så har de tagit sitt ansvariga utgivarskap på stort allvar. Nyckelordet i detta 

pressmeddelande är censur. Ett nyckelord som definieras av klusterorden TV4, ansvar, 

anklagas, lagar, riktlinjer, utgivarskap, och SD, vilket inte sätter någon entydig ram. Effekten 

blir att TV4, säger att de inte ägnar sig åt censur, samtidigt som de stoppade SD:s första film, 

och att de nu släpper igenom en ”ocensurerad” version av den. När TV4 ger plats åt SD:s 

”ocensurerade valfilm” i sitt pressmeddelande ger de samtidigt SD en implicit röst i texten, 

vilket får effekten av att den första filmen alltså måste ha varit censurerad.  

6.3 Anti-etablissemangsteorin 

TV4 hänvisar på många olika ställen i pressmeddelandet till olika bestämmelser och lagar 

som gäller demokrati-begreppet och använder det som argument till varför de inte sänder 

SD:s första film. TV4 har därmed satt sin ram och beskrivit hur verkligheten ser ut. Låt oss 

säga att TV4 lägger ut demokrati-tråden framför SD. När SD plockar upp den så väljer de att 

belysa den från sitt perspektiv. Nu är det SD som ger sin definition av vad yttrandefrihet och 

demokrati innebär. De ställer frågan: Är det demokratiskt att välja att inte sända SD:s film för 

att man anser att den bryter mot vissa lagar? SD riktar alltså medvetet eller omedvetet, osvuret 

är bäst, strålkastarljuset på rätten att göra sin röst hörd, yttrandefriheten. TV4 behandlar SD 

annorlunda till skillnad från de övriga partierna. SD har alltså med den här filmen 

åskådliggjort att den finns en klyfta mellan SD och medie- och politiketablissemanget. De gör 

inga valfilmer som de övriga partierna, de blir inte behandlade av media som de övriga 

partierna, de är med andra ord ett alternativ till de övriga och etablerade partierna.  

SD sätter bilden genom att rama in berättelsen med ett frekvent beskrivande av begreppet 

censur. Eftersom TV4 svarar med tystnad så ger det SD fria händer och mycket tid, att 

skulptera och etablera sin ram. Det som SD gör i sitt tredje pressmeddelande 

”Sverigedemokraternas valfilm mest sedda film på Youtube” är mycket intressant. För första 
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gången nämner de ordet censur. De beskriver sin film som censurerad av TV4. Det är från 

och med detta pressmeddelande som ordet censur blir tongivande i resten av 

pressmeddelandena. Detta nyckelord förekommer i sammanhang med fraser som propaganda, 

hån mot demokratiska väljare, filtrera budskap, mediedrakar, yttrandefriheten lever farligt, 

den svenska demokratin lider av flera allvarliga brister, nekade tidningsannonser, sabotage 

mot våra valstugor, censurerade budskap, Sverigedemokratiskt pip-ljud förbjudet, TV4:s 

godtycke. Inget annat parti anser sig har blivit censurerade under valet, vilket förtydligar det 

faktum att det finns en stor skillnad mellan SD och de övriga partierna. Censur-ramen ger en 

bild av att SD är det enda politiska partiet som vågar ta upp denna viktiga fråga. Ramen tar 

spjärn mot TV4:s ram och målar upp en stor klyfta. Klyftan ökar steg för steg med varje nytt 

pressmeddelande, för att till slut bli så pass stor att SD anser sig besegrande av 

etablissemanget och väljer att göra en ny film. I början ställer de TV4 till svars för att sedan 

vädja till politiker i Europaparlamentet, och för att sedan slutligen kapitulera inför 

etablissemanget. Detta syns tydligt i vilka metaforer och nyckelord som förändras under 

tidens gång. Jan Scherman beskrivs som en person som yttrar påståenden utan 

verklighetsförankring, TV4:s handlande beskrivs som ett hån mot demokratiska väljare. Och 

när deras radioreklam blir stoppad är det den svenska demokratin som lider av flera allvarliga 

brister. När deras pip-ljud blir stoppat så radar de upp beskrivningarna av censurbegreppet i 

ett slags klimax: Nekade tidningsannonser, censurerade budskap, censurerade censurljud, 

utfrysning, sabotage mot våra valstugor delar inte etablissemangets åsikter. När TV4 har 

meddelat om att de har för avsikt att sända SD:s nya valfilm så konstaterar SD i sitt sista 

pressmeddelande: Vi beklagar att politiskt censur förekommer i Sverige. De bekänner sig som 

förlorare i striden mot etablissemanget, men också som vinnare eftersom de har moralen på 

sin sida. Beviset för detta är deras första valfilm som har blivit en succé på internet.  

I TV4:s andra och sista pressmeddelande använder TV4 SD:s censur-begrepp. Nyckelorden 

i TV4:s andra och sista pressmeddelande är censurerad av TV4, censur, censurerat, ta sitt 

utgivarskap på stort allvar. Nu är ramen inte lika entydig längre som i första 

pressmeddelandet, utan istället finner vi att TV4 diskuterar SD:s censur-ram. Vi kan anta att 

TV4 vill, dels beskriva vad SD:s nya film handlar om, och dels försvara sig mot den kritik 

som framförs i filmen mot TV4. Här ger TV4 SD en röst, som implicit säger att den första 

filmen blev censurerad, eftersom den sista filmen är en censurerad version av den första. 

Effekten av att TV4 visar en censurerad version av den första filmen, blir att TV4 har 

censurerat den. Mycket tyder på att TV4 förlorade kontrollen över situationen så fort de 
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stoppade den första filmen, och öppnade på så sätt dörren för SD att komma in och sätta 

bilden.  

I SD:s nya film manifesteras partiets nederlag i kampen för yttrandefrihet och mot censur 

med orden censurerat av TV4. Se den ocensurerade versionen på sverigedemokraterna.se. Nu 

har SD pixlat de gravida kvinnorna i Nikab, och den vita pensionären. Nu handlar filmen 

primärt inte längre om prioriteringar, utan om att SD är ett parti som blir censurerat när de 

försöker framföra sin politik. Slaget om yttrandefriheten är förlorat.   

6.4 Problemformuleringsprivilegiet  

Enligt Gustafsson kommer alltid den djupaste stimulansen från den alternativa 

verklighetsbilden (Gustafsson 1989:45). SD bygger upp sin ram och anti-

etablissemangsstrategi runt två alternativa problemformuleringar, som de förbehåller sig 

problemformuleringsprivilegiet på, i båda fallen.   

a)  Massinvandringen 

b) Censuren 

Båda verklighetsbeskrivningarna: massinvandringen och censuren är mer journalistiskt 

intressanta eftersom de innehåller alternativa verklighetsbeskrivningar. Därmed sätter de 

också agendan för vad som är intressant att diskutera i medierna. När det gäller 

konstruerandet av anti-etablissemangsstrategin runt valfilmerna använder sig SD av båda. 

Både massinvandringen och censuren är oavhängiga varandra. De är svåra att helt särskilja, 

även om det går att urskilja en strategi i hur man väljer att fokusera på begreppet censur, när 

det gäller lanseringen av den andra valfilmen. Problemformuleringsprivilegiet angående 

massinvandringen fungerar som en slags kuliss, en bakgrund, en upptakt, till att formulera 

den andra verklighetsbeskrivningen censur. Premissen för att slå på stora censur-trumman är 

att man har sagt något som är kontroversiellt, som i det här fallet handlar om den första filmen 

som TV4 vägrar sända. När TV4 har sagt stopp ligger terrängen öppen att definiera, 

konstruera och skapa bilden av hur en av Sveriges största tv-kanaler censurerar politisk 

reklam. TV4:s verklighetsbeskrivning, filmen är olaglig, är en etablerad och ganska 

förutsägbar tolkningsram av filmen. De talar om att ta sitt utgivarskap på stort allvar och 

vikten av att följa demokratilagar och bestämmelser. Denna beskrivning ges också av ett av 

medieetablissemangets allra största kanal – TV4, och på så sätt får TV4 symbolisera hela den 

etablerade mediesfären. Däremot handlar båda SD:s problemformuleringar om att leverera en 

alternativ verklighetsbild, att distansera sig från både det politiska-och medieetablissemanget. 

Eftersom att SD är det enda partiet som gör dessa problemformuleringar, massinvandring och 
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censur så har de också förbehåll att skulptera bilden. Detta mycket på grund av att inga andra 

partier vill vara med och definiera frågeställningarna. Alla som går in i en sådan debatt 

riskerar att gå med på den verklighetsdefinition som SD har gjort i de båda frågorna. Detta är 

till klar fördel när man gör som SD, definierar problemet, och uttalar en lösning på det. Det 

finns ett stort motstånd till att gå i fight med den här typen av argument för att det finns en 

risk att man själv börjar använda SD:s begrepp. Något som få politiker eller partier vill 

riskera.  

7. Sammanfattning av analys och diskussion 

7.1 Sammanfattning av analysen 

I sitt första pressmeddelande använder sig SD av TV4:s beskrivning av filmen. Det vill säga 

att den bland annat skulle bryta mot yttrandefrihetsgrundlagen hets mot folkgrupp. I sitt första 

pressmeddelande ställer SD TV4 till svars att förklarar exakt vad det är i filmen som bryter 

mot lagen mot hets mot folkgrupp. SD utvecklar sitt resonemang och ramar in sin film som att 

den handlar om att försöka få väljarna att förstå att valet handlar om att prioritera välfärd före 

massinvandring. I sitt tredje pressmeddelande tillskriver de TV4 att ha censurerat deras 

valfilm. Detta nyckelord, censur, är ett centralt begrepp i hela SD:s strategi. Censur är 

nyckelordet som SD använder när de beskriver situationen och skapar hela ramen runt 

situationen. Här ges inga andra alternativa verklighetsbeskrivningar, istället förstärks censur-

begreppet med argumentation och slutligen också i den andra valfilmen där hela filmen 

manifesterar hur deras verklighetsbild krockar med TV4:s. Från sitt första pressmeddelande 

attackerar SD TV4. Det är deras strategi att göra filmen populär. Den första filmen är så 

kontroversiell till sin natur att den skapar debatt. Men det är inte debatten om huruvida filmen 

är rasistisk eller inte som SD vill ha. SD riktar nu attacken mot TV4. Där ramar de snabbt in 

situationen om att det rör sig om censur. Verklighetsbilden är satt av SD och det är SD som 

äger rättigheterna till den. När SD beskriver situationen som att de blir censurerade definierar 

de också sig själva gentemot de övriga partierna, som det enda partiet som blivit censurerat. 

Om det fanns ett avstånd innan mellan SD och de etablerade partierna och media så har det 

samtidigt som TV4 har godkänt SD:s andra valfilm nu öppnat sig en hel ocean mellan SD och 

etablerade partier och media.  

SD:s två ramar som de byggt händelsen på: massinvandringen och censuren är två 

alternativa verklighetsbeskrivningar som SD själva skapat. Eftersom att de är upphovsmän, 

nåja, i alla fall i det här sammanhanget, till dessa beskrivningar så har de också 
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problemformuleringsprivilegiet till båda ramarna. Detta manifestas tydligt i TV4:s sista 

pressmeddelande där TV4 tar upp SD:s censur-begrepp och försvarar sig från den bild som 

SD har tillskrivit dem. På detta sätt att i en jämn ström leverera censur-begreppet och beskriva 

den med så många ord som möjligt så har SD lyckats att få TV4 att tala om den.  

7.2 Sammanfattande diskussion och reflektion 

Att använda mig av Foss klusteranalys, var viktigt eftersom det gav mig ett konkret 

arbetsredskap att kunna hitta nyckelorden och hur de beskrevs. Det gav mig också ett viktigt 

perspektiv, att se med vilka byggstenar respektive part, framför allt SD, bygger sina ramar. 

Till exempel användes begreppet censur först som ett klusterord, men förvandlades i ett 

senare pressmeddelande och slutligen i den andra valfilmen till ett nyckelord. Klusteranalysen 

var grundläggande för att hitta ramarna. Mitt arbetssätt att sedan ställa ramarna mot Abedi:s 

kriterier för anti-etablissemangsteorin gjorde att jag kunde utröna en slags strategi i SD:s 

handlande som överrensstämde väl med hans kriterier.   

Att applicera Gustafssons teori om problemformuleringsprivilegiet konkretiserade mina 

tankar om ramarna. Det som slog mig mest var att SD endast drev frågor som de själva 

konstruerat. Både primärt i första filmen, där massinvandringen presenteras, men framför allt 

i striden med TV4 där censuren förklaras. En problemformulering som användes som en 

mediestrategi att få uppmärksamhet och synliggöra glappet till de övriga partierna, i enlighet 

med anti-etablissemangsteorin. Enligt Gustafssons teori, så är det den som presenterar ett 

problem som har förbehåll att uttala sig om den, vilket stämde väl överrens med den censur-

ram som SD drev i lanseringen av sin andra valfilm.  

Enligt Abedi kan ett parti som använder sig framgångsrikt av anti-etablissemangstrategin 

vara ett tecken på att de politiska blocken i Sverige är närmare varandra nu, än vad de kanske 

någonsin varit. Detta syns tydligt i SD retoriska strategier vid lanseringen av deras valfilm(er). 

SD valde aldrig att definiera etablissemanget utan begreppet lämnades mer eller mindre fritt 

för tolkning. I SD:s lansering av valfilmen fanns det ingen större skillnad mellan det politiska 

etablissemanget och medieetablissemanget. Detta tyder på att det offentliga utrymmet kan 

tolkas för att vara likriktat. Ett sätt att hantera ett framgångsrikt anti-etablissemangsparti, är 

enligt Abedi, att antingen de etablerade partierna tar upp deras sakfrågor, eller att de 

ideologiska klyftorna mellan de etablerade partierna ökar.    

En svårighet som jag ser i mitt arbete är att materialet kändes en aning för stort, och 

spretigt. Men jag anser ändå att det var av stor vikt att ta med samtliga pressmeddelanden för 

att kunna spegla helheten i händelseförloppet på ett så trovärdigt sätt som möjligt.  
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8. Slutsats 

Undersökningen visar att SD använde sig av egna problemformuleringar, som i sin tur 

skapade egna ramar, till vilka enbart SD ägde redigeringsrätten på. SD:s ramar stämmer 

tydligt överrens med vilka kriterier ett politiskt parti måste ha för att använda sig av anti-

etablissemangsstrategin. SD:s ramar är anti-etablissemangsstrategin. På så sätt lyckas SD väl 

med att positionera sig som ett alternativ till samtliga etablerade partier. När TV4 använder 

sig av censur-begreppet i sitt sista pressmeddelande så skriver de samtidigt under att SD har 

lyckats att profilera sin fråga om censur. När TV4 inte tänker visa SD:s film så visar de klart 

och tydligt att SD inte behandlas som andra partier. Detta är oavsett filmens innehåll. SD vill 

inte bli behandlat som ett vanligt parti, eftersom deras politiska innehåll står i stark kontrast 

till alla etablerade partiers politik när de gäller specifika profilfrågor.  

SD:s strategi vid lanseringen av valfilmen är att synliggöra och förstärka avståndet mellan 

SD och etablissemanget, såväl till politiska partier som media. Detta görs först med 

problemformuleringen massinvandring som fungerar som en slags premiss till att lyfta den 

primära strategin i lanseringen av valfilmen – problemformuleringen censur. SD:s första film 

handlar om invandring, den andra filmen handlar om invandring sett med en censur-lins. 

Alltså, filmens innehåll är i sig helt oförändrat, däremot så har SD anlagt ett tydligt 

perspektiv, genom med vilka glasögon man ska se på filmen med. Resultatet av den andra 

valfilmen blir att: ”Den här filmen handlar om att SD vill stoppa invandringen. Detta är något 

som TV4 har valt att censurera, eftersom TV4 inte respekterar yttrandefriheten.” SD har 

använt sig av anti-etablissemangsstrategin och byggt upp den genom att formulera en egen 

frågeställning om yttrandefrihet och censur. På detta sätt så har också SD 

problemformuleringsprivilegiet. De äger frågan. Detta blir tydligt när TV4 i sitt sista 

pressmeddelande använder sig av SD:s problemformulering censur. SD:s ram av situationen 

är alltid entydig, att det gäller censur. TV4:s ram är däremot inte det. TV4 tar upp både SD:s 

ram censur och sitt egna ta sitt ansvariga utgivarskap på stort allvar, som olika tolkningar av 

situationen.   

Precis som Christian Andersson menar så innebär den ökade mediefieringen av samhället 

att det är viktigare att kunna beskriva en händelse, snarare än att kunna förklara och 

problematisera. Det är med andra ord viktigare att ”sätta bilden” av hur ”verkligheten” ser ut, 

än att försöka utreda den sakligt. Som ett avslutande exempel på att SD har 

problemformuleringsprivilegiet på invandringspolitiken vill jag lyfta fram ett exempel. SD i 
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Södertälje ska i höst, 2011, lansera sin egen gratistidning, Kvartalsrapporten, som ska ges ut i 

48.000 exemplar. Såhär uttalade sig tidningens chefredaktör om initiativet: 

 

Vi vill åstadkomma en tidning som är oberoende av övriga media. Om någon skriver 

skit om Sverigedemokraterna kan vi kontra med att ge vår bild. (Dagens Media 2011) 
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http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/stoppad-

sd-reklam-blir-fraaga-foer-europaparlamentet-460755 (2011-05-10) 

 

Sverigedemokratiskt pip-ljud förbjudet i radioreklam – SD vädjar till Europarådet om att 

hörsamma den danska regeringen” (Bilaga 8) 

Tillgänglig: 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/sverigede

mokratiskt-pip-ljud-foerbjudet-i-radioreklam-sd-vaedjar-till-europaraadet-om-att-hoersamma-

den-danska-regeringen-461558 (2011-05-10) 

 

”Sverigedemokraterna lanserar ny reklamfilm för TV4” (Bilaga 9) 

Tillgänglig: 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/sverigede

mokraterna-lanserar-ny-reklamfilm-foer-tv4-462021(2011-05-10) 

 

SD valfilm, 27 augusti 2010. (Bilaga 10) Tillgänglig: 

http://www.youtube.com/user/SDReklam2010#p/a/u/2/XkRRdth8AHc (2011-05-10) 

 

SD valfilm, september 2010. (Bilaga 11) Tillgänglig: 

http://www.youtube.com/user/SDReklam2010 (2011-05-10) 

 

”SD:s reklamfilm visas inte i TV4” (Bilaga 12) Tillgänglig:  

http://www.tv4.se/1.1761329/2010/08/27/sd_s_reklamfilm_visas_inte_i_tv4  

(2011-05-10) 
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”TV4 sänder SD:s nya reklamfilm” (Bilaga 13) Tillgänglig:  

http://www.tv4.se/1.1769079/2010/09/01/tv4_sander_sd_s_nya_reklamfilm  

(2011-05-10) 

 



 41 

10. Bilagor 
 

Bilaga 1.  
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Bilaga 2.  
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Bilaga 3.  
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Bilaga 4.  
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Bilaga 5.  
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Bilaga 6.  
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Bilaga 7.  



 48 

Bilaga 8.  
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Bilaga 9.  
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Bilaga 12. 
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Bilaga 13.  

 
 


