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Den här undersökningen är en kvalitativ innehållsanalys för vilka typer av 

gestaltningstekniker Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna använder 

sig av i sina valfilmer under valkampanjerna 2010, 2014 och 2018. Ett kodschema inspirerat 

av Fairhurst och Sarr i boken “The art of Framing: Managing the Language of Leadership” 

har legat till grund för att kunna besvara frågorna “vilka budskap som förs fram i filmerna 

och hur de gestaltas, hur denna gestaltning förändrats över tid genom valrörelserna och om 

det i så fall finns skillnader mellan valrörelser och partier.” Sammanlagt har nio filmer 

analyserats, ett urval baserat på vilka filmer med flest visningar på YouTube som släppts 

närmast inpå respektive val. I denna kvalitativa innehållsanalys har frågor ställts till 

materialet utifrån Fairhurst och Sarrs framingverktyg; metaforer, kontraster, jargong och 

slagord, spin och stories. Huvudresultatet som framkommit är att även det svenska 

valkampanjandet via filmmediet gått mot ett ökat skuldbeläggande på meningsmotståndare, 

under kategorin spin (en strategi som funnits med Sverigedemokraterna hela vägen, men nu 

även blivit tydligt hos Socialdemokraterna och Moderaterna), likväl som ett ökat fokus på 

partiledaren, där samtliga partiledare tar rollen som den “allvetande berättaren”.  
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1. Inledning - Framing i politisk kommunikation 

 

“Politics is the Art of Controlling Your Environment” 

- Hunter S. Thompson 

 

Det som utmärker en duktig fotograf är förmågan att, genom komposition och en väl vald               

inramning av objektet i bild, lyckas framhäva objektets främsta kvalitéer eller att på något              

sätt förmedla en känsla till iakttagaren. Det handlar om en skicklig framing, eller             

gestaltningsteknik, för att fotografen ska kunna förmedla just den känsla eller det budskap             

som denne vill dela med världen. Detsamma gäller, enligt Fairhurst och Sarr i “The Art of                

Framing”, inom den politiska kommunikationen; framing är ett kraftfullt verktyg för att            

påverka, genom att belysa ett visst ämne och påpeka dess relevans och mening. Med olika               

gestaltningstekniker kan ett politiskt parti framhäva sig själva som “de goda”, medan            

meningsmotståndarna utmålas som “de onda”. Partiet försöker på så sätt skapa bias till sig              

själva; dess värderingar, vilka frågor de sätter på agendan, och hur de vill lösa samhälleliga               

problem. Enligt Fairhurst och Sarr är dessa gestaltningstekniker i politisk kommunikation ett            

sätt för att konstruera verkligheten till sin egen fördel, och används frekvent i valkampanjer              

för att vinna väljarnas gunst.  1

 

Utformningen av en valkampanj har blivit allt mer centralt i den moderna politiken eftersom              

väljarbeteendet förändrats parallellt med samhällets digitalisering. Enligt Nord och         

Strömbäck i “Svenska valrörelser” tar det sig uttryck i “en minskad partiidentifikation hos             

väljarna, en ökad rörlighet samt att fler väljare nu än då bestämmer hur de ska lägga sin röst                  

under pågående valrörelse”. Som en slutsats av Nord och Strömbäcks forskning kring            2

“väljarna i svenska valrörelser” kan sägas att dagens väljare är desto lättare att “mobilisera”              

med hjälp av exempelvis en slagkraftig valfilm. Partilojaliteten är inte längre lika stark, och              

unga människor påverkas inte i lika stor mån av sina föräldrars partisympatier när de går till                

valstugan. Det är därför plausibelt att anta att en väl genomförd valkampanj kan ha större               

påverkan i den moderna politiken, än vad den skulle haft innan millennieskiftet.  

 

1 Fairhurst, Gail T., Sarr, Robert A. (1996). The Art of Framing: Managing the Language of 
Leadership, s. 4. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 
2 Nord, Lars, Strömbäck, Jesper (2018). Svenska Valrörelser, s. 129. Santérus Förlag. 
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Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna var de partier som fick flest          

röster i det svenska riksdagsvalet 2018. Därför ämnar undersökningen och följande analys av             

strategisk politisk kommunikation titta på vilken typ av gestaltning dessa partier använt sig             

av i sina valfilmer under valkampanjerna 2010, 2014 och 2018. Det finns en del liknande               

forskning och kandidatuppsater som kan bidra med perspektiv på ämnet, men tanken är att              

göra en mer djuplodande kvalitativ innehållsanalys om hur den politiska kommunikationen           

har utvecklats i ord och bild under dessa tre valkampanjer, och kunna besvara “vilka budskap               

som förs fram, och på vilket sätt gör partierna detta”, likväl som hur det har förändrats eller                 

inte förändrats under dessa tre valkampanjer. 

 

I det moderna digitaliserade och medierade samhället, det vill säga att politisk information             

och kommunikation främst sprids via medier , har valfilmen blivit en viktig aspekt av             3

valkampanjen där filmmediet möjliggör kommunikation på många olika nivåer; dels          

utrymme för effektfullt retoriska grepp, dels uttrycksfulla bildsekvenser, och ett narrativ eller            

dramaturgi som ter sig snarlikt en filmtrailer och syftar till att fånga publikens             

uppmärksamhet och intresse . En parallell kan dras till marknadsföring via reklamfilm för en             4

produkt, där det är centralt att snabbt fånga tittarens uppmärksamhet samt väcka            

uppmärksamhet och intresse för produkten. “Idén är att avbryta människor för att få dem att               

uppmärksamma ett budskap”, skriver PR-och marknadsföringskonsulten Anders Häger        

Jönson i boken “Digitala Kampanjer”. Att sälja in sitt parti och dess värderingar till väljarna               5

via filmmediet är således snarlikt att till exempel försöka sälja in ett nytt schampo via en                

reklamfilm, som visar hur mycket snyggare ditt hår kommer bli om du köper och använder               

produkten. 

 

En film är också lätt att sprida på exempelvis sociala medier, och därmed väcka debatt kring                

innehållet och produktionen. Som exempel på detta finns Sverigedemokraternas valfilm från           

2010, där en fallande statsbudget visas sjunka och nå en låg punkt, samtidigt som en               

varningssignal ljuder. Då träder en pensionär i rullator in i bild, följt av ett antal burkaklädda                

kvinnor med barnvagnar, som symboliserar en kommande systemkollaps där vi svenskar           

3 Nord, Lars, Strömbäck, Jesper (2018). Svenska Valrörelser, s. 61. Santérus Förlag. 
4 Nord, Lars, Grusell, Marie (2015). Vinnande kampanjer, förlorade val s.11 (2015:27). Hämtad från 
DiVA: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A822880&dswid=8583 
5 Häger Jönson, Anders, (2011). Digitala Kampanjer, s. 24. Liber AB. 
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ämnas välja mellan välfärden (pensionärerna) eller invandringen (kvinnorna i burka). Filmen           

stoppades sedan på grund av sin kontroversiella natur, vilket vissa menar var uttänkt av              

Sverigedemokraterna för att få spridning och skapa debatt, men även att kunna sätta sig själva               

i en roll som martyr i det politiska spelet.  6

 

En valfilm kan poneras rymma en mängd olika symboler, likt Sverigedemokraternas ovan            

nämnda film från 2010. Här är symboliken väldigt tydlig och tittaren förväntas dra sina egna               

slutsatser av det manifesta innehållet. Eftersom den här uppsatsen tittar på strategisk politisk             

kommunikation från partiernas sida och inte väljarnas, så ligger fokus på analys av partiernas              

egna val av symboler och berättarteknik i ljud och bild, och inte hur dessa uppfattas av                

publiken. 

 

Med klassisk retorik som utgångspunkt kan vi även analysera hur exempelvis ethos-, pathos-             

och logosargument används; i vilken utsträckning, vilka argument som kräver vilken typ av             

retorik, samt om detta förändrats över tid. Användbara teorier för denna retorik- och             

bildanalys är framing, priming och agenda setting, som i mångt och mycket går hand i hand                

med bild- och retorikanalysen och ger en ytterligare dimension till tolkning av politisk             

kommunikation genom att besvara frågan om vilka budskap som kan utläsas ur filmerna och              

hur det förändras över de tre valrörelserna. 

 

2. Syfte och frågeställningar - Vilka gestaltningstekniker används i valfilmerna? 

Den här undersökningen syftar till att undersöka vilka typer av gestaltningstekniker           

Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna använder sig av i sina valfilmer          

under valkampanjerna 2010, 2014 och 2018, och hur dessa förändrats över tid under dessa tre               

valkampanjer.  

 

● Vilka budskap förs fram i filmerna, och på vilka sätt gestaltas de?  

● Finns det skillnader, och i så fall vilka, mellan partierna? 

● Har gestaltningen förändrats över tid, och i så fall hur? 

6 Sveriges Television Nyheter. (2010). Sverigedemokraternas valfilm stoppas: “SD räknade med           
reaktioner”. Hämtad 2018-12-09 från:  
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverigedemokraternas-valfilm-stoppas-sd-raknade-med-reaktioner 
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3. Bakgrund - Valkampanjer och valfilmer i vår tids politiska klimat 

Valfilmen är, till skillnad från till exempel valaffischer och “reklamblad”, ett relativt nytt             

fenomen som uppkommit i takt med och som ett resultat av digitaliseringen. När internet              

etablerades hos Sveriges befolkning på 1990-talet utgjorde detta en helt ny plattform för             

spridning av valkampanjsmaterial - mycket i och med möjligheten att kunna nå så många              

väljare som möjligt på ett snabbt och effektivt sätt. Valfilmerna har också, under de senaste               7

valkampanjerna, gått från att vara simpelt utformade och korta till att bli längre, ha en               

dramaturgi likt en filmtrailer och förstärka budskapen med ljudliga och bildliga effekter.            8

Förändringen i väljarbeteende började också enligt Nord och Strömbäck synas under           

millennieskiftet, i och med digitaliseringen och det nya medielandskapet. Det nämns också i             

“Svenska Valrörelser”, att användandet av sociala medier blev essentiellt hos det svenska            

folket strax innan valrörelsen 2014, och att “varje ny valrörelse i Sverige under 2000-talet              

har kommit att genomföras under delvis nya förutsättningar för den politiska           

kommunikationen”. Nord och Strömbäcks resonemang kring valrörelsens föränderlighet är         

därför parallellt med vår undersöknings syfte att undersöka hur partiernas sätt att            

kommunicera via filmmediet har utvecklats under de tre senaste svenska valrörelserna.  

 

För att få grepp om partiernas utveckling genom de tre senaste valrörelserna är det också av                

vikt att först definiera hur deras respektive väljarstöd växt eller minskat under åren:  

 

2010: M 30,06% (regering), S 30,66% (opposition), SD 5,70% (opposition).  

2014: M% 23,33 (opposition), S 31,01%(regering), SD 12,86% (opposition). 

2018: M 19,84%, S 28,26%, SD 17,53%, regeringsbildning ej klar i skrivande stund. 

 

Inför valet 2010 hade Moderaterna suttit fyra år vid regeringsmakten i en koalitionsregering             

tillsammans med Centerpartiet, Folkpartiet (nuvarande Liberalerna) och Kristdemokraterna. I         

opposition satt de rödgröna, det vill säga Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet           

och Vänsterpartiet. Valet 2010 var det första val då Sverigedemokraterna kom in i riksdagen              

efter ett slutresultat på 5,70%, och därmed passera fyraprocentspärren i riksdagsvalet. Viktiga            

7 Nord, Lars, Strömbäck, Jesper (2018). Svenska Valrörelser, s. 10. Santérus Förlag. 
8 Högfors, R., Sundberg, A. 2018. Berättelsen om Sverige – ett narrativ med hotet som hopp: En 
analys av politiska valfilmer från 2014 och 2018. (Examensarbete, Högskolan i Gävle). Hämtad 
2018-12-09 från: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1217943&dswid=-1603 
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sakfrågor i valrörelsen var bland annat jobben och arbetsmarknaden. I SVTs valdebatt tog             

frågan upp en stor del, och introducerades av programledaren att 400 000 svenskar går              

arbetslösa och att en ny regerings uppgift blir att se till att dessa personer får jobb. Andra                 

frågor som diskuterades i partiledardebatten var klimatet och brottsbekämpning. 

 

I valet 2014 skedde ett maktskifte där de rödgröna tog över regeringsmakten efter åtta år av                

en alliansstyrd regering. Alliansen hamnade då i opposition. Den största ökningen stod            

emellertid Sverigedemokraterna för, som gick från 5.7% i valet dessförinnan till ett            

slutresultat på 12.86% år 2014. De blev därmed Sveriges tredje största parti. Det nya              

parlamentariska läget satte Sverige i en så kallad regeringskris, vilket ledde till en diskussion              

om ett extraval. För att förhindra detta inleddes den så kallade Decemberöverenskommelsen,            

en överenskommelse mellan samtliga riksdagspartier utom Vänsterpartiet och        

Sverigedemokraterna som formellt betydde att ledaren för den största partikonstellationen          

skulle släppas fram som statsminister, och att minoritetsregeringar var garanterade att få            

igenom sin budget. Denna överenskommelse föll emellertid under mandatperioden, efter att           

Kristdemokraterna agerat katalysator till att samtliga Allianspartier valde att säga upp           

överenskommelsen, vilket resulterade i Decemberöverenskommelsens formella fall.  

 

Även efter valet 2018 uppstod ett politiskt vakuum, där inget av de traditionella blocken              

innehar egen majoritet till en stark regeringsbildning. Precis som i det förra valet var              

Sverigedemokraterna det parti som gick fram mest, där de gick från 12.86% till 17,53%.              

Vilket resulterade i att de fortfarande är Sveriges tredje största parti, men utmanar             

Moderaterna ännu hårdare om andraplatsen, då det efter detta val endast skiljer dryga två              

procent mellan partierna. Sverigedemokraternas framfart kan förklara den regeringskris som          

även detta val kantats av, där inget av de traditionella blocken till synes kan bilda en egen                 

majoritetsregering. Viktiga frågor under valrörelsen 2018 kan anses vara sjukvården,          

klimatet, integration och ekonomi eftersom dessa diskuterades i SVTs slutdebatt innan valet.            

Under mandatperioden skapade både nedläggningen av förlossningsverksamheten i Sollefteå         

en debatt om svensk sjukvård, och skogsbränderna under juli månad år 2018 skapade en              

debatt kring klimatet.  
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I skrivande stund är inget klart vad gäller regeringsbildningen och tillhörande statsminister,            

men både ännu en formell överenskommelse och nyval är något som försöker undvikas, då              

olika partiledare i stället försöker bilda regering. 

 

4. Teori - Framing, agenda setting och mediering i politiken 

Vi ämnar grunda vår innehållsanalys gällande gestaltningstekniker för Socialdemokraternas,         

Moderaternas och Sverigedemokraternas valfilmer under de tre valkampanjerna 2010-2018         

på teorierna framing och agenda setting. Mediering och medielogik är också begrepp som             

bör definieras i sammanhanget, då det kan ses som en faktor som kan påverka framing och                

agenda setting.   9

 

Framing, eller gestaltningsteori, är förekommande inom medie- och        

kommunikationsvetenskap; inte minst i forskning kring journalistisk och hur journalister          

exempelvis framställer olika händelser i nyhetsmedier. Med framing som grund går det till             

exempel att se hur journalistiskt innehåll alltid innehåller någon form av bias, eftersom det              

inte går att beskriva hela verkligheten; här måste även journalisten välja en vinkel, ett utdrag               

ur verkligheten (inramning, gestaltning eller frame). Det samma kan tänkas gälla inom            10

politisk kommunikation, då de politiska aktörerna också jobbar med framställning och           

inramning av medieinnehåll - dock utan journalisternas objektiva strävan.  

 

I denna undersökning av strategisk politisk kommunikation kan därför aspekten av förmodat            

medveten framing vara relevant, för att se hur respektive politiskt parti valt att rama in sina                

politiska budskap på “bästa sätt”. Entman beskriver hur frames (inramningar) först           11

definierar ett problem för att sedan diagnostisera dess orsak, fälla en “moralisk dom” och till               

sist erbjuda en lösning på problematiken. Enligt Entman behöver emellertid en frame inte             

nödvändigtvis involvera samtliga av de fyra funktionerna, men hur budskapet inramas och            

vilka lösningar som erbjuds olika problem påverkar således hur budskapet mottages av            

publiken; här måste partiernas kommunikationsavdelningar och PR-konsulter fundera över         

9 Nord, Lars, Strömbäck, Jesper. (2018). Svenska Valrörelser, s. 61. Santérus Förlag. 
10 McQuail, Denis. (2010). Mass Communication Theory, s. 380. SAGE Publications Ltd. 
11 Entman, Robert M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, s. 52. Journal of 
Communication, Autumn 1993, Northwestern University. 
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paketeringen. I slaget om väljarna gäller det att visa sina värderingar och sitt budskap i bästa                

möjliga dager för att vinna sympatier.  

 

Entman tar också upp framing i förhållande till innehållsanalys i artikeln “Framing: Toward             

Clarification of a Fractured Paradigm”; här menar han att det finns en viss problematik att               

ta hänsyn till, vid användning av framing i innehållsanalys. Enligt Entman bör den primära              

uppgiften vara att identifiera och beskriva frames, och inte bedöma dem efter positiva och              

negativa egenskaper, då detta generellt ser olika ut hos “publiken” - alla tycker inte              

nödvändigtvis samma sak i exempelvis en politisk fråga. Det är alltså fråga om en              12

tolkningsproblematik, där det är centralt att personen som tolkar forskningsmaterialet          

förhåller sig värderingsfri och följer ett noga utarbetat kodschema (intersubjektivitet).  

 

Fairhurst och Sarr har också i “The Art of Framing: Managing the Language of              13

Leadership” beskrivit framing i förhållande till politisk kommunikation och valkampanjande.          

Här definieras fem stycken tools of framing, vilka dessutom ligger till grund för denna              

undersöknings kodschema; metaforer, jargong eller slagord, kontraster, spin och stories. De           

olika kategorierna går att applicera på valfilmerna då detta är teman som enligt Fairhurst och               

Sarr återkommer i all strategisk politisk kommunikation. Kategorierna går hand i hand med             

Entmans beskrivning av framing, men inriktar sig desto mer på det politiska budskapet. En              

mer utförlig beskrivning av dessa verktyg för framing följer i metodkapitlet.  

 

● Metaforer, enligt Fairhurst och Sarr, kan beskriva essensen av ett komplext problem i             

termer av något annat, för att göra problematiken mer lättillgänglig för gemene man.  

● Jargong eller slagord är frekvent använda fraser eller formuleringar som syftar till att             

ett särskilt budskap skall framgå tydligt.  

● Kontraster är där ett problem belyses i termer av exempelvis sin motsats, till exempel              

genom att ställa motpoler i kontrast till varandra, inte sällan med ett tema av “de               

goda” och “de onda”. 

12 Entman, Robert M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, s. 57. Journal of 
Communication, Autumn 1993, Northwestern University. 
13 Fairhurst, Gail T., Sarr, Robert A. (1996). The Art of Framing: Managing the Language of 
Leadership, s. 100-101. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 
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● Spin syftar till att belysa exempelvis det positiva hos det egna partiet, likväl som det               

negativa hos meningsmotståndarna. En kampanj som innehåller mycket spin         

innehåller därmed stort fokus på skuldbeläggande. 

● Stories är ett mer komplext verktyg för framing, men i denna undersökning används             

begreppet i termer av historieberättande och dramaturgi för att förmedla ett budskap.            

Här kan det exempelvis handla om att berätta en kort historia i valfilmerna, för att               

belysa en viss samhällelig problematik. 

 

Här kan det också tas hänsyn till agenda setting, eller dagordningsteorin, det vill säga vilken               

problematik som redovisas i valfilmerna. Agenda setting kan beskrivas som en process av             

mediepåverkan, avsedd eller oavsiktlig, där det antas att ju mer medieuppmärksamhet som            

ges till ett ämne, desto större vikt ges ämnet i samhällsdebatten. Konceptet har enligt Denis               

McQuail i boken “Mass Communication Theory” framför allt använts för politisk           

kommunikation och valkampanjer. Valfilmer kan antas vara ett försök för partier att sätta sina              

kärnfrågor på agendan genom exempelvis en valfilm som belyser en specifik eller några             

specifika frågor. Agenda setting och framing ligger varandra nära, då urvalet av material till              14

en valfilm föregår hur det senare skall paketeras eller “ramas in”.  

 

Publika aktörer måste i dag också ta hänsyn till det medierade (och digitaliserade) samhället,              

och hur de därmed kan nå ut till maximalt antal tittare med maximal nytta - valfilmerna                

presenteras exempelvis på YouTube, som kan anses vara en av de största digitala             

plattformarna för videodistribution. Vårt urval av analysenheter (valfilmer) är därför baserat           

på filmernas antal visningar på YouTube - de av partiernas officiella valfilmer för 2010, 2014               

och 2018 med flest visningar utgör därför undersökningens analysmaterial. 

 

Med medielogiken menas också hur materialet ska tjäna mediet. Här tar Denis McQuail upp              15

berättargrepp som personifiering, sensationalism, dramatik, konflikt och ett högt         

berättartempo - diverse grepp finns att hitta i valfilmerna, som snarast liknar filmtrailers.  

 

14 McQuail, Denis. (2010). Mass communication Theory, s. 548.  (6. ed.). Thousand Oaks, California: 
SAGE Publication. 
15 McQuail, Denis. (2010). Mass communication Theory, s. 563.  (6. ed.). Thousand Oaks, California: 
SAGE Publication. 
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Peter Esaiasson menar i sitt bidrag till DEMICOMs rapport nummer 38, “Valkampanjer -             

från teknikalisering till polycentering”, att det inte längre finns något självklart centrum för             

valkampanjerna. Denna moderna period inom valkampanjer kallas “polycentrisk”, med det          

menas att den offentliga valdebatten förs på så många olika platser samtidigt. Perioden             

kännetecknas av att indirekta kanaler som exempelvis TV, radio, tidningar, och på senare år              

sociala medier. Partierna har också bättre förutsättningar att utnyttja dessa kanaler för            

medierad kommunikation. Webben ger partierna en möjlighet att gå förbi de etablerade            

medierna. En annan aspekt som Esaiasson tar upp är att medialiseringen av politiken har gått               

så långt att partierna och partiledarna själva har lärt sig hur en nyhet skall presenteras och hur                 

frågor från journalister skall besvaras.  16

 

Ett grundkoncept för en framgångsrik kampanj på dagens digitala arenor sägs vara fyra “key              

concepts”; kampanjen ska ha en dramatisk påverkan för att väcka intresse, den ska ta upp               

nutids- och samhällsrelevanta frågor och teman för att säkerställa relevans, den ska fokusera             

på “folkets bästa”, och till sist ska den vara enkelt utformad och lättförståelig. Dessa är               17

hämtade ur Darren G. Lillekers “Key Concepts in Political Communication”. Boken           

behandlar systematiskt de olika beståndsdelarna i politisk kommunikation, och ger inblick i            

hur kampanjer struktureras efter samhällets samtida behov; här beskrivs exempelvis agenda           

setting och framing i förhållande till den politiska kommunikationen, medan Entmans           

liknande beskrivningar snarare behandlar den journalistiska sfären. Lilleker tar också upp           

aspekter som populism och retorik. Den populistiska aspekten kan delvis förklara           

Sverigedemokraternas genomslag och vara oss till hjälp i analysen, då Lilleker här beskriver             

den populistiska kommunikationen som mycket effektiv: “Populist communication is         

propagandist and rhetorical, and can draw on emotionalisation and authenticity”. Här           

kommer retorikens vikt in i bilden, som en central del av den politiska kampanjen. Lilleker               

menar att en lyckad retorisk framställning är komplex, och baseras bland annat på en              

förförståelse av vad “publiken” vill ha, sociala normer och värderingar, och rättframhet i             

16 DEMICOM. (2018). Snabbtänkt - Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. 
DEMICOM-rapport nr 38. Demicom, Sundsvall.  
17  Lilleker, Darren G (2006). Key Concepts in Political Communication, s. 148. Thousand Oaks 
London: SAGE Publications. 
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sättet att tilltala dessa komponenter. Dessa resonemang kring retorik och populism kommer            18

att understödja undersökningens analysdel. 

 

I denna undersökning kommer det också tas hänsyn till, om än i mindre skala, den klassiska                

retoriken med begrepp som ethos-, pathos och logosargument. Främst i analysdelen, där det             

går att titta på vilka slags argument som är mest förekommande i valfilmerna. Dessa tre               

retoriska grepp, med ursprung från Aristoteles, förklarar hur olika argument appellerar till            

olika delar av det mänskliga sinnet; ethos till auktoritet och trovärdighet, pathos till känslor              

och sympati/empati, och logos till förnuftet. Retoriken är en essentiell del av politisk             

kommunikation och överlag i strategisk marknadsföring, och ett starkt redskap för att påverka             

människor till att tycka och känna.  19

 

5. Tidigare forskning - Att få grepp om den strategiska politiska kommunikationens            

natur 

Strategisk politisk kommunikation är ett välbeprövat område, där tidigare forskning berör           

både det globala perspektivet och den nationella respektive lokala sfären. Det finns många             

gemensamma nämnare för hur en valkampanj utformas på global nivå. I “The SAGE             

Handbook of Political Advertising” beskriver Anne Johnston metoder för studier av politisk            

“annonsering” i ett kapitel (political advertising), och formulerar ett stycke om varför            

forskning på strategisk politisk kommunikation varit viktig i alla tider: 

 

“Over the decades and across cultures, contexts, and countries researchers have tried to             

uncover the various layers of symbols, styles, appeals, and content in political advertising.             

Through the use of various methods of looking at content, scholars have been able to               

document how cultural myths and symbols, how negative and positive appeals, how issue             

concerns and image characteristics have shaped the nature of what exists in political             

advertising.”   20

 

18 Lilleker, Darren G. (2006). Key Concepts in Political Communication, s. 182-183. Thousand Oaks 
London: SAGE Publications. 
19 Buttle, Francis A. (1998). Word of Mouth: Understanding and managing referral marketing, s. 1-2. 
Journal of Strategic Marketing 6, Manchester Business School, UK. 
20 Johnston, Anne. (2006), edited by Lee Kaid, Lynda & Holtz-Bacha, Christina. The SAGE Handbook 
of Political Advertising, s. 17. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc. 
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Inom medie-och kommunikationsvetenskap är det kvantitativa innehållsanalyser som        

dominerar forskningsfältet, men det finns också utrymme för kvalitativa studier med           

utförligare och icke-numeriska svar på frågorna ställda till materialet. Anne Johnston           21

beskriver i “The SAGE Handbook of Political Advertising” främst metoden för kvantitativa            

innehållsanalyser, men boken har ändå fungerat som en handbok för denna studie. Johnston             

tar i kapitlet “Methodologies for the Study of Political Advertising” upp tillvägagångssätt för             

att exempelvis konstruera kodschema till ett material som handlar om strategisk politisk            

kommunikation, men detta återkommer vi till i metodkapitlet. Dessa “instruktioner” kan dock            

vara relevanta även i en kvalitativ innehållsanalys; dels eftersom vi även använder oss av              

vissa kvantitativa mått, dels för att ha en utgångspunkt för det kvalitativa kodschemat.  

 

“Strategy in Information and Influence Campaigns: How policy advocates, social          

movements, insurgent groups, corporations, governments and others get what they want” av            

Jarol B. Manheim är också en del av den litteratur som ligger till grund för undersökningen.                

Användningen av denna bok ligger till grund för att kunna fördjupa ämnet “strategisk politisk              

kommunikation”. Här beskrivs den politiska kommunikationen från olika perspektiv; hur          

avsändaren (det politiska partiet) strategiskt arbetar med retorik och bild för att övertyga             

mottagaren (väljarna), samt hur olika avsedda taktiker tas emot av väljarna. Manheim pekar             

också ut vikten av att ett politiskt parti gör anspråk på att vara protagonisten i valrörelsen, och                 

då i sin tur kan peka ut antagonister eller “syndabockar” som poneras motverka samhällets              

bästa. “Strategy in Information and Influence Campaigns” behandlar också teorier som           22

framing och agenda setting i förhållande till forskning på strategisk politisk kommunikation. 

  23

 

“Svenska Valrörelser” av Lars Nord och Jesper Strömbäck från 2018 är en mer färsk inblick               

i inte minst den senaste valrörelsen år 2018. Denna bok behandlar “väljare, medier och              

partier under 2000-talet”, också med inblick i tidigare valrörelser och resonemang kring            

framtida valrörelser. Den ger en överblick över valrörelsens förändring i och med exempelvis             

21 Johnston, Anne. (2006), edited by Lee Kaid, Lynda & Holtz-Bacha, Christina. The SAGE Handbook 
of Political Advertising, s. 18. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc. 
22 Manheim, Jarol B. (2011). Strategy in Information and Influence Campaigns, s. 43-46. New York: 
Routledge. 
23 Manheim, Jarol B. (2011). Strategy in Information and Influence Campaigns, s. 58. New York: 
Routledge. 
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digitaliseringen, samt hur framväxten av sociala medier och digitala plattformar har bidragit            

till att förändra väljarbeteendet. Att väljarbeteendet förändrats är inte relevant för just denna             

undersökning, men de politiska partiernas sätt att förhålla sig till detta faktum kan däremot ta               

sig uttryck i exempelvis utformningen av valfilmer.  

 

En studie av James N. Druckman, professor i politisk kommunikation vid Northwestern            

University, angående framing i politisk kommunikation i USA visar också hur kandidater i en              

valkampanj jobbar aktivt med frames, för att visa upp den egna kandidaten i bästa möjliga               

dager. Här beskrivs ett framgångsrikt koncept; att kandidaten eller partiet i så stor             24

utsträckning som möjligt ska bekräfta sina väljare genom att föra upp deras hjärtefrågor på              

agendan. I och med detta, enligt Druckman, så visar kandidaten att denne genuint bryr sig om                

sina väljare och lyssnar på deras åsikter, och är därmed en värdig vinnare av valet. Andra                

framgångsrika koncept har visat sig vara det att kandidaten besitter erfarenhet (och visar detta              

genom förnuftiga argument), att kandidaten framställs som folknära och folkkär, och att            

denne lyckats engagera människor under valkampanjens gång genom exempelvis festliga          

event eller att på andra vis ha närmat sig allmänheten utanför den politiska arenan. Dessa är                

således koncept som också kan appliceras på de svenska valfilmerna i denna undersökning,             

och som även går hand i hand med Fairhurst och Sarrs verktyg för framing där Druckmans                

studie främst visar vikten av verktyget spin i valkampanjer.  

 

Svenska valfilmer ter sig också vara ett populärt ämne för kandidatuppsatser. Här följer en av               

dem, som vi inte ämnar använda som underlag till vår undersökning, men som kan bidra med                

perspektiv på ämnet: 

 

“Berättelsen om Sverige - ett narrativ med hotet som hopp”, av Robin Högfors och Albin               

Sundberg från Gävle Högskola år 2018, vilket är en analys av politiska valfilmer från 2014               

och 2018. Undersökningen är snarlik vår eftersom den tar upp filmernas narrativ, men skiljer              

sig på det sätt att 2010 inte finns med. Högfors och Sundbergs slutsatser är att ett styrande                 

parti gärna framställer sig i positiv dager och att oppositionen är mer kritisk i sina filmer.                

Även det faktum att valfilmerna blivit längre tas upp.  

24 Druckman, James N. (2009). What It’s All About?: Framing in Political Science, s. 23. Department 
of Political Science, Northwestern University: Perspectives of Framing, New York: Psychology Press. 
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6. Metod och material - Med grund i Fairhurst och Sarrs framingverktyg 

Genomförandet av denna undersökning bygger på en kvalitativ innehållsanalys av svenska           

valfilmer med vissa kvantitativa mått, bland annat gällande filmernas längd i minuter och             

sekunder samt antal visningar på YouTube. Vi har i studien tittat på valfilmer från 2010,               

2014 och 2018 för partierna som blev störst i valet 2018; Socialdemokraterna, Moderaterna             

och Sverigedemokraterna. Med hjälp av Fairhurst och Sarrs verktyg för framing - metaforer,             

jargong och slagord, kontraster, spin och stories - har vi i samråd identifierat dessa teman i                

filmerna efter ett kvalitativt kodschema byggt på dessa framingverktyg med handfasta           

definitioner ur Fairhurst och Sarrs “The Art of Framing”.  

 

Eftersom resultatdelen innehåller redogörelser för filmens teman enligt kodschemat, och detta           

är direkt sammankopplat till analysen, har vi valt att väva in resultat och analys under samma                

kapitel. I samråd har vi därför, under undersökningens förlopp, gemensamt gått igenom de             

nio valfilmerna tre gånger vardera för att identifiera teman och sedan diskutera dessa i              

analysmomentet.  

 

6.1. Den kvalitativa innehållsanalysen som metod 

Innehållsanalys som metod används frekvent vid analys av exempelvis medieinslag, vilket           

gör metoden lämplig för denna typ av studie. Också eftersom metoden gäller vid tolkning av               

budskap och tolkning av avsändarens avsikter.  

 

I den kvalitativa delen av innehållsanalysen handlar det om tolkning av material efter en              

systematisk kategorisering av till exempel teman, och likartade respektive skilda mönster.           

Efter att först ha benämnt och definierat teman i olika kategorier i ett kodschema, tolkas               

sedan det empiriska materialet och placeras in i givna kategorier. Tolkningen av materialet             

blir således aningen subjektiv, eller holistisk. För att i så stor mån som möjligt undvika               

grundlös subjektiv tolkning har vi varit noga med att utgå från etablerade kategorier i              

sökandet efter teman i valfilmerna. Här lägger till exempel Fairhurst och Sarr grunden till              

utformandet av vårt kodscheman (se avsnitt 5.4).  25

6.2. Undersökningens urval av valfilmer 

25 Fairhurst, Gail T., Sarr, Robert A. (1996). The Art of Framing: Managing the Language of 
Leadership, s. 100-101. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 
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Urvalet av valfilmer är, eftersom det för vissa år finns fler än en valfilm för respektive parti,                 

baserat på vilka filmer som har flest visningar på YouTube i skrivande stund, och därmed               

störst spridning via just den kanalen. Eftersom valfilmer är ett relativt nytt fenomen och              

exempelvis inte fick sändas i TV förrän valkampanjen 2010 har vi valt de tre senaste               

valkampanjerna, 2010, 2014 och 2018. Vi har valt att titta på YouTube eftersom det är den                

största digitala kanalen när det gäller videodistribution och spridning av videomaterial och            

går hand i hand med det moderna digitaliserade landskapet. Dessutom har vi valt att använda               

de filmer som släppts närmast inpå valet för respektive år om det skiljer mycket tidsmässigt               

inför kommande val. Det gäller alltså i de fall att det finns olika versioner av valfilmer ett                 

specifikt år.  

 

Att just Socialdemokraternas, Moderaternas och Sverigedemokraternas valfilmer är relevanta         

för denna studie bygger på tanken om att Socialdemokraterna och Moderaterna har en             

tradition som stora, etablerade partier, medan Sverigedemokraterna däremot kan ses som ett            

uppstickarparti som vuxit främst under senare år.  

 

Urvalet av valfilmer är följande: 

● Sverigedemokraternas valfilm 2010 (utan namn). 1,2 miljoner visningar på YouTube          

vid tidpunkten för analys. 

● Sverigedemokraternas valfilm 2014 - “På riktigt”. 52 000 visningar på YouTube vid            

tidpunkten för analys. 

● Sverigedemokraternas valfilm 2018 - “SD2018”. 182 000 visningar på YouTube vid           

tidpunkten för analys. 

● Moderaternas valfilm 2010 - “Kärlek på jobbet”. 82 000 visningar på YouTube vid             

tidpunkten för analys. 

● Moderaternas valfilm 2014 - “Alla behövs”. 762 000 visningar på YouTube vid            

tidpunkten för analys. 

● Moderaternas valfilm 2018 - “En hoppfull framtid för Sverige”. 81 000 visningar på             

YouTube vid tidpunkten för analys. 

● Socialdemokraternas valfilm 2010 - (utan namn). 139 000 visningar på YouTube vid            

tidpunkten för analys. 
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● Socialdemokraternas valfilm 2014 - “Valfilm om skolan”. 327 000 visningar på           

YouTube vid tidpunkten för analys. 

● Socialdemokraternas valfilm 2018 - (utan namn). 116 000 visningar på YouTube vid            

tidpunkten för analys. 

 

6.3. Definitioner av Fairhurst och Sarrs verktyg för framing 

Eftersom vårt kodschema är uppbyggt efter Fairhurst och Sarrs olika verktyg för framing, så              

följer här mer utförliga definitioner av de olika begreppen: 

 

En metafor är ett typ av bildspråk som beskriver en sak i termer av något annat. När vi sätter                   

ny information i relation till det vi redan känner till blir en metafor ett kraftfullt verktyg om                 

man vill påverka hur människor tolkar det som händer i samhället. Vidare beskrivs en              26

metafor som ett användbart pedagogiskt redskap. De öppnar för att tillgängliggöra ny            

kunskap på ett enkelt och begripligt sätt. Fairhurst och Sarr beskriver metaforer i politisk              27

kommunikation som “metaphors will describe your subject’s likeness to something else” .           28

Syftet med att använda metaforer som redskap i politisk kommunikation sägs också vara för              

att kunna tillämpa en djupare mening på ett enkelt skeende, exempelvis för att en filmscen               

ska visa ett samhällsproblem på ett lättförståeligt sätt. Vi har valt att göra en rak översättning                

av Fairhurst och Sarrs definition av metaphors i vårt kodschema, där begreppet återkommer             

under namnet “metaforer”. Metaforerna tillämpas lika på både det retorik- och bildmässiga i             

undersökningen. 

 

En jargong eller “catchphrase”, vilket vi i undersökningens kodschema översatt till           

“slagord”, beskrivs med Fairhurst och Sarrs ord som “jargon and catchphrases will frame             

your subject in familiar terms”. De menar att igenkänningsbara referenser kan förhöja            

budskapets mening och försöka göra budskapets andemening mer betydelsefullt genom          

upprepning av en viss term, m.a.o. jargong, men också att en överanvändning av “slagorden”              

26 Gunnerud, S. (2014). Ordens makt i politiken, s. 61. Kata förlag.  
27 Fairhurst, Gail T., Sarr, Robert A. (1996). The Art of Framing: Managing the Language of 
Leadership, s. 100. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 
28 Fairhurst, Gail T., Sarr, Robert A. (1996). The Art of Framing: Managing the Language of 
Leadership, s. 62. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 

17 



 

kan skapa motsatt effekt och bli tjatigt. I vårt kodschema tillämpas detta framingverktyg för              

att se om någon särskilt jargong eller slagord används frekvent i de olika valfilmerna.  

 

“Contrast”, eller kontraster som vi valt att översätta till rakt av, syftar enligt Fairhurst och               

Sarr till att belysa motsatser eller kontraster genom att “contrast will illuminate you subject in               

terms of its opposite”. Här menas att det i vissa fall är mer effektivt att beskriva ett ämnes                  

attribut med att visa vad det inte är, till exempel genom att i valfilmer visa en “dystopisk                 

bild”, men samtidigt mena att man har en mer “utopisk” lösning på problemet. Fairhurst och               

Sarr benämner också en negativ aspekt av användandet av kontraster, det vill säga att              

budskapets mening kan snedvridas om en missledande eller tafatt kontrast visas - det behöver              

m.a.o. vara en tydlig skiljegräns mellan kontrasterna som kan uppfattas av tittaren. I vårt              

kodschema ska vi under rubriken “kontraster” titta efter en utmålad protagonist och            

antagonist, samt vilka motpoler eller problem och lösningar som ställs mot varandra. 

 

Spin, som vi inte har hittat en tillräckligt bra översättning till, får således heta detsamma i                

kodschemat. Spin definieras av Fairhurst och Sarr som “spin will cast your subject in a               

positive or negative light”, därmed belysa ett ämnes svagheter eller styrkor. Det kan             

appliceras på exempelvis framställning av det egna partiet och partiledaren, i kontrast till             

meningsmotståndarna. Fairhurst och Sarr tar också upp begreppet “spin doctors”; det           

politiska kampanjandets spin doctors är de som framställer sina egna partiledare som de goda,              

i positivt ljus, medan motståndarna utmålas som de “onda” och pekas ut i negativt ljus. I                29

vårt kodschema söker vi efter eventuellt spin i valfilmerna; till exempel vilka som             

skuldbeläggs, om det är mer fokus på skuldbeläggande än politiska sakfrågor, och hur man              

framställer den egna partiledaren eller det egna partiet. 

 

Stories, som vi också låtit heta detsamma, definieras enligt Fairhurst och Sarr med “stories              

will make your subject more real by way of example”, och menas kunna dra uppmärksamhet               

till en viss problematik eller ämne genom att visa starka exempel på problematiken i              

valfilmen. Fairhurst och Sarr resonerar också kring historieberättandets genomslagskraft         

genom tiderna, främst som ett redskap för att väcka uppmärksamhet, eftersom människor i             

29 Fairhurst, Gail T., Sarr, Robert A. (1996). The Art of Framing: Managing the Language of 
Leadership, s. 113. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 
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alla tider tyckt om att sitta och lyssna på spännande historier berättade på ett effektfullt sätt.                30

Det sägs dessutom att verktyget stories är en helt egen och större enhet av lingvistik än vad                 

metaphors, jargon, catchphrases, contrasts och spin är, men i vår undersökning används            

stories i termer av vad som ges som bild- och retorikmässiga konkreta exempel på              

problematik och dess lösning. Här beskärs verktyget stories till att titta på valfilmernas             

dramaturgi och om det finns en tydlig huvudkaraktär som berättelsen kretsar kring. 

 

6.4. Studiens validitet och begränsningar  

Studiens giltighet har åstadkommits genom en utformning baserat på Fairhurst och Sarrs            

tydligt definierade framingverktyg. Dock är det svårt att säga huruvida studien skulle nått             

samma resultat under genomförande av andra personer, eftersom det till syvende och sist             

handlar om tolkning i denna typ av kvalitativ innehållsanalys. Intersubjektiviteten är därmed            

diskuterbar, och kan anses vara en av studiens begränsningar; men eftersom vår tolkning följt              

handfasta ramar är det rimligt att anta att studien skulle fått samma resultat under en               

utomstående persons likvärdiga genomförande. Detta inte minst eftersom valfilmernas         

innehåll förmedlar ett så pass konkret budskap, som blir svårt att tolka som något annat än                

vad det faktiskt är.  

 

Undersökningens slutsatser är säkerställda genom att i samråd tolka och analysera vårt            

material, samt noggrann överläggning med de böcker och artiklar som presenterats i avsnitten             

“teori” och “tidigare forskning”. En viss problematik uppstod dock vid tolkning och analys av              

resultaten, då det behövts ta hänsyn till en mängd faktorer; det samtida politiska klimatet, att               

på ett riktigt sätt analysera filmerna i samklang med detta, och utforma analysen på det sätt                

att den besvarar samtliga frågeställningar och täcker undersökningens syfte. Detta löstes           

genom att dela upp analysen i delmoment, där det efter en genomgång av samtliga filmer för                

varje valrörelse följer en analys som främst berör frågeställningarna “vilka budskap som förs             

fram i filmerna”, och “på vilka sätt de gestaltas”. Avslutningsvis följer sedan en separat              

analys som främst behandlar vår tredje frågeställning: ”Om gestaltningen förändrats över tid,            

och i så fall hur”. 

30 Fairhurst, Gail T., Sarr, Robert A. (1996). The Art of Framing: Managing the Language of 
Leadership, s. 116. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 
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7. Resultat och analys - Filmernas manifesta innehåll, och de gestaltningstekniker som            

tolkats ur detta 

Med dessa frågor (se nedan) till materialet utifrån Fairhurst och Sarrs framingverktyg, följer             

här en redogörelse av frågornas svar (resultat) och följande analys i löpande text.  

 

Metaforer 

- Vilka bildmässiga metaforer finns? 

- Vilka metaforer används i retoriken? 

 

Jargong och slagord 

- Finns det några återkommande eller frekvent använda “slagord” i filmerna? 

 

Kontraster 

- Finns det en utmålad protagonist och antagonist?  

- Vilka motpoler eller problem och lösningar ställs mot varandra? 

 

Spin 

- Vilka eller vem skuldbeläggs? 

- Är det mer fokus på skuldbeläggande än faktiska politiska sakfrågor? 

- Hur försöker man framställa det egna partiet eller partiledaren i positiv dager? 

 

Stories 

- Hur bygger man dramaturgin? 

- Vem är filmens huvudkaraktär? (Exempelvis partiledaren, eller någon viss del av           

befolkningen.) 
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7.1. Valrörelsen 2010 

 

Socialdemokraterna 2010: 

Filmen visar olika människor i olika arbetssituationer. I filmens anslag är det människor som              

gör olika typer av affärer med varandra, vilket exempelvis symboliseras med handskakningar            

och överlämnanden av visitkort. I filmens mitt visas korta klipp från olika arbetssituationer,             

exempelvis hamnar vi mitt i en brandutryckning, i en operationssal och i ett kontorslokal där               

ett kollektiv av människor är på väg någonstans. I nästa scen går kollektivet av människor in i                 

olika hissar i ett kontorsliknande landskap. Gemensamt för brandutryckningen,         

operationssalen och havet av kontorsklädda människor är att varje scen innehåller en ung             

person som i klädsel skiljer sig från mängden och framställs som att inte vara en del av                 

arbetet som pågår i scenerna. I slutsekvensen står det “207 000 unga vill inget hellre än att                 

rycka in”, följt av en symbol på Socialdemokraternas logga med tillhörande text “Vi kan inte               

vänta”.  

Ingen uttalad retorik används i denna valfilm, eftersom Socialdemokraterna använt sig av en             

melodislinga över klippen. Scenerna klipps emellertid i ett hastigt tempo, och den använda             

melodislingan har en tämligen snabb takt, vilket skapar en “hetsig” och rapp stämning. Det              

enda slagord som används är ovan nämnda “Vi kan inte vänta” i slutet av filmklippet.  

 

I filmen finns ingen tydlig protagonist och antagonist, men eftersom fokus ligger på att unga               

människor ska ut på arbetsmarknaden så kan arbetslösheten anses vara den antagonistiska            

parten. Protagonisten skulle således kunna vara det egna partiet som “inte kan vänta”, som              

de använder som slagord i filmens slut. Det skulle också kunna vara den vanliga              

arbetssökande människan, som ändå är de filmen lyfter fram som huvudkaraktärer. 

 

Motpoler i filmen är arbetande människor mot den arbetslöse unge människan. Det            

underliggande problematiken som visas upp är att unga inte tar sig in i arbetsmarknaden. Det               

är ingen särskilt grupp eller aktör som skuldbeläggs i filmen. Eftersom arbetslöshet får anses              

vara en politisk sakfråga, så är sakfrågan i fokus.  

 

Socialdemokraterna har som slagord att “Vi kan inte vänta” i slutet av filmen, som både kan                

åsyfta att problematiken som framförs inte går att vänta med utan måste lösas här och nu,                
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eller möjligtvis att partiet (som vid tillfället satt i opposition) inte kan vänta med att kavla upp                 

armarna och lösa den i filmen uppvisade problematiken.  

 

Filmen, på 31 sekunder, består av olika scener som porträtterar samma situation, det vill säga               

unga som står utanför ett antal olika branscher inom arbetslivet. I slutscenen står emellertid              

en ung kille kvar själv när alla andra i gruppen åkt upp för hissarna (till ett förmodat arbete).                  

Vilket skulle kunna vara ett dramaturgiskt knep för att väcka sympati för killen innan partiet               

kommer med sitt politiska slagord. Huvudkaraktärerna i denna film bör identifieras som de             

unga personerna som står som åskådare till de som utför arbete.  

 

Moderaterna 2010: 

Filmen är sammansatt av olika scener där det förekommer “kärlek på arbetsplatsen”; utbytta             

blickar mellan medarbetare på en snabbmatsrestaurang, i ett kontorslandskap, på en buss,            

mellan två brevbärare till cykel på en bro, ännu ett kontorslandskap och till sist i ett                

lunchrum. Filmen försöker genom dessa scener förmedla en av de många fördelarna med att              

ha ett arbete; möjligheten att finna kärleken. I fem av sex scener sker “romanserna” mellan               

heteronormativa par, medan det i en scen förekommer ett homosexuellt par. 

 

Här har Moderaterna valt att använda en låt under filmens 30 sekunder, i stället för               

berättarröst - “I wanna know what love is” med det amerikansk-brittiska bandet Foreigner.             

Textraden ur låten som används lyder: “In my life there’s been heartache and pain, I don’t                

know if I can face it again, can’t stop now, I’ve traveled so far, to change this lonely life.” 

 

“Kärlek på jobbet”, som visas i text i bildrutan, används som en anledning till varför fler ska                 

ha ett jobb. “Nya Moderaterna” marknadsför sig också som “Sveriges enda arbetarparti”            

med ännu en textrad i bild. Budskapet man här vill förmedla är att fler ska få/ha ett jobb                  

eftersom det kommer med många fördelar. 

 

I filmen finns ingen tydlig protagonist och antagonist, men eftersom fokus ligger på att              

människor ska ha jobb så kan arbetslösheten anses vara den antagonistiska parten.            

Protagonisten skulle således kunna vara det egna partiet som “ska ta fram fler jobb”, men den                
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skulle också kunna vara den vanliga arbetssökande människan, som ändå är de filmen lyfter              

fram som huvudkaraktärer. 

 

Arbetslösheten som problem ställs mot hur bra det skulle kunna vara om fler fick jobb.               

Problemet med arbetslöshet är inget som konkret visas i filmen - däremot visas någon slags               

utopisk bild av kärlek på arbetsplatsen; en av många fördelar med att vistas på en arbetsplats.                

Filmen vill locka fler människor till arbetsplatsen, kanske som en typ av uppmaning och              

lockelse. 

 

Det är ingen som skuldbeläggs i filmen, då den snarare liknar en uppmaning till svenska               

folket. Filmen har överlag en uppmuntrande och positiv framtoning. Eftersom arbetslöshet får            

anses vara en politisk sakfråga, så är sakfrågan här i fokus. Inget skuldbeläggande             

förekommer. Filmen tar en ljus och positiv ton, där partiets uppmuntran till svenska folket              

framkommer på ett vänligt och lättbegripligt sätt, inte minst eftersom “I wanna know what              

love is” är en folkkär låt med hög igenkänningsfaktor.  

 

Filmen består av olika scener som porträtterar samma situation, det vill säga kärlek på              

arbetsplatsen. Den är simpelt utformad och följer ingen dramaturgisk kurva, då den snarare             

bara visar fiktiva “utdrag” från det Moderaterna framställer som det ljuva livet på             

arbetsplatsen; oavsett om du jobbar på snabbmatsrestaurang, som busschaufför eller som           

brevbärare. 

 

Huvudkaraktärerna i denna film bör identifieras som det svenska folket - det är en              

uppmuntran till folket och visar olika arbetsplatser i en positiv dager. På det viset används               

olika, om än fiktiva, exempel på lyckade möten på arbetsplatsen. Alla arbetsplatser görs mer              

attraktiva genom att via filmens huvudkaraktärer förmedla en positiv bild av arbetslivet -             

kanske även att alla arbetspositioner är lika mycket värda då “kärlek på arbetsplatsen” kan              

inträffa överallt. 

 

Sverigedemokraterna 2010:  

En pensionär och flertalet burkaklädda kvinnor med barnvagnar ställs upp mot varandra i             

något som snarast liknar en tävling eller ett gatlopp, där priset är att ta del av den sjunkande                  
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statsbudgeten hos två handläggare, som i filmklippet gestaltas som krisartad. Varningslampor           

blinkar rött, pensionären och de burkaklädda kvinnorna med barnvagnar tävlar mot klockan            

för att först lyckas ta sig fram till två “nödbromsar” - den som först tar sig fram till de två                    

handläggarna med respektive nödbroms kan stoppa antingen “invandringen” eller         

“pensionernas” del av statsbudgeten. De burkaklädda kvinnorna har dessutom barnvagnar          

med sig, medan de ställs mot en ensam pensionärsdam. I retoriken uppmuntras väljarna att              

“prioritera rätt”, och tillsammans med filmens bildspråk kan utläsas att “rätt” val är att              

prioritera den svenska, ensamma pensionärens välmående över de burkaklädda kvinnornas.          

Detta tema är genomgående genom hela filmen. 

 

I denna film framställer sig Sverigedemokraterna som “den ensamma pensionärens räddare”,           

och blir därför själva protagonisten. Antagonisten är de många burkaklädda kvinnorna med            

barnvagnar, som i den här filmens framställning försöker vinna pensionärernas del av            

statsbudgeten. I filmen ställs pensionärernas välfärd mot “invandrarnas” välfärd. Lösningen          

som erbjuds är att tittaren uppmanas lägga sin röst på Sverigedemokraterna som här menar att               

de kommer prioritera de “svenska pensionärernas” välfärd i statsbudgeten, och därmed lösa            

problematiken som speglas i filmen. 

 

I den här filmen tar Sverigedemokraterna ställning mot invandringspolitiken, vilket därmed           

kan sägas vara det som skuldbeläggs här. Det visas tydligt i uppställningen med flertalet              

springande burkaklädda kvinnor med barnvagnar, som tävlar mot den ensamma pensionären           

med rullator. Här ställs mängden mot den ensamma individen. Den här filmen grundar sig i               

kritik mot en politisk sakfråga, det vill säga invandringspolitiken. Dock är det inget särskilt              

motståndarparti som utpekas, utan snarare invandringspolitiken i sin helhet - det kan här             

tolkas som att Sverigedemokraterna, som i detta skede har en ställning som “underdog”,             

enbart vill väcka uppmärksamhet kring frågan och problematiken genom att göra en väldigt             

dramatisk filmatisering av en politisk sakfråga. Jimmie Åkesson som partiledare förekommer           

inte i filmen, det egna partiet framställs snarare som en slags “räddare i nöden” för Sverige                

och den egna befolkningens välfärd. 

 

Filmen är enbart 30 sekunder, och kan därför räknas som kort. På dessa 30 sekunder ryms                

dock en hel del dramatik; berättelsens premiss, det vill säga budskapet, framgår direkt.             
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Motpoler pekas ut bildmässigt, i och med att ställa pensionären och invandrarkvinnorna mot             

varandra i ett “gatlopp”. Det erbjuds också en lösning på problemet, men valet och kvalet               

lämnas till tittaren för vidare reflektion. Framställningen påminner till mångt och mycket om             

en rapp, kort trailer till någon slags tävlingsdokusåpa. Ingen vet här hur tävlingen kommer              

sluta. 

 

Tittaren uppmanas här att känna sympati för den ensamme pensionären, i kontrast till de              

många rusande burkaklädda kvinnorna. Den ensamme ställs mot mängden.         

Sverigedemokraterna tar rollen som protagonist, de som ska “rädda Sverige ur knipan”, men             

de gestaltar detta genom att ge pensionären en representativ roll för de som behöver              

beskyddas, samhällets svaga som “får lida på bekostnad av invandringspolitiken”. 

 

Analys av valrörelsen 2010: 

I valrörelsen 2010 går två tydliga politiska linjer att urskilja ur filmerna;            

Sverigedemokraterna sätter migrationspolitiken på agendan, medan Socialdemokraterna och        

Moderaterna båda trycker på frågan om arbetslöshet och arbetsmarknaden. Här positionerar           

sig Sverigedemokraterna som det tydliga “underdogpartiet”, främst i och med att de            

prioriterar en öm fråga som de anser att de andra två partierna negligerat. Emellertid återfinns               

temat “utanförskap” i samtliga filmer, om än med olika framtoningar; S och M pratar om               

arbetslöshet och arbetslösa, en utsatt grupp, medan Sverigedemokraterna pratar om en annan            

utsatt grupp. Sverigedemokraterna har emellertid ramat in pensionärerna som den utsatta           

gruppen, medan det skulle kunna hävdas att migranterna i filmen är en utsatt grupp likaså               

från ett utanförperspektiv.  

 

Sverigedemokraternas underdogposition fastställs än mer, med tanke på filmens         

kontroversiella natur, och att den blev bannlyst från att sändas i tv. Sverigedemokraternas             

film är också den enda film från 2010 som visar en tydlig kontrast mellan protagonist och                

antagonist, och innehåller en mängd skuldbeläggande. En komplex politisk fråga reduceras           

till ett gatlopp där det endast kan finnas en vinnare, och kan därmed tolkas som att ha en                  

populistisk ton. Att Sverigedemokraterna sedan tog sig in i riksdagen efter valet 2010 blev              

sedermera ett slag mot “etablissemanget”. Det som enligt Fairhurst och Sarrs framingverktyg            

i politisk kommunikation klassas som spin är urskiljbart i Sverigedemokraternas film, men            
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mindre förekommande i Socialdemokraternas och Moderaternas filmer; en tolkning av detta           

kan således vara spin doctor-effekten som ett redskap för att visa handlingskraft och styrka,             31

trots Sverigedemokraternas underdogposition, samtidigt som de belyser motståndarnas brist         

på handlingskraft.  

 

Det som utmärker sig gestaltningstekniskt är den positiva ton som Moderaternas film visar. I              

stället för att visa nackdelarna med att vara arbetslös, så lyfter den fördelarna med att ha ett                 

arbete att gå till. Filmen genomsyras av hopp, till skillnad från Socialdemokraternas och             

Sverigedemokraternas mer problematiska sceneri. Att låten “I Wanna Know What Love Is”            

spelas i bakgrunden skiljer sig också från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, som           

valt betydligt mer okänd musik i sina filmer. Med tanke på att Moderaterna i denna               

valkampanj satt i regeringsposition är det rimligt att anta att de vill spegla             

samhällsutvecklingen som positiv, vilket kan vara en faktor till den hoppfulla valfilmen.            

Moderaternas låtval tar också ton av en slags jargong/slagord, som speglar filmens budskap             

med stor igenkänningsfaktor. Och eftersom människor naturligt, enligt Fairhurst och Sarr, har            

viss bias för “det välkända” så är det mycket troligt att låtvalet är tänkt att matcha filmens                 

budskap. 

 

Socialdemokraternas och Moderaternas filmer låg i tiden eftersom arbetslösheten var en het            

fråga inför valet 2010. Den debatterades bland annat som första fråga i SVTs slutdebatt, där               

det sades att drygt 400 000 personer saknar ett jobb att gå till. Detta går att tolka på två sätt,                    

antingen att politikerna inom Socialdemokraterna och Moderaterna själva haft en vilja av att             

ta tag i arbetslösheten och medvetet valt att spegla detta i sina valfilmer. En annan tolkning är                 

att media satt frågan på dagordningen, och därför har politikerna valt att skildra en fråga som                

media “pushat” för att bejaka det som förmedlas i media som väljarna konsumerar. I vilket               

fall kan det antas att det är en medveten framing för att erhålla popularitet och visa att partiet                  

ser och tar hänsyn till väljarna i sitt val av agenda setting och sitt förhållningssätt till                

samhällets mediering.  

 

31 Fairhurst, Gail T., Sarr, Robert A. (1996). The Art of Framing: Managing the Language of 
Leadership, s. 114. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 
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Sverigedemokraternas val av inriktning på sin film är desto mer av en “wild card”-karaktär,              

samtidigt som detta budskap inte heller är att försumma; användningen av verktyget stories i              

filmen är effektivt i och med filmens “gatloppskaraktär”. Filmens kontroversiella natur           

behöver därmed inte anses vara egentligt negativ för partiet, med en hänvisning till den              

välkända frasen “all publicitet är bra publicitet”, starkt kopplat till digitaliseringen och            

medieringens förutsättningar för spridning av videomaterial. Rimligt nog så är det också            

denna film som har flest visningar på YouTube, på hela 1,2 miljoner visningar. 

 

Samtliga valfilmer är korta och håller högt berättartempo. Socialdemokraterna och          

Sverigedemokraterna framställer sina valfrågor som relativt akuta, särskilt        

Sverigedemokraterna, medan Moderaterna som satt i regeringsposition tar det lugnt och           

uppmuntrar i stället för att förmana. Alla tre filmer behandlar sakpolitik, men            

Sverigedemokraternas aggressiva framtoning tar med en aspekt av spelpolitik genom just           

skuldbeläggandet på meningsmotståndarna. Retoriken i samtliga filmer är främst av          

pathos-typ, och appellerar till tittarens känslor genom att visa just utanförskap i olika former,              

där vi uppmanas relatera och sympatisera med “den lilla människan”, det vill säga             

berättelsens huvudpersoner.  

 

7.2. Valrörelsen 2014 

 

Socialdemokraterna 2014: 

Filmen visar i inledningen en tjej som ligger och sover i sängen. Hon får sedan en puss av sin                   

mamma som ler. Sedan klipps samma barn in, fast sittandes och vaken. Därefter visas hon               

sitta i sängen och klappa en katt som sitter i mammans knä. Sedan förflyttas tittaren till                

frukostbordet. Efteråt ser vi samma tjej gå på en trottoar längs en väg. I nästa scen ser vi                  

henne på en skolgård, och därefter i ett klassrum.  

 

Tjejen räcker upp handen, men det är stökigt i klassrummet, och hon blir inte sedd. Vi får se                  

hur hon då sänker handen igen. Sedan visas en scen från en skolgård som töms på elever.                 

Därefter ser vi tjejen sitta vid ett skrivbord hemma och plugga, då texten ”Ett bättre Sverige.                

För alla.” dyker upp, följt av Socialdemokraternas logga.  
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I inledningen talar tjejen om att hennes mamma lärt henne vikten av att plugga ordentligt och                

vara bra i skolan. Sedan pratar hon om vad som är roligt och svårt i skolan. Hon nämner att                   

en kille i klassen har extraundervisning hemma, men att hennes mamma säger att de inte har                

råd. Därefter ställer hon sig frågan om hur det kommer gå för henne. Efteråt kommer en ny                 

berättarröst in som tillhör partiledaren Stefan Löfven, han säger att Sverige ska vara ett land               

där alla kan känna framtidstro. Han menar i slutscenen att Sverige ska bli bättre för alla om                 

tittaren röstar på hans parti.  

 

Inte explicit, men i slutet påpekas det både bildmässigt och retoriskt i tal om att Sverige ska                 

bli ett bättre land för alla, vilket skulle kunna ses som filmens slagord. Protagonisten i klippet                

är tjejen vars skoldag vi får följa. Antagonisten tar sig i uttryck i en skola som inte är jämlik,                   

snarare än en specifik person. En motpol som ställs upp är exempelvis killen som har               

extraundervisning hemma, i jämförelse med filmens protagonist, vars mamma säger att de            

inte har råd med det.  

 

Ingen specifik person eller grupp skuldbeläggs, men ojämlikhet i skolan målas upp som ett              

problem, och kan på så sätt skuldbeläggas som fenomen. Filmen kan tolkas anspela mer på               

känslor snarare än skuldbeläggande, men genom att anspela på tittarens känslor så vill partiet              

belysa en politisk sakfråga. Man framställer sig som att vilja ha förändring, att man står på                

den svages sida.  

 

Dramaturgin berättas som en story där tittaren får följa en skoldag i huvudkaraktärens liv. I               

slutet av dagen tar berättarrösten i form av partiledaren över och lägger fram att han vill ha                 

förändring.  

 

Filmens huvudkaraktär är tjejen vars skoldag vi får följa, och den är 46 sekunder lång. 

 

Moderaterna 2014: 

I filmens anslag visas en för tillfället stängd kiosk i ett i övrigt ganska tomt område. Enligt                 

kioskens skylt det en kiosk som säljer thaimat & sushi och erbjuder take away. I nästa                

sekvens öppnas kiosken, och en bild på en asiatisk familj visas, där de står och ler framför                 

den öppna kiosken. Tittaren får sedan följa sekvenser från det vardagliga arbetet i kiosken,              
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med matförberedelse, kundhantering, och när maten lämnas över till kunden. I slutscenen får             

tittaren se kiosken kvällstid, då en arbetsdag passerat. 

 

Filmens retorik är optimistisk och talar om vikten om att alla behövs i samhället. Arbete               

menas skapa välfärd, och berättarrösten pratar om vikten av att vi behöver visionärer i              

samhället, att vi är beroende av dem. I filmens anslag pratar berättarrösten om att arbetskraft               

livar upp områden ”innan kiosken kom hit fanns ingenting här, bara en plätt gräs mellan               

vägen och idrottsplatsen”.  

 

I filmen används mod, visioner, entreprenörskap och arbete som slagord. Även att välfärd             

anses skapa välfärd kan tolkas som ett slagord. Det skulle kunna tänkas att valfilmens              

protagonist är partiet själva som avsändare, och berättarrösten i fokus, som vill förmedla en              

optimistisk bild av arbete. Antagonisten kan tänkas vara arbetslösheten, som, utifrån partiets            

linje, är en motståndare till välfärd. Inga direkta motpoler eller problem gestaltas i filmen då               

den är av en väldigt positiv karaktär. Men något som går att tolka som en ”lösning” är att                  

arbete får välfärden att gå runt. Inget direkt skuldbeläggande sker i filmen. Fokuset ligger              

främst på att spegla en positiv bild av arbete, vilket i sig är en politisk sakfråga,                

arbetsmarknadspolitik och välfärd.  

 

Partiet framhäver sig själva som att de värnar om både att folk ska arbeta och välfärden,                

vilket de i filmen menar går hand i hand. Och att de ska stötta entreprenörskrafter som har                 

visioner inom arbetslivet.  

 

Dramaturgin i denna film är att vi får följa en asiatisk familj i deras vardagliga arbetsliv, från                 

öppning till kväll, med en kiosk där det säljs thaimat och sushi. Samtidigt som tittaren får                

följa arbetet i kiosken förklarar berättarrösten om vikten av arbete och välfärd, och             

korrelationen mellan dessa. Filmens handling kretsar kring en asiatisk familj som öppnat en             

thaimatsrestaurang, och därmed får symbolisera entreprenörskap och egenföretagande.        

Därmed kan sägas att filmens huvudkaraktärer är den del av Sveriges befolkning som driver              

eget företag. Filmen är 1 minut och 20 sekunder lång. 
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Sverigedemokraterna 2014: 

Partiledaren Jimmie Åkesson sitter i baksätet på en bil som färdas genom den svenska              

landsbygden. Jimmie Åkesson tittar ut genom fönstret och beskådar ett klassiskt svenskt            

grönt landskap med en allvarsam blick. Filmen inleds med Jimmie Åkessons berättarröst som             

slår fast sin underdogposition, genom att säga att det inte är lätt att vara hatad av förmodade                 

motståndare, till exempel nämns journalister, fackpampar och andra politiker. Han anspelar           

på att det är viktigare att vara ärlig och sann än att bli omtyckt.  

 

I den andra halvan av filmen pratar Jimmie Åkesson om att samhället har riktigt allvarliga               

problem, och att hans parti erbjuder riktiga lösningar på problemen. Han säger också att              

problem inte försvinner genom att inte prata om dem, vilket kan tänkas vara en pik gentemot  

politiska motståndare, att de inte tar tag i den problembild som Jimmie Åkesson målar upp.               

Genomgående i filmklippet anspelas det mycket på att de andra partierna inte vågar om en               

viss problematik, vilken problematik detta gäller talas inte om explicit i filmen.  

 

I filmen kan det antas att Jimmie Åkesson, som partiledare och företrädare för             

Sverigedemokraterna, är filmens protagonist. Det är han som är i fokus, och från hans              

perspektiv som rösten talar. De aktörer som nämns i början av klippet är de som kan tolkas                 

vara antagonister, det vill säga andra politiker, journalister och fackpampar. I filmen väljer             

Sverigedemokraterna att framställa sin partiledare som en öppen och ärlig person som vågar             

och vill kavla upp armarna för att lösa de problem som antas finnas. Motpolen är de ovan                 

nämnda aktörer, med sina “politiskt korrekta åsikter” som enligt Åkesson är ett negativt             

attribut. Andra politiker, journalister och fackpampar är de som i filmen skuldbeläggs för de              

problem  som Sverigedemokraterna anser finns i Sverige och syftar till att lösa.  

 

Eftersom Jimmie Åkesson påstår att det finns problem i Sverige, men nämner inga specifika              

sakfrågor så lutar det åt att enbart skuldbelägga andra aktörer för hur Sverige ser ut. Här är                 

Sverigedemokraternas tyngsta argument att de andra partierna är hämmade av sin politiska            

korrekthet och frånvaro av frispråkighet. Sverigedemokraterna framställer sig genom Jimmie          

Åkessons ord som ärliga och rättframma nog att tala från hjärtat, och att bry sig mer om                 

Sverige än att bli omtyckta och populära.  
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Dramaturgiskt händer inte så mycket, det är som en kort scen tagen ur en film. Platsen är                 

densamma och det finns ingen direkt karaktärsutveckling. Allt fokus ligger på partiledaren            

som skuldbelägger meningsmotståndare för de problem som huvudkaraktären anser finnas.          

Men problemen konkretiseras inte i filmklippet. Jimmie Åkesson framställs som missnöjd           

och oroad över framtiden. Filmen är 31 sekunder lång. 

 

Analys av valrörelsen 2014: 

Socialdemokraterna och Moderaterna uttrycker sig i filmerna från 2014 liknande när det            

kommer till jargonger, då båda belyser vikten av “ett bättre Sverige för alla”. Dock tar de sig                 

an denna fråga från två olika ståndpunkter; Socialdemokraterna vill ha ett rättvist skolsystem             

där alla skolungdomar har samma förutsättningar trots ekonomiska förutsättningar, medan          

Moderaterna främst belyser egenföretagares och entreprenörers situation, och vikten av att           

uppmuntra eget företagande. Här går det att märka hur samma “slagord” kan användas inom              

två skilda politiska linjer.  

 

Moderaterna och Socialdemokraterna behandlar politiska sakfrågor med historieberättande        

(stories) - vi får i båda fall följa familjer som lever i Sverige och berörs av olika typer av                   

politiska frågor. Sverigedemokraterna låter, till skillnad från de båda andra partierna, den            

egna partiledaren ta filmens huvudroll. I stället för att ta upp en sakfråga, likt skolan eller                

företagande, så framställs Jimmie Åkesson här som den partiledare som vågar säga vad han              

tycker och skuldbelägger de meningsmotståndare som enligt hans tycke är “fega” och            

instängda i “åsiktskorridoren”. Enligt Fairhurst och Sarr går partiledaren även detta år under             

kategorin spin doctor. Åkesson och hans parti fastställer än en gång sin ställning som              

underdog, om än mer kavat än de gjorde 2010; det vilar ett självförtroende över Åkesson i                

filmen från 2014, när han påstår sig vara Sveriges räddare i nöden. Det bild- och ljudspråk                

från 2010 som var både kontroversiellt och aggressivt har nu tonats ned till en mer               

sofistikerad paketering, något som också tyder på det nyvunna självförtroendet i och med             

partiets tillväxt.  

 

Även här kan sägas att Moderaternas film kommer i en mestadels positiv skepnad. Den visar,               

liksom den gjorde 2010, fördelarna med moderat politik snarare än nackdelarna med            

meningsmotståndarnas politik. S och SD fokuserar istället på en befintlig problematik. I            
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Sverigedemokraternas film är problematiken mer vag än konkret, då Åkesson enbart           

konstaterar “att det finns allvarliga problem” som Sverigedemokraterna säger sig kunna lösa.            

Socialdemokraterna presenterar en konkret problematisering av klasskillnader, där de i          

filmens exempel vill ge alla barn rätt till en likvärdig utbildning. En tolkning som går att göra                 

av detta är att Socialdemokraterna inför valet vill visa väljarna att en bättre välfärd för alla är                 

möjlig, att de vill belysa hur tidigare moderat politik inte gynnat de som i filmens exempel                

inte har råd med läxhjälp utanför skolan. Det går då att tolka som en pik riktad mot                 

meningsmotståndarna i Alliansen, som suttit vid rodret i 8 år.  

 

Även 2014 appellerar Socialdemokraterna och Moderaterna till väljarnas känslor med          

pathosargument, då det även här berättas historier ur människors liv, där familjerna som             

berörs i filmen är huvudpersoner och syftar till att väcka väljarnas sympati för människoödet.              

Sverigedemokraterna har däremot gått från starka pathosargument 2010, till att försöka ge            

Åkesson rollen som den allvetande partiledaren som ska rädda Sverige 2014. I            

Sverigedemokraternas film använder Åkesson mestadels ethos- och logosargument; han         

försöker logiskt resonera kring Sveriges situation samtidigt som han hänvisar till sin egen             

trovärdighet, i kontrast till de “andra politiker, media och fackpampar” som han påstår far              

med osanning och inte vågar diskutera exempelvis migrationspolitiken. 

 

I Socialdemokraternas och Moderaternas film tar sig historieberättandet en metaforisk form,           

då den politiska frågan gestaltas med hjälp av människoöden. Sverigedemokraterna använder           

sig av det klassiskt svenska landskapet som svischar förbi utanför Åkessons bilfönster, som             

skulle kunna utläsas som en metafor för det traditionellt svenska hans parti vill bevara, även               

om denna tolkning kan anses något långsökt. 

 

7.3 Valrörelsen 2018 

 

Socialdemokraterna 2018: 

Filmens anslag börjar med att partiledaren Stefan Löfven ställer sig vid en korvkiosk för att               

beställa. Löfven blir tillfrågad av killen i kiosken vad han vill ha, varpå Löfven svarar att han                 

vill ha ett samhälle där trygghet går före skattesänkningar. Därpå klipps en scen från vården               

in, där Löfven berättar att han vill ha ett samhälle där alla får hjälp i tid. Sedan förflyttas vi                   
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till en polisbil där Stefan Löfven berättar för poliserna att han vill att se ska få fler kollegor                  

och bättre villkor. Vi får sedan se klippbilder från en fotbollsplan, där Löfven förklarar att               

han vill att unga inte ska dras in i kriminalitet. Sedan förflyttas vi till en annan plats där det                   

förklaras att alla som slitit ett helt yrkesliv ska få en pension som är dräglig att leva på. 

 

I nästa scen står Löfven på en skolgård, dit han menar att skattepengarna också ska gå och                 

inte till riskkapitalister. Sedan klipps Löfven in vid vad som skulle kunna tänkas vara en               

referens till sommarens skogsbränder, och påpekar att samhället måste vara starkt när vi             

behöver det. I slutsekvensen klipps scenen tillbaka till korvkiosken, där Löfven påpekar att             

han också vill ha en kokt med bröd, och ställer en motfråga till killen i kiosken om vad han                   

vill ha. 

 

De slagord som dyker upp fler än en gång är “ett starkare samhälle” och “ett tryggare                

Sverige”. Filmen i övrigt är en illustration av vad Löfven och Socialdemokraterna menar är              

ett starkt och tryggt Sverige. Filmen har en optimistisk prägel och målar inte ut någon               

särskild antagonist. Protagonist är partiledaren själv som pratar om sina visioner genom att             

befinna sig på olika relevanta platser och scener. Varken explicita motpoler eller lösningar             

framställs i filmen, utan den är av en mer visionär, utopisk karaktär.  

 

Inget skuldbeläggande förekommer i filmen. Det enda som går att tolka som ett             

skuldbeläggande är att “tryggheten ska gå före skattesänkningar” och att skattepengar ska gå             

till riskkapitalister, vilket skulle kunna vara en känga åt meningsmotståndarna bland de            

borgerliga partierna, som traditionellt står för ett lägre skattetryck och förespråkar i något             

högre mån vinster i välfärden. Sakfrågor som skattepolitik, vården, polisen,          

ungdomskriminalitet, pensionsfrågan, vinster i välfärden, krisberedskap. Vi får följa partiet,          

dess partiledare och dennes visioner, vilket är ett starkare och tryggare Sverige.  

 

I filmens anslag står Stefan Löfven vid en korvkiosk och blir tillfrågad vad han vill ha.                

Senare får tittaren följa partiledarens visioner på platser och i händelser där han själv              

förekommer och berättar om sina visioner för hur det ska bli bättre på platserna, och för de                 

som är på platserna. I slutet kommer tittaren tillbaka till korvkiosken där Löfven frågar killen               

i kiosken vad han vill ha, följt av ett mantra, “Ett starkare samhälle. Ett tryggare Sverige.”,                
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med Socialdemokraternas logga i slutscenen. Partiledaren är filmens huvudkaraktär, och          

filmen är 46 sekunder lång. 

 

Moderaterna 2018: 

I filmens inledning visas bilder på ett snötäckt Sverige, en skog, ett klipplandskap vid havet               

och Stockholms stad. Därefter kommer en illustration av en trasig vinylskiva, där            

vinylspelarens nål hoppar fram och tillbaka, följt av illustrationer av barn som skriker på              

varandra genom megafoner. Det visas också en teckning av Ulf Kristersson i svartvitt, där              

enbart hans slips lyser i blått.  

 

Filmen innehåller dessutom en illustration av en familj som har sin tv på i bakgrunden,               

medan en sitter med en tidning framför ansiktet, och den andra med en surfplatta. På tv:n i                 

bakgrunden visas bilder på upplopp och på flertalet poliser i färd med att stoppa dessa. Sedan                

visas ett bildspel på ett antal ansikten i bild; människor i alla olika åldrar och etniciteter. 

 

Det visas i filmens slutskede fler illustrationer, på människor som tar del av bidrag och som                

är ute i arbetslivet. Dessutom ett ljus och en ros, där ett av rosens blad är blått, och seglar i                    

nästa scen ned i handen på en rullstolsbunden pensionär. En arbetare står på toppen av en                

gigantisk spargris med Sveriges flagga på, där han/hon trycker ned ett mynt. Nedanför står              

fler arbetare som väntar på att skicka ned fler mynt.  

 

Allra sist ser vi partiledare Ulf Kristersson framför flimrande bilder av Stockholm, och             

slutligen fler bilder av Sverige, fast nu i vackert sommarklimat. Det visas också en bildruta               

med text, som lyder “en hoppfull framtid för Sverige”. 

 

Berättarrösten inleder med att annonsera att det snart är val, följt av Moderaternas             

konstaterande att “en dålig mandatperiod går mot sitt slut”. De försöker belysa den forna              

regeringens okunnighet, och hur detta inte “imponerat på kunniga väljare”. Sedan tas            

exemplet med den trasiga vinylskivan upp, som också syns i bild - här jämförs “dålig politik”                

med en raspig vinylskiva.  
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En annan aspekt av den enligt Moderaterna “dåliga politiken” är bristen på vuxna samtal.              

Berättarrösten säger att “det måste gå att hålla två tankar i huvudet samtidigt”: dels att               

Sverige är ett “fantastiskt land”, men också att “Sverige har stora problem”. Berättarrösten             

uppmanar till klarspråk kring dessa problem, och vikten av att ta tag i dem. Också poängteras                

att Sverige ska vara ett öppet land, men i kontrast till detta kommenteras i filmen att                

migrationspolitiken behöver ses över; framför allt aspekten att “ha jobb är bättre än att vara               

beroende av bidrag”.  

 

Det talas också om krafttag i flertalet politiska sfärer, bland annat mot gängkriminalitet och              

för att korta långa vårdköer, samt att “företagare ska uppskattas mer än de beskattas”.              

Berättarrösten vädjar här i mångt och mycket till väljarnas förnuft, med argumentationer som             

erkänner politikens tidigare brister och en vilja att ändra på det.  

 

Den tidigare regeringens “bristfällighet” är ett återkommande tema. Likaså frasen “En           

hoppfull framtid för Sverige”. Här utmålar sig Moderaterna som protagonister, det vill säga             

de som ska föra Sverige vidare. Antagonisten är den forna regeringen, som i filmen anklagas               

för att ha gjort ett dåligt jobb, och inte kunnat ha “vuxna diskussioner”.  

 

Det blir en tydlig fördelning mellan “vi” och “dem” i den här filmen, då den forna regeringen                 

målas ut som boven i dramat, för att ha försatt Sverige i den problematik som påstås. Problem                 

som tas upp är migrationspolitiken, vården, arbetsmarknaden, gängkriminaliteten, höga         

skatter för företagare, och politikerna påstås ha en låg trovärdighet. Det erbjuds i några fall               

lösningar på problemen, men det saknas konkreta förslag på åtgärder, förutom en uppmaning             

till att rösta på Moderaterna. I filmen skuldbeläggs Moderaternas meningsmotståndare, och           

den forna regeringen, det vill säga mandatperioden 2014-2018.  

 

Det är jämnt mellan fokus på skuldbeläggande och sakfrågor. Regeringen under           

mandatperioden 2014-2018 pekas ut som icke-trovärdiga och oförmögna att regera, men det            

presenteras också flertalet politiska sakfrågor. Moderaterna framställer sig själva som de som            

ska ta tag i de problem som berättarrösten nämner existerar, och att de ska vara de vuxna, och                  

att de måste våga göra två saker samtidigt, att lösa problem och blicka framåt samtidigt.  
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Filmen inleds med flygbilder av ett snötäckt Sverige, övergår till tecknade illustrationer av             

politiska problem, det visas ett bildspel på ansikten, partiledaren Ulf Kristersson kommer in i              

bild, och slutligen visas bilder av ett somrigt Sverige. Filmen liknar i de tecknade delarna en                

pedagogisk informationsvideo. I början skuldbeläggs den förra regeringen, och mot mitten av            

filmen fram till slutet är det politiska sakfrågor i fokus.  

 

I detta fall är det svårt att urskilja en tydlig huvudkaraktär - det skulle nästan kunna sägas att                  

Sverige som land står som huvudkaraktär och den som “drabbats” av problematiken som             

presenteras. Med andra ord är det ingen särskild grupp i fokus, utan snarare hela Sverige och                

dess befolkning. Filmen är 2 minuter och 21 sekunder lång. 

 

Sverigedemokraterna 2018: 

Filmen inleds med en panoramabild över ett typiskt miljonprogramsområde. Det är mörkt,            

nattetid, med några få lysande fönster. Detta följs sedan av oroligheter med blåljuspersonal,             

både i trafiken och bland människor. Det visas också områden med stängsel och             

övervakningskameror runt, “gated communities”. En bil brinner och exploderar i en av            

scenerna. Det visas förtvivlade människor i sjukhusmiljö, bland annat på en mottagning för             

våldtagna. Strax därefter följer en bild på en moské under en grå, molnig himmel. Det brinner                

i en stor byggnad, likaså på Drottninggatan i Stockholm, där en ensam brandbil är i full fart                 

med släckningen. En beväpnad insatsstyrka visas, tillsammans med blåljuspersonal i          

gasmask.  

 

Efter en snabb klippning framträder sedan Stefan Löfven i bild, där han håller tal med               

Socialdemokraternas banderoll prydd med “Svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas”          

i bakgrunden. Ulf Kristersson kommer in i bild därefter, följd av ännu en flygbild av en stad,                 

och en strejk från Medborgarplatsen i Stockholm där 9000 afghaner strejkar för att få              

uppehållstillstånd.  

 

Efter ungefär halva filmen kommer partiledare Jimmie Åkesson in i bilden, där han ser              

mycket bekymrad ut. Sedan klipps det återigen till Socialdemokrater som går i “tåg”, till              

mediebevakning utanför Riksdagens plenisal, och slutligen tillbaka till en bekymrad Åkesson           
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som blickar ut över ett “mörklagt” område. Därefter syns en mikrofon med Expressens logga,              

getingen, i bild, och ett avspärrat område med folksamling och poliser.  

 

Det visas dessutom gravljus och en skylt med orden “Je suis Stockholm”. Förutom             

Expressens logga visas även Aftonbladets och LO:s logga. Slutligen tittar Åkesson ut över en              

mörk kaj, blandat med fler polis- och blåljuspersonalscener. Åkesson står i slutscenen ensam             

vid ett mörkt vatten och iakttar Stockholms stad - där kommer texten “om mindre än ett år är                  

det val” upp, tillsammans med Sverigedemokraternas logga.  

 

Vi har valt att tolka hela filmens innehåll som en metafor för ett “mörkt Sverige” genomsyrat                

av oroligheter, med oviss framtid, där Åkesson framträder som “Sveriges räddare”.  

 

Genom olika exempel, till exempel att trycka på ett “Sverige i kaos” där “massinvandringen”              

har gjort livet svårare för Sveriges befolkning, skapar Sverigedemokraterna här en dramatisk,            

kaotisk och mörk bild av Sverige. Jimmie Åkesson pratar om hur “Moderaterna,            

Socialdemokraterna och svensk media” har förstört Sverige. Argumenten appellerar till          

tittarnas känslor genom att beskriva hur Sverige förfaller, människor mördas och “terrorism            

har blivit vardag”. Åkessons berättarröst beskriver också hur media ljuger. I slutet vädjar             

Åkesson till folket om att vi kan och måste lösa situationen, och att han ska göra allt i sin                   

kraft för att vända den ondska som målas upp.  

 

Det är inga specifika ord som förekommer återkommande, men den generella tonen i filmen              

är att Sverige befinner sig i ett kaos och måste räddas. 

 

Protagonisten i den här filmen är partiledare Jimmie Åkesson, som både agerar berättarröst             

och frekvent dyker upp i bild mellan de olika klippbilderna av oroligheter. Antagonisten             

utmålas som meningsmotståndare, i detta fall beskylls Socialdemokraterna, Moderaterna och          

svensk media extra hårt för det krisartade läge Sverigedemokraterna menar att vi befinner oss              

i.  

 

Motpolerna i filmen är att “de andra har gjort fel”, och försatt Sverige i “krisläge”, medan                

Sverigedemokraterna menar att de är beredda att ta krafttag mot exempelvis           
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“massinvandringen” som enligt argumentationen i filmen är det största problemet och           

anledningen till det utmålade krisläget. Den påstådda problematiken som         

Sverigedemokraterna tar upp handlar således om den rådande migrationspolitikens         

ineffektivitet och misslyckande. Det talas inte om några konkreta lösningar i filmen, utan             

handlar mer om skuldbeläggande och att belysa den enligt Sverigedemokraterna existerande           

problematiken.  

 

I filmen hamnar skulden på de politiska motståndarna, främst Socialdemokraterna och           

Moderaterna utmålas som misslyckade. Det talas också om att svensk media “ljuger”, så även              

dessa skuldbeläggs; Åkesson berättar att media ljuger, samtidigt som det visas bilder på             

Expressens och Aftonbladets logotyper. Han berättar också att Sverigedemokraternas         

meningsmotståndare inte vågar tala öppet om invandringsfrågan, medan han själv är “den            

enda som verkar se och våga tala om problemet”. 

 

Skuldbeläggandet är konstant genom hela filmen, men den politiska sakfrågan gällande           

migrationspolitiken tas också upp frekvent. Däremot presenteras inga lösningar på problemet,           

bara ett löfte om att Sverigedemokraterna kan lösa det.  

 

Sverigedemokraterna försöker genom filmen förmedla att de är de enda som kan och vill lösa               

de påstådda problemen med migrationspolitiken. Jimmie Åkesson porträtteras även här som           

en “räddare i nöden”, det Sverige behöver för att komma på fötter igen. Han tar rollen som                 

den rättframme, ärliga partiledaren, samtidigt som de andra partierna med partiledare           

smutskastas.  

 

Filmen är 3:14 minuter lång. Den liknar en filmtrailer, med snabba klippningar mellan olika              

dramatiska scener. Efter ungefär halva filmen introduceras tittaren för Jimmie Åkesson, som            

funnits med som berättarröst genom hela filmen, men kommer då in i bild. I den här filmen                 

finns laddade argument och laddade scener, som kan tänkas appellera till tittarens känslor             

snarare än förnuft, exempelvis när det visas bilder från en minnesstund efter terrorattacken på              

Drottninggatan under april 2017. Filmens ljussättning bidrar också till den mörka           

stämningen, där en stor del visas i gråskala.  
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Jimmie Åkesson är filmens huvudkaraktär, där han agerar både berättarröst och förekommer i             

bild vid flera tillfällen.  

 

Analys av valrörelsen 2018: 

Något genomgående för valfilmerna inför valåret 2018 är att samtliga partier tar upp sin syn               

på det nuvarande Sverige och visioner för dess framtid. Socialdemokraternas valfilm målar            

upp visionen om ett starkt Sverige för alla, där alla får och kan vara med. Moderaterna, som                 

oppositionsparti, målar i stället upp den senaste mandatperioden som en dålig period, där             

Sverige “haft en regering som inte kunnat regering, och har mött en opposition som inte velat                

regera”. Det senaste går att tolka som självkritik, kanske tillbaka till då Moderaterna m.fl.              

beslutade sig för att ingå i Decemberöverenskommelsen, vilket i praktiken betydde att            

ledaren för den största partikonstellationen skulle släppas fram som statsminister och att en             

minoritetsregering var garanterad att få igenom sin budget.  

 

Sverigedemokraterna är i en klass för sig när det gäller att måla upp en dystopisk och negativ                 

bild av Sveriges nuvarande tillstånd. Jimmie Åkesson, som är huvudkaraktär i filmen, målar             

upp Sverige som ett land där delar av landet är i ett pågående inbördeskrig, och nämner andra                 

problem som könsstympningar och våldtäkter. Det påstådda kaos Sverige befinner sig i            

beskylls på meningsmotståndare, där både Moderaterna och Socialdemokraterna får varsin          

känga i form av att “de inte har förstått någonting”. Åkesson fortsätter alltså på sitt spår som                 

spin doctor. Även massmedia får sin beskärda del av kritik, bland annat anklagas de i filmen                

för att ljuga och mörka.  

 

Mandatperioden 2014-2018 kantades av många olika händelser som med största sannolikhet           

satt sina spår i det politiska klimatet. Dels den redan nämnda Decemberöverenskommelsen            

under 2014 som från vissa håll fick kritik för att vara odemokratisk, medan den andra halvan                

ansåg att den var demokratisk . I slutet av kommande år, 2015, började den så kallade               32

“flyktingkrisen”, där cirka 163 000 människor sökte asyl i Sverige. Under år 2017, rasade              

också en debatt om sjukvården efter att en förlossningsverksamhet lades ner i Sollefteå.             

32 Sveriges Television Nyheter. (2014). En av tre: Decemberöverenskommelsen är odemokratisk.           
Hämtad 2018-12-09 från: 
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/en-av-tre-overenskommelsen-ar-odemokratisk 
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Sommaren innan valet hade Sverige en av de värsta skogsbränderna i modern tid, som väckte               

ett nytt intresse för klimatfrågan och den globala uppvärmningen. Dessa händelser kan            

förklara varför både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna kopplade sina filmer till          

respektive ämne (Socialdemokraterna nämner krissituationer, och Sverigedemokraterna tar        

upp migrationspolitiken). Både klimatfrågan och integration var även något som diskuterades           

flitigt under bland annat slutdebatten i SVT innan valet, vilket visar på att frågorna har blivit                

medierade och satt agendan.  

 

Samtliga filmer har för 2018 blivit längre och än mer lika filmtrailers. Gestaltningen i bild har                

blivit mer tekniskt avancerad, exempelvis i form av Moderaternas tecknade illustrationer.           

Moderaternas och Sverigedemokraternas filmer har dystopiska anslag, vilket även här pekar           

på missnöje mot den forna Socialdemokratiska regeringen. Socialdemokraternas film har en           

ljusare ton, men innehåller också en beskärd del självkritik; eftersom Stefan Löfven pratar om              

vad han vill ska bli bättre betyder det rimligtvis att delar av samhället inte är perfekta och har                  

utvecklingspotential, men att han och regeringen är beredda att ta tag i det i ytterligare fyra                

år.  

 

Ett typexempel på metafor som används i Socialdemokraternas film är den scen där Stefan              

Löfven köper korv i en korvkiosk. Efter att Löfven beställt sin korv, så frågar han pojken som                 

jobbar i kiosken: “Men vad vill du ha?”. Detta tolkas vara ett försök till gestaltning av de                 

“typiskt Socialdemokratiska” värderingarna, exempelvis att partiledaren är folknära och inte          

anser sig vara bättre än vanliga arbetare. Löfven får spin i en positiv dager, och gestaltas som                 

sympatisk. En mer kritisk metafor som används i Moderaternas film är där partiledare Ulf              

Kristersson jämför “dålig politik” med en repig vinylskiva. Det kan tolkas som en pedagogisk              

jämförelse som fyller sitt syfte, men tar en betydligt mer negativ ton. Här går Kristerssons               

spin i motsatt riktning från Löfvens; i stället för att belysa sina egna positiva egenskaper så                

smutskastar han meningsmotståndarna i krassa ordalag. Sverigedemokraternas film med         

Jimmie Åkessons berättarröst fortsätter på spåret som “Sveriges enda räddare”, där han i             

samklang med filmens dystopiska bilder ramar in sig själv som just detta.  

 

Sverigedemokraterna använder sig i denna film sig av nästintill enbart pathosargumention,           

där en, som redan nämnt, dystopisk bild av Sverige målas upp. Pathosargumentationen når             
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sitt klimax när klippbilder från terrorattacken vid Drottninggatan visas, och klippbilder från            

tända ljus som tänts för att hedra offren. Detta samtidigt som partiledare Jimmie Åkesson              

förklarar att folk mördas och lemlästas på våra gator.  

 

Moderaterna använder sig istället av majoriteten ethosargumentation, där partiledare Ulf          

Kristersson förklarar att politikerna måste kunna lösa de allra mest uppenbara problemen i             

samhället och att det krävs vuxna samtal. När han istället vädjar till det svenska folket går                

argumentationen över i pathos, att politikerna har svikit “de kunniga väljarna”, och att             

väljarna inte blir imponerade av detta.  

 

Socialdemokraternas argumentation liknar Moderaternas i den mån att ethos är mest           

tongivande, med en underliggande pathosargumentation, där en komediliknande        

framställning görs av partiledare Stefan Löfven när han ska göra något så vardagligt som att               

beställa mat vid en korvkiosk.  

 

7.4. Analys - Hur gestaltningen förändrats över tid genom valrörelserna 

Valkampanjer via filmmediet har, i och med nya teknologiska förutsättningar och samhällets            

nutida mediering samt ett föränderligt politiskt klimat, en naturlig progression. Under           

valrörelsen 2010, när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, syns dels att samtliga            

valfilmer är kortare än vad de utvecklas till under 2014 och 2018. Det som definierar det                

politiska klimatet i korrelation till valfilmerna under 2010 var en borgerlig alliansregering            

med de rödgröna i opposition; något som återspeglas särskilt i Moderaternas valfilm, som kan              

anses vara den mest gladlynta filmen inför valet 2010, full av uppmuntran gentemot väljarna i               

stället för förmanande. Trots att de rödgröna satt i opposition, lyfte de ändå samma fråga som                

Moderaterna (arbetsmarknad och arbetslöshet). Sverigedemokraterna kom in som underdogs,         

och speglade detta genom sin ponerat råa gestaltning av migrationsfrågan i valfilmen 2010 -              

den film som nu också har flest visningar på YouTube.  

 

Sverigedemokraterna utmärker sig redan 2010 genom att i större mån än de två andra              

partierna använda sig av Fairhurst och Sarrs spin i sin gestaltningsteknik, medan            

Socialdemokraterna och Moderaterna lutar desto mer av att använda sig av välkända fraser             

och formuleringar (Fairhurst och Sarrs jargong och slagord). Möjligen kan detta tolkas som             
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att dessa större etablerade partier sätter sin tillit till väljartraditionerna, och förhåller sig mer              

självsäkert till att dessa välkända formuleringar fortfarande är slagkraftiga; exempelvis          

Moderaternas formulering “Sveriges enda arbetarparti” som syftar till lönsamheten av att           

vara inne på arbetsmarknaden.  

 

Innehållet i valfilmerna från 2010 kan gemensamt tolkas som att de appellerar till väljarnas              

känslor via pathosargumentation, genom att presentera den “lilla människan” och hennes öde;            

på exempelvis arbetsmarknaden eller för att få ta del av statsbudgeten. Den ensamme             

pensionärsdamen springer gatlopp mot kvinnor i burka, en ung man stängs ute från             

arbetslivets samhörighet, och människor möter kärlek på arbetsplatsen. Samtliga teman vill           

således få tittaren att känna något; sannolikt sympati, genom att sympatisera med filmernas             

olika karaktärer, vilket tolkas som ett typiskt fall av pathos. 

 

Något som också går att konstatera är att de styrande tenderar att fokuserar på att framställa                

filmerna positivt medan de som sitter i opposition fokuserar på att kritisera, vilket även              

Högfors och Sundberg kommit fram till i sin uppsats “Berättelsen om Sverige - ett narrativ               

med hotet som hopp”, som presenterades under tidigare forskning. Ett exempel författarna tar             

upp är Moderaternas övergång från en valfilm med positiv karaktär inför valet 2014, då de               

satt i regeringsmakt, till valfilmen inför 2018 då de suttit fyra år i opposition, vilket även den                 

här undersökningen kunnat visa. Detta går även hand i hand med Druckmans studie om              

framing, What It’s All About?: Framing in Political Science, som menar att partier aktivt              

arbetar för att framställa det egna partiet i positiv dager under valkampanjer.   33

 

Progressionen mot valrörelsen 2014 utmärktes sedan av Moderaterna och         

Socialdemokraterna ytterligare utvecklat sitt historieberättande, eller Fairhurst och Sarrs         

verktyg stories. M och S lägger även här fokus på människoöden, medan            

Sverigedemokraterna introducerar sin partiledare Jimmie Åkesson för tittarna, där han snarare           

använder sig av ethos- och logosargument. Det kan således tolkas som att            

33 Druckman, James N. (2009). What It’s All About?: Framing in Political Science, s. 23. Department 
of Political Science, Northwestern University: Perspectives of Framing, New York: Psychology Press. 
Hämtad från 
http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/whats_it_all_about-_framing_in_politi
cal_science.pdf 

42 



 

Sverigedemokraterna här vill framställa sin partiledare som autentisk och erfaren, enligt           

Lillekers key concepts av politisk kommunikation, som tidigare nämnts i teoriavsnittet.           

Fortfarande trycker han i retoriken på sin roll som den ärlige, medan han utmålar              

meningsmotståndarna som fega och lögnaktiga, vilket också kan antas vara en strategi för att              

stärka den egna autenciteten. Sverigedemokraterna följer också konsekvent spåret av negativ           

spin riktad mot de andra partierna, likväl som positivt spin riktas mot den egna partiledaren.               

Metaforer används i stor grad hos Socialdemokraterna och Moderaterna som beskriver en            

politisk fråga i termer av berättelser om människor, medan Sverigedemokraterna innehåll har            

en “platt” och konkret gestaltning mestadels baserat på retorik. 

 

Inför valrörelsen 2018 kan det politiska klimatet anses vara mer turbulent än åren             

dessförinnan, med händelser som exempelvis Decemberöverenskommelsen och       

flyktingkrisen år 2015. Detta kan tolkas som att det politiska klimatet således speglats i årets               

valfilmer, där både Moderaterna och Socialdemokraterna antyder att “Sverige har problem”,           

medan Löfven och Socialdemokraterna (som sitter i regering) hade en desto lugnare            

gestaltning av det samtida Sverige. M presenterar här en pedagogisk film med en majoritet av               

ethosargument, medan Sverigedemokraterna fortsätter att visa en dystopisk bild och          

smutskasta meningsmotståndarna.  

 

Sverigedemokraterna har därför genomgående, under 2010, 2014 och 2018, mest använt sig            

av framingverktyget spin; skuldbeläggande snarare än politiska sakfrågor. Moderaterna och          

Socialdemokraterna har frekvent använt metaforer och stories. Olika kontraster förekommer          

i samtliga filmer, och jargonger och slagord används främst av Moderaterna och            

Socialdemokraterna, vilket kan ha sin förklaring i att de är större och mer etablerade partier               

än SD, som trots sin tillväxt står fast vid rollen som underdogs i kamp mot etablissemanget.                

Därför kan det också tolkas som att Sverigedemokraternas gestaltningstekniker innehåller en           

hög grad av populistiska aspekter; exempelvis den spin doctor-teknik som Åkesson utövar            

gentemot de andra partierna.  

 

Undersökningens resultat angående Sverigedemokraternas gestaltningstekniker skulle kunna       

gå att koppla till den amerikanisering som Nord och Strömbäck beskriver i “Svenska             
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Valrörelser”; exempelvis att partiledaren blir en huvudkaraktär i kampanjandet, liksom          34

Sverigedemokraterna gestaltar Åkesson som Sveriges räddare i nöden. Även Moderaterna          

och Socialdemokraterna låter under 2018 partiledaren agera huvudkaraktär i respektive filmer           

- något de inte gjort tidigare. 

 

Enligt Fairhurst och Sarr är också den spin som blivit mer tydlig hos samtliga partier 2018 ett                 

tecken på denna amerikanisering, eftersom spin doctors har sitt ursprung i USA och är              

vanligt förekommande. Denna ökning av spin genom tiden kan också i viss mån tolkas som               

att spelpolitiken tagit överhanden och lämnat de faktiska politiska sakfrågorna i skuggan.  

 

I samtliga valfilmer går också att urskilja Lillekers fyra key concepts; en dramatisk påverkan              

för att väcka intresse, att ta upp nutida och samhällsrelevanta frågor, fokusera på folkets bästa               

och att vara enkelt utformad och lättförståelig. Sverigedemokraternas filmer under samtliga           

valkampanjer har en dramatisk ton, något som i viss mån infunnit sig i senare skede hos även                 

Moderaterna 2018. Socialdemokraterna har i samtliga av sina filmer snarare tryckt på redan             

etablerade samhällsrelevanta frågor och folkets bästa när det kommer till välfärden. Det kan             

tolkas som att alla partier nyttjat dessa key concepts. Under valrörelsen 2018, då filmerna              

blivit längre, har dock innehållet tagit ett steg mot att bli mer komplext och fokusera på flera                 

frågor samtidigt i stället för att enbart behandla en politisk fråga. 

 

8. Slutdiskussion och slutsatser - En amerikanisering av moderna svenska valrörelser 

I denna kvalitativa innehållsanalys av Socialdemokraternas, Moderaternas och        

Sverigedemokraternas valfilmer 2010, 2014 och 2018 har konstaterats att valkampanjens          

utformning har gått mot en amerikanisering enligt Nord och Strömbäcks definition; en            

slutsats grundad på förekomsten av Fairhurst och Sarrs olika framingverktyg i filmerna. Det             

har också varit märkbart hur Sverigedemokraternas inramning har skilt sig från de två större,              

mer etablerade partierna med starkare traditioner. Dels på grund av den mer aggressiva och              

ponerat alarmistiska framtoningen, men också med tanke på Sverigedemokraternas resa från           

underdogs till Sveriges tredje största parti i valen 2014 och 2018.  

 

34 Nord, Lars, Strömbäck, Jesper (2018). Svenska Valrörelser: Väljare, medier och partier under 
2000-talet, s. 141. Santérus Förlag. 
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I Socialdemokraternas och Moderaternas valfilmer har också synts en skillnad över tid; desto             

mer hos Moderaterna, som i filmen för 2018 kan tänkas ha anammat Sverigedemokraternas             

antaget populistiska retorik, genom att belysa att “Sverige är ett land med stora problem” och               

skuldbelägga meningsmotståndare. Socialdemokraterna kan antas vara mer trygga i sin          

position, eftersom deras film 2018 inte har samma mörka ton. Emellertid gör Löfven i filmen               

ett antal konstateranden som rör förbättringspotential inom många politiska områden.          

Amerikaniseringen kan således även tänkas gälla här, då Löfvens retorik går att likna vid ett               

engagerat brandtal, samt den tydliga fokus som ligger på honom som partiledare.  

 

Vad undersökningens resultat pekar på är överlag en ökad amerikanisering av valfilmer,            

vilket går hand i hand med den digitala position medieföretagen befinner sig i, där flertalet               

titlar har anammat den så kallade “clickbait-kulturen”. För att skapa “clickbait” är det             

tacksamt att framställa politiken som ett spel, med rubriker som exempelvis “Lööfs stenhårda             

krav ” eller “Stefan Löfvens framtid avgörs ”. Detta visar en korrelation mellan den ökade             35 36

amerikaniseringen och en ökad medielogik.  

 

Det faktum att Sverigedemokraternas valfilm från 2010 har överlägset flest visningar, på 1,2             

miljoner, kan också anses vara en del av “clickbait-kulturen” och därmed samhällets            

mediering och medielogik. En kontroversiell film väcker stort intresse och starka reaktioner            

hos allmänheten, vilket bidrar till ökad spridning och möjligtvis även att nya politiska frågor              

sätts på agendan; exempelvis migrationsfrågan i Sverigedemokraternas fall. En parallell          

skulle kunna dras till fenomenet Donald Trump, och hur han, trots att det först ansågs               

osannolikt hos många svenska politiska tyckare, blev USA:s president. Gemensamma          

nämnare kan då sägas vara de populistiska aspekterna av Sverigedemokraterna och Trump;            

en aggressiv retorik, en primär underdogposition gentemot etablissemanget och “all publicitet           

är bra publicitet”-logiken. Dessutom, inte minst, den frekventa användningen av spin och            

skuldbeläggande i Åkessons och Trumps retorik (muntligt såväl som via olika medier och             

sociala medier). “Populist communication is propagandist and rhetorical, and can draw on            

35 Jönköpings-Posten. (2018). Annie Lööfs stenhårda krav på Stefan Löfven. Hämtad 2018-12-09 
från: https://www.jp.se/article/annie-loofs-stenharda-krav-pa-stefan-lofven/ 
36 Aftonbladet. (2018). Stefan Löfvens framtid avgörs - förslag till budgetsamarbete inom kort. Hämtad 
2018-12-09 från:  
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/KvxvvM/lofvens-framtid-avgors--forslag-till-budgetsam
arbete-inom-kort/promo 
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emotionalisation and authenticity”, för att återkomma till Lillekers definition av populistisk           

retorik i “Key Concepts in Political Communication”. I Sverigedemokraternas valfilmer för           

samtliga valkampanjer gestaltas just partiledare Åkessons autencitet i kontrast till          

meningsmotståndarna, som påstås sakna autencitet. Därmed kan Åkessons argumentation         

tänkas falla in under Lillekers definition av populistisk retorik. 

 

Eftersom valfilmer inte tillåtits sändas i TV förrän valkampanjen 2010 är det plausibelt att              

anta att partier finner större värde att lägga mer krut på en sådan film i dagens klimat än                  

tidigare. Även att filmerna kan få en större spridning i de digitala plattformar som finns att                

tillgå på exempelvis Internet, där YouTube är ett bra exempel talar för detta. Detta gör               

valfilmen extra intressant att analysera i det moderna digitala samhället, att empiriskt            

undersöka valfilmens utveckling och betydelse i framtida valrörelser. Om fortsatta studier på            

ämnet gång på gång visar en korrelation mellan den ökande amerikaniseringen och den             

ökande medielogiken går det att genom fortsatta studier i framtiden uttala sig om             

generalisering kring valfilmens utveckling. Detta vore intressant att följa upp med en            

liknande undersökning i framtida valrörelser, om denna korrelation kvarstår eller blir ännu            

mer tydlig.  
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10. Bilagor 

 

10.1. Kodschemats teman: “The Art of Framing” 

 

Kodschemat är uppbyggt efter Fairhurst och Sarrs “The Art of Framing”, som beskriver olika              

kategoriseringar och identifikationer av framing. Dessa beskrivna kategorier ligger således          

till grund för vilka teman vi syftar till att leta efter i de olika valfilmerna. Enligt Fairhurst och                  

Sarr går det att söka efter fem företeelser i det empiriska materialet: metaforer, jargonger eller               

“slagord”, kontraster, “spin” och “stories”. Här följer definitioner och exempel på hur dessa             

olika teman tolkats i undersökningen. 

 

10.2. Kodschema efter Fairhurst och Sarrs verktyg för framing i politisk           

kommunikation 

 

Metaforer 

Kan beskriva essensen av ett komplext problem i termer av något annat, för att göra               

problematiken mer lättillgänglig för gemene man.  

 

- Vilka bildmässiga metaforer finns? 

Exempel: När fördelningen av statsbudgeten mellan pensionärer och burkaklädda         

kvinnor gestaltas i form av en tävling som tar formen av ett gatlopp, i              
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Sverigedemokraternas valfilm från 2010, där det förväntas finnas en vinnare och en            

förlorare. 

 

- Vilka metaforer används i retoriken? 

Exempel: När Ulf Kristersson i Moderaternas valfilm för 2018 jämför “dålig politik”            

med en repig vinylskiva, där en hel vinylskiva skapar ljuv musik medan en repig              

enbart för oväsen.  

 

Jargong och slagord 

Frekvent använda fraser eller formuleringar som syftar till att ett särskilt budskap skall             

framgå tydligt eller skapa igenkänningsfaktor. 

 

- Finns det några återkommande eller frekvent använda “slagord” i filmerna? 

Exempel: “Ett bättre Sverige för alla” är en fras som både Socialdemokraterna och             

Moderaterna tar upp i sina valfilmer 2014. Det kan därför tolkas som en typ av               

slagord för den egna politiken. 

 

Kontraster 

Ett problem belyses i termer av exempelvis sin motsats, till exempel genom att ställa              

motpoler i kontrast till varandra, inte sällan med ett tema av “de goda” och “de onda”. 

 

- Finns det en utmålad protagonist och antagonist?  

Exempel: I Sverigedemokraternas valfilm från 2010 uppmanas tittaren att känna          

sympati för den ensamme pensionären, i kontrast till de många rusande burkaklädda            

kvinnorna. Den ensamme ställs mot mängden. 

 

- Vilka motpoler eller problem och lösningar ställs mot varandra?  

Exempel: I Socialdemokraternas valfilm från 2014 visas en ung flicka som vill klara             

skolan, men inte har råd med läxhjälp. Det ställs i kontrast mot en pojke i samma                

klass, som har råd med läxhjälp. Det tolkas här som en gestaltning av problematiken              

med klasskillnader och utbildning. 
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Spin 

Syftar till att belysa exempelvis det positiva hos det egna partiet, likväl som det negativa hos                

meningsmotståndarna. En kampanj som innehåller mycket spin innehåller därmed stort fokus           

på skuldbeläggande. 

 

- Vilka eller vem skuldbeläggs? 

Exempel: När Jimmie Åkesson, i Sverigedemokraternas valfilm från 2014, sitter i en            

bil och pratar om rättframhet. Han gestaltar här sig själv som den ärlige, rättframme              

politikern som säger vad han tycker, medan han skuldbelägger andra politiker, media            

och “fackpampar” för att fara med osanning och inte våga prata från hjärtat. 

 

- Är det mer fokus på skuldbeläggande än faktiska politiska sakfrågor? 

Exempel: I Sverigedemokraternas valfilm från 2014 berättar Jimmie Åkesson att          

Sverige har problem, men han nämner inga konkreta sådana. Däremot menar han att             

dessa problem beror på de andra partiernas oförmåga att styra landet. 

 

- Hur försöker man framställa det egna partiet eller partiledaren i positiv dager? 

Exempel: I Socialdemokraternas valfilm 2018 ser vi bland annat Stefan Löfven köpa            

korv i en korvkiosk (“en kokt med bröd, tack”). Efter att ha beställt sin korv frågar                

han korvförsäljaren “men vad vill du ha?”, vilket kan tolkas som både sympatiskt och              

folknära.  

 

Stories 

Ett mer komplext verktyg för framing, men i denna undersökning används begreppet i termer              

av historieberättande och dramaturgi för att förmedla ett budskap. Här kan det exempelvis             

handla om att berätta en kort historia i valfilmerna, för att belysa en viss samhällelig               

problematik. 

 

- Hur bygger man dramaturgin? 

Exempel: I Moderaternas valfilm från 2014 berättas en historia om en asiatisk familj             

som har öppnat en thaimatsrestaurang. Här gestaltas därmed vikten av          

entreprenörskap och egenföretagande genom familjens historia och deras väg till att           
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starta en egen verksamhet, dvs. restaurangen. Historiens dramaturgi liknar en          

filmtrailer, eftersom vi får se sekvenser av en historia; slutsatserna får tittaren själv             

dra, men filmens solskensgestaltning av entreprenörskap leder tittaren till att uppfatta           

historien som positiv och glad.  

 

- Vem är filmens huvudkaraktär? (Exempelvis partiledaren, eller någon viss del av           

befolkningen.) 

Exempel: I Sverigedemokraternas valfilm från 2014 är partiledare Jimmie Åkesson          

huvudkaraktären. Han är den enda som syns i bild, och agerar dessutom berättarröst.             

I Moderaternas valfilm från 2014 är den asiatiska familj som öppnat en            

thaimatsrestaurang huvudkaraktärerna, eftersom historien kretsar kring dem; det kan         

således tolkas som att gruppen egenföretagare och entreprenörer agerar         

huvudkaraktär i denna film på en makronivå. 

 

10.3. Studiens kvantitativa mått  

- Valfilmernas längd i minuter och sekunder 

- Antal visningar på YouTube i skrivande stund 
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