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Syfte: När TV4 för första gången erbjöd de svenska politiska partierna reklamplats
inför EU-parlamentsvalet 2009 orsakade det stor debatt i media. Oavsett vilken åsikt
man har i ämnet så är det rimligt att tro att införandet av politisk tv-reklam kommer
att förändra framtida valkampanjer. Slutspurten av valkampanjer har de senaste
decennierna fått ökad betydelse och tillsammans med en sjunkande partiidentifikation
bland väljarna ser vi förutsättningar för att den politiska tv-reklamen kommer ha stor
chans att påverka framtida valresultat. Med anledning av detta finner vi det både
intressant och viktigt att undersöka hur de sju svenska pionjärfilmerna från EU-
parlamentsvalet 2009 är utformade. Genom att studera filmerna på djupet söker vi
efter strategier och tendenser i materialet.

Teori: .Den teoretiska grunden börjar i kommunikation och fortsätter via politisk
kommunikation till djupdykningar inom reklamstrategier och videostyle. I teorin finns
även retorik och semiotik som bakgrund för de analyser vi har använt oss av i
metoden.

Metod: Vår undersökning har utförts genom två kvalitativa innehållsanalyser av de
sju politiska reklamfilmerna som sändes på TV4 inför EU-valet 2009, vilket är ett
totalurval. Den retoriska analysen fokuserar på etos, logos och patos medan
bildanalysen fokuserar på konnotationer, miljöer och symboler. Vi har även betraktat
materialet utifrån de videostyle-begrepp som tas upp i teorin.

Slutsats: De olika partierna använder sig av väldigt olika stilar i sina reklamfilmer.
De flesta av dem tar upp någon sorts sakfråga eller politisk linje, även om dessa
tenderar att vara väldigt vaga. Tre av filmerna tar upp konkreta sakfrågor. Generellt
genomsyras filmerna av positiv reklam för det egna partiet, med uppbyggande av den
egna imagen och de egna sakfrågorna. Negativ reklam är mer sällsynt i det undersökta
materialet. Endast Junilistans reklamfilm har ett genomgående negativt fokus, vilket
också stämmer in på dess position som utmanarparti. Moderaterna uppfyller i sin tur
sin roll som utmanarens motsats, incumbents. Gemensamma trender bland filmerna är
att använda sig av partiledare eller någon annan symbol för att stärka förtroendet för
den aktuelle kandidaten. Samtliga filmer utspelar sig i informella miljöer. Symboler
som kan sammankopplas med folklighet används också flititgt, framför allt i
Folkpartiets filmer.

Nyckelord: politisk tv-reklam, reklamfilm, reklamstrategi, utmanarstrategi, negativ
reklam, issue, image, bildanalys, retorisk analys, semiotik, retorik, videostyle,
kommunikation, EU-val, incumbent.
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Abstract
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Purpose: When TV4 for the first time offered advertising time to the Swedish
political parties for the upcoming election of the European Parliament in 2009, a huge
debate broke loose in the media. Regardless of opinions on the matter, we find it safe
to say that political television commercials will have a great influence on future
election campaigns in Sweden. Hence, we find it of great interest and importance to
examine these seven commercials in order to look for tendencies, strategies and trends
within the material.

Theories: The theory chapter includes Communication, Political communication,
Videostyle, Commercial strategies, Rhetoric and Semiotics.

Methodology: The survey is based upon two qualitative analyses, a rhetorical
analysis and a semiotic analysis. The rhetorical analysis emphasizes ethos, logos and
pathos, while the semiotic analysis focuses on connotations, settings and symbols. In
addition we have considered certain elements of the Videostyle-concept while
examining the commercials.

Conclusions: The seven commercials vary in style. The majority of the spots bring up
some kind of political issue, although the issues tend to be vague. Three of the
commercials present more specific stands on certain issue matters. Overall the spots
have a positive focus, concentrating on their own candidate/party. The only negative
spot is the Junilistan spot, which fulfills the expectations of the party as a typical
challenger. Moderaterna, on the other hand, fulfill the incumbent strategy. Common
trends among the spots are the use of political celebrities within the party in order to
strengthen the candidacy. The settings are mainly informal and outdoors. Ethnical
symbols of are frequently used, especially in the Folkpartiet spots.

Key words: political advertisement, commercials, advertising strategies, negative
advertising, issue, image, rhetorical analysis, semiotics, rhetoric, videostyle,
communication, EU-election
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1. Inledning & Problembakgrund
Under kampanjen till EU-paralamentsvalet 2009 gjorde de politiska reklamfilmerna

på allvar sin debut i Sverige. Det hade tidigare varit tillåtet att visa politisk reklam på

biografer och tv-kanaler som sänts från andra länder, som TV3 och Kanal 5, men det

var ingenting som utnyttjades i någon större utsträckning (Kaid & Holtz-Bacha, 2006

s. 188). Efter digitaliseringen av tv-nätet såg TV4 en möjlighet att erbjuda de politiska

partierna reklamplats. Till en början tackade samtliga partier nej, även de partier som i

övriga sammanhang har en positiv syn på reklam. Men efter några veckor ändrade sig

Kristdemokraterna, Folkpartiet, Moderaterna och Centerpartiet (Nord & Grusell,

2009). Junilistan, Feministiskt Initiativ och Sverigedemokraterna var också

intresserade av att vara med, men TV4 bestämde sig för att utesluta de två senare. Till

slut blev det alltså fem partier som sände reklamfilmer i tv. Moderaterna,

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Junilistan sände alla varsin reklam medan

Folkpartiet sände tre olika.

Politisk tevereklam har dåligt rykte i Sverige, skriver Lars Nord, professor i politisk

kommunikation och Marie Grusell, universitetslektor, i en debattartikel i Dagens

Nyheter. De skriver vidare att den ofta beskrivs som ytlig och förknippad med

smutskastningskampanjer och valrörelser som bara handlar om att den med mest

pengar vinner. Artikelförfattarna tycker att synen på politisk reklam i Sverige är

egendomlig. De anser att det finns något paradoxalt i att svenska folket ställer sig

kritiskt mot politisk tv-reklam i Sverige, samtidigt som de inte tycks ha några större

problem med att politiska budskap sprids på affischpelare, bussar eller som helsidor i

dagstidningar (Nord & Grusell, 2009).

På uppdrag av TV4 gjorde Novus Opinion en undersökning i samband med valet till

Europaparlamentet 2009. Resultatet visade att över /5 % av svenskarna tror att

politisk tv-reklam gynnar de rika partierna och leda till ett liknande politiskt klimat

som det i USA (Ahlin, 2009). Oron för att den svenska politiken skulle ta efter den

amerikanska verkar vara stor. Många svenskar tycks vara av åsikten att amerikansk

politisk tv-reklam bara handlar om pengar och image. Den kritiken tillbakavisas av de

amerikanska forskarna Lynda Lee Kaid och Anne Johnston. I en omfattande

undersökning av amerikanska presidentkandidaters reklamfilmer konstaterar de att
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majoriteten av filmerna fokuserar på sakfrågor snarare än uppbyggandet av

kandidatens image (Kaid & Johnston, 2001 s. 41). Ändå kvarstår oron i Sverige. I en

debattartikel i Svenska Dagbladet skriver partisekreterarna för Socialdemokraterna,

Miljöpartiet och Vänsterpartiet att ”Tv-reklamen hotar demokratin”. De skriver vidare

att det finns risk för att sakfrågor kan komma att försvinna från agendan och att

pengar från hemliga donationer kommer att spela en allt större roll om politisk tv-

reklam blir utbredd i Sverige (Baylan, m fl., 2009).

2. Syfte och frågeställningar
När TV4 efter digitaliseringen av tv-nätet erbjöd de svenska politiska partierna

reklamplats orsakade det stora debatter i media. Amerikanisering, hot mot demokratin

och sakfrågeförlust, sa kritiska röster (Baylan m fl., 2009) medan  andra tog det med

större ro. Oavsett vilken åsikt man har så återstår ändå faktum att det här är något nytt

och stort inom den svenska politikens historia.  Jesper Strömbäck, Lubbe Nordström-

professor i journalistik, skriver att flera faktorer pekar på att just slutspurten av

valrörelserna får ökad betydelse. Partiidentifikationen har sjunkit kraftigt och väljarna

bestämmer sig allt senare för hur de ska rösta (Nord &Strömbäck, 2009 s. 12). Dessa

faktorer ger tv-reklamen en chans att påverka valutgången. Tv har som medium en

stark genomslagskraft som ger partierna möjlighet att nå ut till nya väljare

(Strömbäck, 2009 s. 88).

Av dessa anledningar är det viktigt att undersöka hur filmerna från EU-valet 2009 är

utformade. Genom att undersöka filmerna på djupet kan vi redan nu leta efter

strategier och tendenser i materialet. I framtiden kommer med största sannolikhet

valkampanjerna kretsa allt mer kring just tv-reklamen. Därför är det intressant att

börja med dessa första filmer för att senare undersöka kommande filmer och följa

utvecklingen.
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Våra frågeställningar:

• Hur är reklamfilmerna från Europaparlamentsvalet 2009 uppbyggda retoriskt och

bildmässigt?

o På vilka olika sätt försöker partierna att övertyga väljarna?

o Fokuserar partierna mest på sakfrågor eller image i reklamfilmerna?

o I vilken utsträckning har partierna använts sig av negativ reklam?

3. Teoretisk bakgrund

3.1 Kommunikation
Vad termen kommunikation står för har gett upphov till en stor mängd teorier och

definitioner. En av de äldsta och den kanske internationellt mest kända teoretiska

modellen för kommunikation är Claude E Shannons och Warren Weavers

Mathematical Theory of Communication från 1949 (Sahlström, 1997 s. 53).

Figur 3. Förenklad version av Shannons och Weavers kommunikationsmodell (Fiske, 2000 s. 18)

Många kommunikationsteorier utgår precis som den här ifrån att det finns en sändare

som har som syfte att sända ett meddelande till en mottagare. Sändaren skickar

meddelandet via en kanal/medium till en mottagare som tar emot och tolkar

informationen. På vägen kan meddelandet störas av ”brus”. Brus fungerar som

störningar för kommunikationen. Vilket gör att sändaren kanske inte får den önskade

effekten han vill ha hos mottagaren (Dahlqvist & Linde, 2002 s. 12). I till exempel en

reklamfilm är sändaren partiet. Meddelandet är själva reklamfilmen som i sin tur

sänds via tv (kanal/medium) till mottagaren, som i det här exemplet är väljaren.

3.2.1 Masskommunikation
Inom kommunikation delar man upp ämnet i två grenar, masskommunikation och
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relationskommunikation. Relationskommunikation är kommunikation riktad till en

person, medan masskommunikation är information som sänds till en större publik

genom massmedier. När gemene man tänker på massmedier är det antagligen

tidningar, tv och radio han tänker på, men även böcker, teater, film och reklam är

exempel på förmedlare av information som kan betraktas som massmedier (Hadenius

& Weibull, 2005 s.17). Just den sistnämnda, reklam, är den masskommunikation som

den här uppsatsen väljer att fokusera på, med tyngdpunkt på politisk marknadsföring

och tv-reklam.

Inom masskommunikation ställs annorlunda krav på budskapet än i kommunikation

riktad till en person. I masskommunikation måste sändaren utforma budskapen på ett

enkelt sätt, så att de kan uppfattas snabbt av många människor med olika sorters

förståelsebakgrund (Dahlqvist & Linde, 2002 s. 13-14).

3.3 Politisk kommunikation

3.3.1 Medborgare, medier och politiska aktörer
Politiska aktörer, media och medborgare har ett beroendeförhållande till varandra.

Under en valkampanj blir förhållandet särskilt påtagligt. Medborgaren, eller väljaren,

behöver politikerna för demokratisk representation av deras intressen. De behöver

även medierna för att få information om kandidaterna och partierna. De politiska

aktörerna behöver väljarens röst samtidigt som de behöver medierna för att nå fram

till just denne (McNair, 2007 s. 6 & 11). Medierna behöver de politiska aktörerna i

form av innehåll som de kan göra nyheter av. Vidare behöver de väljarna som publik

och konsumenter (Nord & Strömbäck, 2009 s. 11).

Ett sätt för de politiska aktörerna att undvika gå via medierna är att vända sig direkt

till medborgarna genom direktreklam och tv-reklam (Strömbäck, 2009 s. 156-157).

För att ta reda på vilka frågor som för tillfället engagerar medborgarna använder sig

de politiska aktörerna av opinionsundersökningar och fokusgrupper. Detta är en form

av strategisk kommunikation då partierna i viss utsträckning, och i den mån det passar

deras egen politiska agenda, anpassar sig efter medborgarnas intressen. Genom att ”ta

temperaturen” på den allmänna opinionen i vissa frågor får de politiska aktörerna en
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fingervisning om vilka politiska strategier som skulle kunna fungera. Upptäcker man

att motståndarpartiet har större förtroende i till exempel klimatfrågan, så kan man

börja fundera på hur man långsiktigt ska kunna överta det förtroendet och vinna över

väljare i just den frågan (Strömbäck, 2009 s. 208-210).

3.3.2 Valkampanjernas utveckling
Valrörelserna har blivit viktigare i takt med att konkurrensen om rösterna i slutskedet

av valen har hårdnat under de senaste decennierna. Partiidentifikationen har sjunkit

kraftigt och i samband med det har väljarrörligheten ökat. I det svenska riksdagsvalet

2006 bestämde sig mer än hälften av väljarna för vilket parti de skulle rösta på under

den pågående valrörelsen. I undersökningar som gjordes såg man att intresset för

politik steg under valrörelsen 2006. Samtliga av dessa faktorer pekar på att slutspurten

av en valrörelse blir av allt större betydelse (Nord &Strömbäck, 2009 s. 12).

3.3.3 Politiska reklamfilmer
Politisk reklam innebär köpandet av reklamplats i kommersiella medier för att nå ut

med ett politiskt budskap till väljarna. Medier som används med detta syfte kan vara

allt ifrån valaffischer och tidningar till biografer och tv (Bolland, 1989 s. 10-12).

Brian McNair, professor i journalistik och kommunikation, skriver att politisk reklam

självklart inte bara används för att informera tittarna om den egna politiska agendan,

utan precis som andra kommersiella reklamer är de gjorda för att övertyga och sälja.

Istället för att övertyga tittarna om vad dem ska köpa är filmerna gjorda för att

övertyga dem hur de ska rösta (McNair, 2007 s. 86).

3.3.4 Reklamfilmsstrategier
Image – På en marknad där det finns 30 olika tvättmedel, som i princip uppnår samma

resultat, måste varje märke skapa en unik identitet. Vare sig märket bygger sin

”image” på miljövänlighet, kvalitet eller prisvänlighet, måste de få konsumenterna att

vilja ha just det tvättmedlet. De måste skapa ett känslomässigt band till

konsumenterna. På samma vis säljer Volvo sina bilar som ”den säkra bilen” eller Axe

sina deodoranter genom att berätta hur oemotståndliga doften är för kvinnor.

Reklamen är alltså ämnad att få konsumenten att känna någonting speciellt inför en
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produkt bland andra likvärdiga. Att bygga upp en politikers ”image” fungerar på

liknande vis. Beteende i media, politisk ståndpunkt och erfarenheter är alla viktiga

delar i hur vi uppfattar en person.  Dessutom är ickeverbala attribut som utseende och

klädsel viktiga delar i hur vi uppfattar en person. Extra viktiga är det visuella när det

handlar om politisk tv-reklam (Kaid, 2004 s. 27). Det finns ett antal olika sorters

strategier som reklamare använder för att få en produkt att sticka ut. Alla handlar de

om att ladda reklamfilmerna med, för publiken, familjära känslor (McNair, 2007 s.

88).

Överföring av värderingar – Ett effektivt sätt att höja en kandidats anseende är att

använda sig av andra kända personer som stödjer honom eller henne. Väljarna

förknippar då kandidaten med kändisen i fråga (Kaid, 2004 s. 21-22). Detta fungerar

på precis samma sätt som att livsmedlet Risifrutti förknippas med simmerskan

Therese Alshammar eller att rakhyvelsföretaget Gillette förknippas med sportmännen

Thierry Henry, Roger Federer och Tiger Woods. Man behöver inte använda sig av

kända personer, utan kan även använda kända filmer, musik, målningar och andra

saker med stor kulturell betydelse. Användandet av den här sortens ikoner överför

värderingar till den/det man marknadsför genom associationer. Den här sortens

strategi är den kanske mest använda inom reklamvärlden (McNair, 2007 s. 89).

Överföring av betydelser – Reklamen laddas med innebörder från andra redan

existerande betydelser inom kulturen, ”meaning systems” (Williamson, 1978 s. 29-

36). Ett exempel på detta är tvättmedelsreklamer som ofta använder sig av ordet

vetenskap. Ordet vetenskap bär i vårt samhälle på positiva associationer som

objektivitet och säkra källor. Därför syns ofta vitrockade ”vetenskapsmän” som

”bevisar” tvättmedlets effektivitet i tvättmedelsreklamerna. Vetenskapsmännens höga

trovärdighet hjälper alltså till att sälja tvättmedlet genom att medverka samma

situation som varan (McNair, 2007 s. 88-89). Symboler används flitigt i politiska

reklamfilmer eftersom det är ett enkelt sätt att spela på tidigare uppfattningar och

förförståelser. Reklamfilmers korta längd gör att symboler ett enkelt sätt att överföra

den information eller känsla som man vill förmedla (Kaid, 2004 s. 29).
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Användandet av känslor – Reklamer som försöker berätta om en kandidat är till sin

natur inte lika effektiva som reklamer som egentligen inte säger någonting, men som

däremot spelar på känslorna hos tittaren (Diamond & Bates, 1984 s. 133). Utifrån den

synvinkeln bör alltså politiska reklamfilmer inte utformas utifrån förnuftig

information om kandidatens ståndpunkter. Istället bör man sikta på att använda sig av

starka känslor och djuprotade behov som kan kopplas samman med kandidaten

(McNair, 2007 s. 93). En strategi kan vara att först väcka fruktan genom att ta upp

olika faror som hotar väljarna och samhället, för att sedan ge dem hopp om en bättre

framtid.

3.4 Videostyle
Videostyle är ett koncept som används för att beskriva mönstret av stilar och

strategier som politiker använder sig av i tv-reklam. Videostylekonceptet är influerat

av tidigare forskning inom självpresentation och kommunikationsstil. Forskarna

Dorothy Davidson och Lynda Lee Kaid, professor i telekommunikation, presenterade

konceptet videostyle för första gången 1986. Videostyle har sedan dess gradvis

modifierats. År 2001 kom Lynda Lee Kaid och Anne Johnston, forskare inom bland

annat politisk marknadsföring, ut med boken Videostyle in Presidential Campaigns,

där de presenterade en omfattande undersökning av amerikanska

presidentvalskampanjer mellan åren 1952 till 1996. Videostyle byggs upp av tre

huvudsakliga delar: verbalt innehåll, ickeverbalt innehåll och videoproduktionsteknik

(Kaid & Holtz-Bacha, 2008 s.808-810).

3.4.1 Verbalt innehåll
Det verbala innehållet fokuserar på den språkliga delen av kandidatens budskap, alltså

vad som sägs i tv-reklamen. Vad som sägs kan vidare delas upp i två underkategorier;

negativt och positivt innehåll. En positiv tv-reklam innebär att kandidaten talar,

alternativt låter en annan person tala för honom eller henne, positivt om den egna

kandidaturen. Motsatsen är att använda sig av negativ reklam, vilket innebär att man

talar illa om en annan kandidat eller parti (Kaid & Johnston, 2001 s. 27-28, Kaid &

Holtz-Bacha, 2008 s.809). Just negativa reklamer tros ha en stor effekt på grund av att

de spelar så mycket på tittarnas känslor (Kaid & Johnston, 2001 s. 108).



12

Incumbent eller challenger1. Kaid och Johnston beskriver strategitrender inom

videostyle beroende på vilken politisk position som kandidaten eller partiet har inför

det stundande valet. Beroende på om kandidaten/partiet är en incumbent, som redan

sitter vid makten, eller en challenger, utmanare, så kan vissa trender ses. Den typiska

utmanarstilen inkluderar att attackera opponentens meritlista, att ha offensiva

ståndpunkter i sakfrågor, lägga tyngdpunkt på förändring och optimistisk framtidssyn,

att flörta med traditionella värden (Kaid & Johnston, 2001 s. 27-28). Men maktens

betydelse bör inte underskattas i politisk marknadsföring. Någon som suttit vid

makten kan lätt utnyttja det i sin kampanj. Genom att använda gamla bilder från

presskonferenser, möten med utländska ledare etc. kan man spela på associationer

som kompetens och förmåga. Något som en utmanare, challenger, har mycket svårare

att använda sig av (McNair, 2007 s. 94).

Issue och image. Issue, sakfrågor, berättar om vart kandidaten/partiet står rent

politiskt medan image visar karaktärsdrag och kvalitéer. Just issue/image har varit det

kanske mest omdiskuterade ämnet inom forskningen av politisk tv-reklam. Det har

länge ansetts att politiska reklamfilmer fokuserat mycket mer på kandidaternas image

än viktiga sakfrågor och det är den kanske främsta kritiken som motståndare till

politisk reklamfilm använder sig av. Att sakfrågor hamnar i skymundan anses vara

negativt för den demokratiska processen (Kaid & Johnston, 2001 s. 16). Kaid &

Johnstons videostyleundersökning på amerikanska presidentkampanjsfilmer 1952-

1996 visade dock att mer än hälften av filmerna koncentrerade sig på issue snarare än

image (Kaid & Johnston, 2001 s. 41). Det bör dock tilläggas att filmer som tar upp

                                             
1 För att kategorisera in de politiska partierna som medverkar i undersökningen har vi tittat på hur det
sett ut på den politiska scenen de senaste åren. I Sverige har Riksdagen de senaste 20 åren främst
bestått av sju partier. Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna tillhör dessa sju
och har alla, med undantag för Kristdemokraterna under en mandatperiod, suttit där konstant. Det stora
partiet är Moderaterna som under perioden som sämst nådde 15 % och som fick sitt bästa resultat vid
det sista valet, 2006 då de fick 26,2 % (Statistiska centralbyrån). Därför räknar vi dem till incumbents.
De andra fyra partierna har under denna period pendlat i ett mellanläge mellan 4-14 % så därför räknar
vi inte in dem någon av kategorierna. Vi har däremot valt att betrakta Junilistan som ett utmanarparti på
grund av deras korta period inom den nationella och internationella politiken.

Under våren inför EU-valet 2009 gjorde sifo fem undersökningar på hur väljarna skulle rösta om det
var val just då (se bilaga 1). Moderaterna låg förutom Socialdemokraterna bäst till med siffror över 20
% vid alla tillfällen. De flesta andra partierna, däribland Centerpartiet, Folkpartiet och
Kristdemokraterna låg mellan 4-12%. Junilistan hade som mest 2,2 % vilket stärker vår kategorisering
av dem som ett utmanarparti.
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sakfrågor inte alltid lägger fram grundläggande förslag och politiska åsikter, utan

snarare anspelar på vaga politiska riktningar. Reklamfilmer som tar upp specifika

förslag är mer sällsynta. Även om en reklamfilm inte fokuserar direkt på image så är

tv ett image-medium som lätt fylls med underliggande kulturella och känslomässiga

symboler. Det bidrar till att det är svårt att definiera om en reklam fokuserar på

sakfrågor eller image eftersom de tenderar att överlappa varandra (Kaid & Johnston,

2001 s. 17-18).

3.4.2 Ickeverbalt innehåll
Ickeverbala komponenter av videostyle är visuella- och ljudelement som inte har

språklig mening. Det rör sig om detaljer som tillsammans skapar ett helhetsintryck av

den politiska kandidaten. Gester, ansiktsuttryck och kroppsrörelser är exempel på

icke-verbala komponenter. Det kan också handla om ögonkontakt, eller avsaknad av

ögonkontakt med tittaren på andra sidan tv:n (Kaid & Holtz-Bacha, 2008 s.809).

Ickeverbal kommunikation är viktig eftersom den erbjuder en referensram till att

förstå vad som sägs rent verbalt. Ickeverbalt beteende kan motsäga, förstärka eller

repetera det som kandidaten säger (Kaid & Johnston, 2001 s. 28). Det kan alltså både

hjälpa och stjälpa en kandidat. Dan D. Nimmo, professor i kommunikation,

statsvetenskap och journalistik, skrev 1974 i Popular image of politics att innehållet i

det en politiker säger kan tyckas mindre angeläget för tittaren än den typ av språk,

verbalt eller ickeverbalt, han använder sig av, och hur han säger det (Nimmo, 1974  s.

38, Kaid & Johnston, 2001 s. 28).

En annan professor i kommunikation, Mark L. Knapp, skriver tillsammans med

psykologiprofessorn Judith A. Hall i boken Nonverbal Communication in Human

Interaction (1997) om hur trötta, fysiskt överviktiga och allmänt oattraktiva politiker

byts ut av yngre och snyggare kandidater. De kandidaterna kan få väljarens röst med

lite hjälp från deras ickeverbala beteende. Enligt Knapp & Hall så tenderar i synnerhet

ickeverbala buskap av den positiva sorten att gynnas av televisionen. Ansiktsuttryck

som visar uppriktighet, kroppshållningar som visar handlingskraft eller röstlägen som

visar omsorg är samtliga “knep” som går rakt igenom rutan och ut till tittaren (Knapp

& Hall, 1997 s. 26-27).
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En presidentkandidat som inte hade det lätt för sig var Richard Nixon som 1960 fick

lov att duellera med den unge senatorn John F. Kennedy. Bägge parter

massproducerade reklamfilmer, tillsammans kom de upp i närmare 100 stycken (Kaid

& Johnston, 2001 s. 4-5). De möttes även i en tv-duell. När väljarnas röster så

småningom var räknade så var det många som sa att Nixons mindre smickrande fasad

kostade honom valet; ” his five o´clock shadow showing through the stage makeup,

lighting conditions that accentuated a tired face, a suit that blended into the

background, and so forth” (Knapp & Hall, 1997 s. 27). Nixon själv ska ha

kommenterat förlusten med att han spenderade alltför mycket tid med att läsa in sig

på saker och inte nog med tid på sitt utseende (Knapp & Hall, 1997 s. 27).

Den amerikanske sociologen Erving Goffman hävdar i Presentation of self in

everyday life (1990) att de ickeverbala komponenterna kan ha en större roll än de

verbala. Goffman tar upp två dimensioner av presentationen av ”jaget” (one self).

Det första är det verbala påståendet (the verbal assertion) som anses vara

lättmanipulerat.  Det andra är de icke-verbala komponenterna av vårt beteende, som

sägs vara mer svårmanipulerade. Tittaren använder sig omedvetet av de ickeverbala

komponenterna för att gradera sanningshalten av kandidatens budskap. Eftersom

ickeverbala komponenter anses vara svårare att förfalska så litar man som väljare

främst på sin instinkt när man avgör en kandidats trovärdighet (Goffman, 1990, Kaid

& Johnston, 2001 s. 28, Kaid & Holtz-Bacha, 2008 s. 809). På grund av detta tränas

moderna politiker till att bli tv-vänliga. De måste bli medvetna om sitt eget

kroppsspråk, gester, ansiktsuttryck och tal. Nuförtiden förväntar sig tittaren/väljaren

att kandidaten ska leva upp till en viss standard i gott tv-uppträdande (Kaid &

Johnston, 2001 s. 26).

3.4.3 Videoproduktionsteknik
Videostyles tredje komponent är tekniken bakom reklamfilmen. Tekniken väljs efter

sändarens behov och man försöker hitta linjen som förstärker dess budskap. Precis

som i spelfilm så använder sig politisk tv-reklam av koder och symboler för att hjälpa

publiken att förstå budskapet. Kameravinklar och rörelser, färg, klippning, musik och

ljud, belysning, staging och setting, specialeffekter och andra tekniker kan ge känslor,
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bära särskild information och få oss att tolka det vi ser på olika sätt (Kaid & Johnston,

2001 s. 29-30)

Kamerautsnitt. Närbilder används för att visa detaljer, betona, visa reaktioner och

dramatisera medan bilder tagna på håll ska etablera stämning och miljö, visa

objektens plats och ge publiken möjlighet att följa vida rörelser. Närbilder kan också

föreslå intimitet med subjektet, medan bilder på långt håll tar bort den relationen och

föreslår en distanserad relation. Vidvinkel överdriver djupet och får vissa delar av

scenen att se mer distinkta och mäktiga ut (Kaid & Johnston, 2001 s. 31).

Kameravinkel. Fotografen kan beroende på i vilken vinkel han eller hon placerar

kameran inverka på hur tittaren uppfattar objektet. Om kameran är i grodperspektiv,

alltså underifrån och tittar upp på personen, så kan det framstå som ett tecken för

beundran och att personen i fråga är mäktig. Om man däremot använder sig av det så

kallade fågelperspektivet så ser kameran istället ned på personen som måste titta upp

för att få ögonkontakt. Denna person kan då uppfattas som mindre, både bokstavligt

och symboliskt (Kaid & Johnston, 2001 s. 31).

Ljus, ljud och specialeffekter. Dessa arbetsområden bär tillsammans med filmens

redigering och klippning också ett meddelande till tittaren. Tv-producenter använder

sig flitigt av ljud och ljus för att sätta sina scener i rätt stämning och uppnå önskad

psykologisk effekt. Man kan använda sig av ljus för att bokstavligen belysa det man

vill att tittaren ska se. Ljudet kan användas för att skapa stämning av fara, lycka eller

lugn utan att tittaren egentligen reagerar på att den blir utsatt för en effekt. Även

musik används för att väcka olika typer av känslor hos publiken. Frysta bilder

används för att väcka osäkerhet, stress och nyfikenhet hos tittaren då handlingen

plötsligt avbryts (Kaid & Johnston, 2001 s. 32). Jump cut är termen på en

klippningsteknik som avsiktlig eller oavsiktlig sätter ihop två film- eller videoklipp

som liknar varandra till stor del men ändå skiljer sig något beträffande placering eller

bildvinkel. Som ett resultat av denna teknik ser bilden ut att hoppa till, därav namnet

jump cut. Tekniken kan uppfattas som störande för tittaren om det förkommer ofta

eller omotiverat i en produktion. Trots detta är den populär bland många filmmakare

(About Video Editing, 2010).
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3.4 Retorik
Retorik, ”konsten att övertala”, har funnits ända sedan antiken för mer än 2000 år

sedan. Redan då insåg man vikten att kunna tala väl och lägga fram saker på ett bra

sätt för att få fram sitt budskap, vare sig det var i ett politiskt sammanhang eller i en

rättsal (Carlsson & Koppfeldt 2008, s. 64). I boken Visuell retorik (2008) skriver

Anders Carlsson, lärare i bildretorik och mediekommunikation, och Thomas

Koppfeldt, professor i mediepedagogik, att man nuförtiden även kan räkna in andra

uttrycksmedel än de verbala inom retoriken. Till exempel bild, musik, ljud eller till

och med varumärken och andra kulturella symboler kan i dagens samhälle användas

retoriskt.

3.4.1 Retorik och reklam
Retorik är ett sätt att informera, men främst handlar det om att övertyga (Hedlund &

Johannesson, 1993 s. 56). Dagligen utsätts vi för en flod av information från alla håll

och kanter. För att vi överhuvudtaget ska kunna ta till oss information krävs det därför

att det är något speciellt med ett budskap för att det inte ska drunkna i

informationsfloden. Detta har reklambranschen självklart tagit till sig och därför har

retorikens idéer om konsten att övertyga blivit ett väl använt redskap (Mral &

Larsson, 2004 s. 73).

I reklam och politik används ofta de motsatta känslorna hopp och fruktan för att

övertyga. Först målar politikerna upp en bild av det vi fruktar i samhället för att sedan

ge oss ett hopp om hur det kan bli bättre (Karlberg & Mral, 1998 s. 35). Även musik

är ett välanvänt retoriskt instrument. Oavsett om musiken i en reklamfilm är

framträdande eller i bakgrunden så påverkar den hur vi uppfattar det visuella och

verbala i reklamen. Musiken har som uppgift att skapa en bakgrund, känsla, atmosfär

eller understryka ett skeende i filmen (Mral & Larsson, 2004 s. 39).

En organisation eller ett parti är något stort, vagt och abstrakt. Därför är det svårt att

”se” det eller känna något för det, till exempel förtroende. På grund av detta använder

man sig retoriskt av personifikation. En person får träda fram för att personifiera det

abstrakta, till exempel en partiledare eller en kandidat får företräda ett parti. Med

hjälp av personen blir det alltså enklare att bygga upp imagen för partiet (Hedlund &
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Johannesson, 1993 s. 157-158).  Ett annat verktyg med genomslagskraft är humor.

Sannolikheten för att ett budskap ska accepteras ökar genom humor i reklam därför att

den skapar en avslappning där mottagarna inte lika aktivt motarbetar budskapet

(Mårtensson, 1994 s. 273).

3.4.2 TV – ett ”etosmedium”
Tv:s kombination av ljud, bild och verbalt innehåll har stark genomslagskraft. På

grund av det snabba informationstempot i en tv-sänding har tv-tittaren inte samma

kontroll över informationsinhämtningen som till exempel en tidningsläsare har.

Tidningsläsaren kan lägga undan sin tidning, reflektera över innehållet, och eventuellt

läsa vidare senare (Strömbäck, 2009 s. 88). Med televisionen kommer vi nära andra

människor. Mötet blir extra intimt eftersom det sker i våra hem, i vårt vardagsrum

eller sovrum. En person som framträder i tv bedöms därför på liknande sätt som om

det vore någon som vi träffade i verkligheten. Vi bedömer personen utifrån deras

yttre: kläder, utseende, ansiktsuttryck, sättet han eller hon tittar på oss när de pratar

och framförallt på sättet de säger det. Att vi ser den som pratar gör att vi helt enkelt

mer fokuserar på personen, än det personen säger. Därför kan man inte vara alltför

saklig eller högtravande i tv, i stället bör det påminna mer om ett vanligt samtal där

sändaren utbyter ord och tankar med oss som sitter hemma i sofforna (Carlsson &

Koppfeldt 2008, s. 75).

3.6 Semiotik – läran om tecken
Begreppet semiotik har antika rötter, men infördes i tydligare bemärkelse av den

engelske filosofen John Locke i samband med boken An essay concerning human

understanding (1690) (Sonesson, 1992 s.33). Där delade han in vetenskaperna i tre

grenar: fysik, pragmatik och semiotik. Locke definierade semiotiken med följande

formulering: ”the nature of signs the mind makes use of for the understanding of

things, or conveying its knowledge to others”. Med andra ord: en bred vetenskaplig

inriktning, som inte begränsar semiotiken till endast språkvetenskap (Sahlström, 1997

s.60).
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Trots en tidig start skulle det dröja ända fram till 1900-talet innan ett avgränsat

studiefält med metoder och modeller hade uppstått för semiotiken som vetenskap.

Semiotiken uppfattas traditionellt som vetenskapen om tecken. Den undersöker hur

olika slags tecken skapas, används och tolkas i kommunikationen mellan människor

och medier. Två kända utvecklare av semiotiken var den schweiziske lingvisten

Ferdinand de Saussure och den amerikanske filosofen Charles Sanders Peirce. De

olika traditioner som har utvecklats inom semiotiken under 1900-talet har haft

avstamp i någon av dessa herrars grundidéer (Sonesson, 1992 s.33).

3.6.1 Pierce och de Saussure
Pierce ansåg att allt tolkningsbart kan betraktas som tecken: siffror, bokstäver, ord,

ljud och ljussignaler. Han intresserade sig mycket för betydelsen av kontexten för ett

teckens tolkning (Carlsson & Koppfeldt, 2008 s.32). För att beskriva tecknets

betydelse använde han sig av en triangel. De tre grundpunkterna i den uppställningen

var tecknet själv, användaren och den externa verkligheten. Pierce konstaterade att

ord har olika betydelser för olika människor, baserat på deras tidigare erfarenheter

(Fiske, 2000 s.64). Om Pierce var mest intresserad av betydelsen som han fann i det

strukturella förhållandet mellan tecken, människor och objekt, så var de Saussure i

egenskap av lingvist främst intresserade av semiotik som språk. Han studerade hur

tecken var relaterade till varandra och ansåg att varje språk kan ses som ett system

uppbyggt av skillnader (Fiske, 2000 s.66). Det som avviker och utmärker sig från en

omgivning kan få en teckenkaraktär – en betydelse och ett innehåll. Tecknet är

uppbyggt av två sidor, den materiella uttryckssida, det fysiska samt den immateriell

innehållssidan, uttryckets betydelse/tecknets innehåll (Carlsson & Koppfeldt, 2008 s.

32).

3.6.2 Semiotik och betydelse
Pierce och de Saussure hade varsin forskarinriktning – filosofi och lingvistik. Men

även om de arbetade i olika akademiska skolor så var de överens om tecknets centrala

roll i all förståelse av semiotik (Fiske, 2000 s.70). Semiotiken ser kommunikationen

som skapandet av betydelse i meddelanden – av antingen kodaren eller avkodaren.

Betydelsen är inte konstant, den är föränderlig. Kommunikationsteoretikern John

Fiske skriver att betydelsen är ”en aktiv process” där man kan använda verb som
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skapa, negociera och alstra för att beskriva processen. Ett givande och tagande mellan

meddelande och människa beskrivs som en sorts förhandling. Resultatet av denna

”förhandling” är dynamisk och kan mycket väl förändras med tiden (Fiske, 2000

s.69).

3.6.3 Semiotiska skolan och processkolan
I Kommunikationsteorier – en introduktion (2000) delar Fiske upp

kommunikationsstudier i två olika skolor. Den viktigaste skillnaden mellan de två

skolorna är hur man ser på just kommunikation. Den ena, processkolan, ser

kommunikation som överföring av meddelanden. Fokus ligger på hur sändare och

mottagare kodar och avkodar meddelandet samt hur sändaren använder olika kanaler

och media för kommunikation (Fiske, 2000 s. 12). Den andra inriktningen, den

semiotiska skolan, ser kommunikation som skapande och utbyte av betydelser. De

inriktar sig på hur meddelanden eller texter samverkar med människor för att skapa

betydelse (Fiske, 2000 s. 12). Processkolans anhängare ser kommunikationsforskning

som studerandet av meddelandeöverföring som direkt anknyter till de

kommunikationsteorier som hade lagts fram de första efterkrigsåren, som till exempel

Shannon och Weavers kommunikationsmodell från 1949. Begreppet intention är för

processkolan väldigt viktigt när man ska bestämma betydelsen. Sändarens avsikt

måste kunna definieras, oavsett om den är uttalad eller inte, medveten eller inte.

Enligt den semiotiska skolan är meddelandet en teckenkonstruktion som skapar ett

avläsbart budskap. Sändarens intention är inte så viktigt, om än inte oväsentlig, utan

tyngdpunkten ligger istället på hur budskapet uppfattas. Kritik som har riktats mot

processkolans tyngd på sändarens intention är att forskaren blir beroende av att känna

till intentionen för att kunna avgöra kommunikationens effektivitet. Inom semiotiken

uppstår en interaktion så fort det finns en bild och en läsare av denna (Sahlström,

1997 s. 54-55).
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4. Metod

4.1 Val av metod
Ett viktigt sätt att ta sig an politisk reklam är att analysera innehållet (Kaid & Holtz-

Bacha, 2006 s. 17). Vår undersökning utförs genom två kvalitativa innehållsanalyser

som ska samverka. En retorisk analys och en bildanalys (för mer information se

kapitlet Undersökningsinstrument). Två analyser är effektivt eftersom samspelet

mellan retorik och bild är essentiellt i rörlig bild med tal. Både bildanalys och retorisk

analys är välanvända inom forskningen av politisk reklam när man vill få en djupare

förståelse för hur reklamfilmer är utformade (Kaid & Holtz-Bacha, 2006 s. 18).

En kvantitativ innehållsanalys bygger i stället på att man har likvärdiga och

jämförbara uppgifter som kan omvandlas till siffror. Dessutom gäller det att man har

ett stort antal analysenheter för att kunna mäta frekvensen i svaren (Esaiasson m fl.,

2008 s. 223). En kvantitativ innehållsanalys skulle inte fungera ihop med vårt syfte

och material. Vårt material består av sju filmer, vilket är en alltför liten kvantitet för

en kvantitativ studie. Därför anser vi att en kvalitativ studie lämpar sig bättre i vårt

fall, där frågor som hur och varför står i centrum för forskningen.

4.2 Urval och avgränsningar
Sju stycken svenska politiska reklamfilmer visades i tv inför EU-valet 2009. Vi

inkluderar samtliga av dessa i vår studie och har därmed gjort ett totalurval. Det är en

unik chans att kunna gå igenom allt tillgängligt material, vilket vi tycker gör studien

ännu mer intressant.

Semiotiken har olika inriktningar. Som tidigare har nämnts i teoridelen så delas

kommunikationsstudier upp i två olika skolor, processkolan och den semiotiska

skolan. Vi har valt att följa den semiotiska skolan och koncentrera oss på hur

meddelandet samverkar med människor för att skapa betydelse (Fiske, 2000 s. 12).

Vi har valt bort att göra en perceptionsanalys för att se hur mottagaren, i det här fallet

väljarna, uppfattade meddelandet. Det hade man i så fall kunnat göra med

respondentundersökning eller fokusgrupper (Esaiasson m fl., 2008 s. 258). Men

eftersom vårt mål är att ta reda på hur filmerna är konstruerade så hade det inte fyllt
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vårt syfte. Istället har vi valt att undersöka själva meddelandets utformning och

uppbyggnad. Undersökningen utgår därför från oss själva som forskare. Hade vi valt

den andra inriktningen, processkolan, så hade fokus legat på att ta reda på hur sändare

och mottagare kodar och avkodar meddelandet (Fiske, 2000 s. 12). Intentionen bakom

reklamfilmen hade varit det viktiga. Som forskare hade vi då blivit beroende av att

känna till intentionen för att kunna avgöra kommunikationens effektivitet (Sahlström,

1997 s.54-55).

Vi har istället valt att analysera filmerna med hjälp av en näranalys av konnotationer

samt en retorisk analys. Vi har inte helt utelämnat sändarna, de politiska partierna. De

finns förankrade i teoridelen i kategorier som incumbent och challenger i kapitlet om

videostyle, i kapitlet om reklamstrategier och även i retorikavsnittet. Vi bortser alltså

inte helt från partiernas intentioner, men de är som sagt inte vårt huvudsakliga fokus.

Kompletterade kvalitativa intervjuer med sändarna skulle kunna tillföra vår

undersökning mera grund, men då vi finner det av större värde att studera hur

filmerna egentligen såg ut, vad som sades och vilka symboler som användes, så har vi

valt att koncentrera oss på det faktiska innehållet.

4.3 Validitet och reliabilitet
Vi inser att det finns vissa reliabilitetsproblem med att genomföra kvalitativa analyser

inom retorik och bild. Som tidigare har nämnts i teoridelen så har varje samhälle sin

egen kultur och därmed sina egna myter och förståelser. Vi är medvetna om att detta

kan bli en svaghet i vår studie då reliabiliteten sjunker i och med valet att fokusera på

den konnotativa dimensionen av filmerna i bildanalysen. Konnotationen beskriver

samspelet som sker när tecken möter användarens uppfattningar eller känslor. Den

kulturella förförståelsen är av stor vikt. Därför kan man säga att betydelsen eller

tolkandet av tecknet blir subjektivt och till viss del godtyckligt (Fiske, 2000 s.118-

119). Men även om vi som forskare inte representerar den stora massan så är vi ändå

en del av den. Vi är ändå svenskar som har rätt att rösta, vår kulturella förförståelse

passar in på en stor del av väljarna.

Det kan vara svårt att maximera både validitet och reliabilitet i samma undersökning.

Generellt är kvantitativa analyser bättre på att hålla hög reliabilitet medan kvalitativa
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analyser kanske kan föra forskaren närmare kärnan i de teoretiska begreppen och

alltså få hög validitet (Østbye m fl., 2003 s. 41). Vi anser att vi genom vår

kombination av retoriskanalys och bildanalys kommer att mäta det som vi avser att

mäta och därmed uppnå hög valididet. Inom de olika analyserna använder vi oss av

olika kategorier vi ska titta på, detta höjer reliabiliteten.

4.4 Undersökningsinstrument
Vi har använt oss av förhandsdefinierade kategorier. Valet stod mellan det eller att

låta frågorna bestämmas utifrån det vi hittade i materialet (Esaiasson m fl., 2008 s.

240). Vi kände att reliabiliteten var viktig och valde därför det första alternativet,

vilket innebär att vi kommer att göra mycket analytiskt arbete på förhand för att

kunna sätta ramarna för analysredskapet. För att få ett väl fungerande analysverktyg,

samt hålla den röda tråden i uppsatsen, har vi valt ut ett antal kategorier, ämnen

utifrån vilka vi har studerat och analyserat filmerna. Frågeställningen har styrt dessa

kategorier. Risken med att arbeta öppet är att man intresserar sig för spännande, men

för själva huvudspåret irrelevanta saker, vilket man kan undvika genom att ha

färdigställda kategorier (Esaiasson m fl., 2008 s. 241).

4.4.1 Retorisk analys
Inom retoriken finns det tre begrepp som sändaren kan använda för att övertyga

mottagaren. Aristoteles använde namnen etos, logos och patos. Med hjälp av dem kan

sändaren på olika plan föra sitt argument (Winterowd, 1975 s. 1-2). Genom att

fokusera på dessa argumentationstyper i filmerna får vi reda på hur filmerna är

uppbyggda för att övertyga väljarna. Med hjälp av begrepp som till exempel

honnörsord och opinío kan vi vidare förklara användandet.

Etos, att övertyga med hjälp av sin personlighet och trovärdighet. Etos handlar om

den positiva bild man vill förmedla till mottagaren för att framstå som trovärdig,

”imagen”. Att ha ett starkt etos innebär att ha en personlighet som passar in i

situationen. Faktorer som ålder och klädsel har en stor roll för en talares etos. Om en

manlig politiker till exempel klär sig i arbetarkläder kan han uppfattas som en man av

folket. Speciellt inom televisionen spelar etos en viktig roll. Det blir som ett samtal

där vi bedömer personen efter dess yttre, utseende, ansiktsutryck och sättet att titta in i
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kameran (Carlsson & Koppfeldt 2008, s. 72-75).

Logos, att övertyga med hjälp av fakta och förnuft (Winterowd, 1975 s. 1-2). Du

köper inte ett resonemang enbart utifrån etosen. Att använda logos innebär att tala till

människors förnuft och omdöme. Sändaren måste alltså informera, handla och ge

konkreta exempel. Ett sätt att övertyga kan vara att bjuda på en ”aha-upplevelse”

(Carlsson & Koppfeldt 2008, s. 78).

Patos, att övertyga med hjälp av känslor. Ett budskap vare sig det handlar om tal, bild

eller musik väcker känslor.  Beroende på syfte kan sändaren alltså väcka de känslor

man vill förmedla, som fruktan, upprördhet, längtan eller hopp. Just fruktan och hopp

är två känslor som anses vara extra effektiva när det handlar om reklam. Patos hänger

samman med våra mänskliga problem, så om sändaren lyckas erbjuda lösningar på

problemen kan de väcka ett hopp (Carlsson & Koppfeldt 2008, s. 78-79).

Utöver de tre huvudbegreppen finns det flera andra begrepp som vi kommer att ta upp

när de används i filmerna. Honnörsord är ord som alltid är rätt.  Till exempel

demokrati, rättvisa, frihet, fred, ansvar, solidaritet. Genom att använda sig av ord som

är positivt laddade får sändaren och budskapet automatiskt ett seriöst och positiv

intryck. En talare kan ibland även använda sig av vad den allmänna opinionen vill

höra för att bygga upp sin etos. Detta kallas Opínio. Talaren väcker väljvila hos

publiken genom att åberopa populära sanningar. Det uppfattas då som han har samma

värderingar som de som lyssnar och att han eller hon är en av dem. Just byggandet av

en ”vi-känsla” är något som politiker alltid försöker skapa eftersom det ökar

förtroendet för att politikern faktiskt gör något som är bra för väljarna (Hedlund &

Johannesson, 1993 s. 158). Metaforer, eller liknelser, är något som även används

flitigt i konsten att övertyga. Det är ett bildligt uttrycksätt där liknelser eller inre

överensstämmelser motiverar att en företeelse byts ut mot en annan (Carlsson &

Koppfeldt 2008, s. 57, 74, 89). Genom att använda en bildlig liknelse får det sändaren

säger en större effekt. Tittarna får enkelt en uppfattning om vad de vill säga.

Dessutom har vi med hjälp av den retoriska analysen som grund tittat närmare på

olika delar inom videostyle. Tack vare att vi tittar på de retoriska sätten att övertyga
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får vi fram information som kan underlätta vårt indelande av issue och image,

incumbent och challenger samt negativ och positiv reklam.

4.4.2 Bildanalys
När man tittar på en bild så kan man skilja på vad man ser och hur man ser.

Helhetstecknet är vad man ser. Det första man brukar lägga märke till är människorna

och centrala föremål i en viss miljö. Vi kan också beskriva en situation utifrån vad

människorna gör. Bildvinkel, utsnitt, ljus, färg, blick, ansiktsuttryck är alla deltecken.

Tillsammans påverkar de hur vi ser bilden (Carlsson & Koppfeldt, 2008 s.33).

Bilden och bildtecknet delas vidare upp i två olika nivåer - denotation och

konnotation. För att göra en neutral beskrivning av innehållet så använder man sig av

denotationer. På den här nivån är de allra flesta överens om vad det är man faktiskt

ser. Kulturella aspekter spelar liten, om ens någon, roll. För att däremot beskriva det

som inte är lika självklart i bilden, bildens medbetydelser, så behövs ett annat

begrepp. Då pratar man om konnotationer som hjälper oss att beskriva de

associationer vi får av innehållet. Dessa associationer betraktas som kollektiva för

människor med en viss gemensam kulturell bakgrund (Carlsson & Koppfeldt, 2008

s.18, 33).

En ensam bild utan tillhörande text kan tolkas i nästintill all oändlighet. Anledningen

är att den saknar en kontext att sätta den i. Så fort en bild förekommer med andra

bilder eller/och tillsammans med text så finns det en kontext att ta hänsyn till när man

analyserar. Även avsändaren i sig, i vårt fall partierna bakom reklamfilmerna, är en

kontext att ta hänsyn till under analys. Partiernas sändarroll hjälper oss att förankra

bildens tolkning i en bestämd och avgränsad riktning. Kunskapen om kontexten

öppnar möjlighet till så kallad avlösning, det vill säga att kontexten i sig och

förförståelsen för denna öppnar upp för nya associationer och tolkningar i kontextens

linje (Carlsson & Koppfeldt, 2008 s.23-27). Symbolen kommunicerar genom

samhälleligt fastställda betydelser, överenskommelser. Vanliga symboler är ord,

siffror och trafiksymboler (Hansson m fl., 2006 s. 22, Carlsson & Koppfeldt, 2008 s.

33). En metafor innebär att man använder sig av bilder för att skapa en betydelse.

Metonymin är släkt med metaforen, fast den anspelar inte på likhet, utan istället på
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närhet. Det innebär att det räcker med att vi ser en del av till exempel ett huvud för att

förstå att det handlar om en människa. Vi behöver inte se hela personen för att veta att

det finns där (Hansson m fl., 1992 s. 20).

I bildanalysen av filmerna har vi valt att fokusera på konnotationer. Vi har även

skrivit ned denotationerna. De är inte inkluderade i uppsatsens nuvarande form, men

finns att tillgå för den som önskar. Vi har särskilt valt att fokusera på miljön i vilken

filmerna utspelar sig samt videoproduktionens helhet. Vi har även observerat

symboler som kommunicerar kultursbundna fakta. Som till exempel att en ring på

vänster ringfinger betyder att någon är gift.

4.5 Tillvägagångssätt
För att komma i gång med den retoriska analysen inledde vi studien med att göra

transkriptioner av de sju filmerna. Vi skrev ned allting som sades i filmerna samt all

annan text som förekom, till exempel i grafik. Vi antecknade tidskoder och

information om vem som sa vad i filmerna. Transkriptionerna gav en bra grund och

en god insikt i materialet inför arbetet med den retoriska analysen. När

transkriptionerna var klara undersökte vi på vad som sades med utgångspunkt i de

retoriska begreppen logos, etos och patos.

För att på liknande sätt lägga en grund för bildanalysen så började vi med att studera

den denotativa nivån av filmerna. Den denotativa nivån används, som tidigare

nämnts, för att göra en neutral beskrivning av innehållet i en bild eller i bildsekvenser.

Vi gick igenom varje bildsekvens med stor noggrannhet och antecknade vad vi såg på

ett så objektivt sätt som möjligt. Med denotationerna som resultatgrund genomförde

vi sedan resten av bildanalysen. Då fokuserade vi istället på den konnotativa nivån

och tittade närmare på i vilka miljöer filmerna utspelades, vilka symboler som

användes, samt hur videoproduktionen såg ut.

Utöver den retoriska analysen och bildanalysen hade vi även funderingar på att

inkludera en kvantitativ studie där vi testade filmernas videostyle. Videostyle är, som

tidigare nämns i teoridelen, ett koncept som används för att beskriva mönstret av stilar

och strategier som politiker använder sig av i tv-reklam. I boken Videostyle in
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Presidential Campaigns (2001) inkluderar forskarna Kaid och Johnston ett

kvantitativt kodschema för just videostyleundersökningar. Vi översatte det

kodschemat från engelska till svenska. Dessutom gjorde vi vissa justeringar för att

anpassa det till ett EU-val, då kodschemat ursprungligen var ämnat för amerikanska

presidentval. Efter att ha testat kodschemat på de sju svenska politiska reklamfilmerna

insåg vi att vi skulle bli tvungna att lägga stor vikt vid att skriva omfattande

kodinstruktioner för att uppnå godtagbar reliabilitet. Eftersom

videostyleundersökningen var tänkt som ett komplement till de andra analyserna,

samt det faktum att vi endast hade sju analysenheter vilket är i minsta laget för en

kvantitativ undersökning, valde vi att lägga videostyleresultaten åt sidan. Teorin

kändes ändå relevant att ha kvar eftersom den hade flera element som var applicerbara

på de kvalitativa analyser vi gjorde.

4.6 Metodproblem
Ett klart problem med att göra en bildanalys med konnotationer är att analysen utgår

ifrån våra förförståelser. Vi är två vita svenskar i 25-30 årsåldern, en tjej och en kille.

Hela vår kulturella bakgrund påverkar hur vi uppfattar filmerna. Därför går inte

undersökningen att göras om med exakt samma resultat. Som John Fiske skriver i

Kommunikationsteorier – en introduktion (2000) så är inte tolkningen av bilder, eller

tecken, konstant. Han beskriver det istället som ”en dynamisk process” vars innebörd

kan komma att ändras med tiden. Men att studera komplexa bilder är nästan omöjligt

utan att också kunna benämna och beskriva vad som finns mellan de tolkningsbara

symbolerna. Utan de konnotativa elementen blir analysen väldigt platt och

innehållsfattig (Sahlström, 1997 s. 61). Även den retoriska analysen lider av samma

problem. Det finns inget facit för vad som är rätt. Det som vi uppfattar som viktigt

kan någon annan forskare med annan kulturell bakgrund se som oviktigt och vice

versa.
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5. Resultat och analys
Vi har valt att slå ihop resultat och analys i syfte att få ut högsta kvalitet av dessa

delar. Att särskilja resultat och analys skulle bli en onaturlig uppdelning som skulle

kännas upphackad och uppradande på ett ofördelaktigt sätt.. Vi anser att det är

analytiskt fördelaktigt att presentera dem sammanhängande.

En kort presentation av handlingen i varje film inleder respektive resultat- och

analysdel. Länkar till filmerna i sin helhet finns i källförteckningen.

5.1 Folkpartiet (1)
Filmen utspelar sig i en husvagn.

Folkpartiets kandidat Marit Paulsen pratar

medan hon skär upp en brödlängd. Ingen

annan syns i filmen, men det ser ut som

hon pratar till en person som står bredvid

kameran.

5.1.1 Retorisk analys
Att Folkpartiets kandidat Marit Paulsen skär upp kaka och fixar med kaffe i filmen

kan ses som ett grepp för att påvisa att hon är en helt vanlig kvinna. Det visar en viss

grad av folklighet att Marit Paulsen gillar att fika, precis som de flesta andra svenskar.

Dessutom har hon på sig ganska alldagliga kläder vilket stärker den känslan. Att hon

är en av ”oss” gör att vi tror mer på vad hon säger (Hedlund & Johannesson, 1993 s.

158). När hon pratar så gör hon det med en bestämd röst, vilket gör att hon uppfattas

som en bestämd och kvalificerad person (Hedlund & Johannesson, 1993 s. 156).

”Sverige ska inte vara ett land som plockar russinen ur kakan”, säger Marit Paulsen.

Hon gör en liknelse mellan EU:s och Sveriges relation till något som för svenskar

anses vara fult. Genom att måla upp en bild och lägga fram ett bildbevis blir

argumentet starkare (Carlsson & Koppfeldt, 2008 s. 66). Sedan fortsätter hon med att

lägga fram bevis för att Euron som hon pratar om är stark och bra.  Hon avslutar med
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att säga ”så vi ska införa Euron så fort som möjligt i Sverige”, vilket är en direkt

förklaring på vad hon vill ändra på. Hon ger oss en lösning på problemet.

5.1.2 Bildanalys
Filmen utspelas i en husvagn. Husvagnen ser i högsta grad bebodd ut. I ögonvrån

skymtas en bäddad slaf, det finns välvårdade blommor i fönstren och en vattenkokare

står på köksbänken. Där finns även kaffekoppar och en vetelängd som kandidaten

Marit Paulsen skivar upp med hjälp av en brödkniv. Att ha husvagn och åka på så

kallad husvagnssemester ses i Sverige som något väldigt folkligt och ”Svensson-

aktigt”. Gröna träd i bakgrunden talar om för oss att vi befinner oss nära naturen,

troligtvis i Sverige.

Vigselringen på Marits finger visar att hon är gift. De centrala bildobjekten i filmen,

förutom Marit Paulsen själv, är vetelängden och kaffekopparna. Fika är ett fenomen

som alla i Sverige kan relatera till. När Marit står och fixar med fikat kan man få

känslan av hur det var att komma hem till mormor för att få saft och bullar som liten.

Tillsammans med husvagnen, och inte minst dess placering i ett naturnära område,

visar sändaren att de har en kandidat som ligger nära den ”vanlige” svensken. En som

vet att uppskatta det som svensken själv gör. Samtidigt som kandidaten säger att vi

inte ska plocka russinen ur kakan så visas just en vetelängd med russin i. Ingen

försöker att peta ur några russin ur den, men det gör ändå budskapet ännu tydligare

och bildligare. Kanske finns det en risk för att tittaren uppfattar det retoriska

budskapet tillsammans med den illustrerande bilden som övertydlig. Där finns inget

utrymme för egen fantasi.
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5.2 Folkpartiet (2)
Filmen utspelar sig i ett skogsområde.

Kandidaten Marit Paulsen talar själv

samtidigt som hon promenerar på en stig.

Hon verkar rikta sig till en person som inte

syns i bild.

5.2.1 Retorisk analys
Marit Paulsen inleder filmen med att säga ”Jag tillhör den allra sista generationen i

Europa som har egna minnen av krig, terror och förintelse”. Med detta bygger hon

upp sin image som en person med stor erfarenhet. Ett problem med det här citatet är

dock att det inte stämmer. Hon tänker inte alls på Balkankriget eller terroristattacker i

till exempel Spanien. I Sverige bor det många invandrare från det forna Jugoslavien

som skulle kunna ta illa upp av kommentaren. Detta skulle kunna leda till att hennes

image helt rasar samman i stället för att byggas upp positivt, att hon tappar masken

(Carlsson & Koppfeldt, 2008 s. 75). I reklamen flackar Marit Paulsen en del med

blicken. Detta kan ge ett intryck av att hon är osäker, men det kan även ge en effekt

att hon uppfattas som en vanlig person för att hon känner sig obekväm framför

kameran.

Marit Paulsen använder sig inte av några sakargument överhuvudtaget i filmen. Hon

bygger bara upp sin image och satsar på att väcka väljarnas känslor. ”Det handlar om

att rösta på ett Europa i fred, frihet och demokrati”. Hon använder sig av typiska

honnörsord. Fred, frihet och demokrati är alla positiva ord som de flesta svenskar

känner starkt inför (Carlsson & Koppfeldt, 2008 s. 89). När hon sedan fortsätter med

”det är du som är kraften och EU som är ditt verktyg” ger hon väljarna en viktig

central roll. Väljarna kan vara de som gör skillnaden, vilket i sin tur gör att de känner

sig mer delaktiga i politiken (Carlsson & Koppfeldt, 2008 s. 82).

5.2.2 Bildanalys
Kandidaten befinner sig i en typiskt svensk skog. Hon går framåt på en stig som

ligger mellan två skogspartier kantade av en blandning mellan barr– och lövskog. I
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skogspartierna växer vitsippor. Det är en mulen dag, troligen på våren. Ljuset är jämnt

och odramatiskt.

Valet av miljö kan säkert ha att göra med att svenskarnas relation till naturen är

väldigt stark. Skogen kan ses som en symbol för vad som är svenskt. Genom att välja

den här miljön visar kandidaten att hon är som vilken svensk som helst, att hon

uppskattar att vistas i den svenska skogen på sin fritid. Man kan också tolka valet av

miljö som att Marit Paulsen månar om miljön och klimatet. Den tesen stärks dock inte

av det hon säger i reklamen.

5.3 Folkpartiet (3)
Filmen utspelar sig utomhus. Vi ser ett

bord och kandidaten Marit Paulsen som

häller upp kaffe till en okänd gäst. Marit

Paulsen talar själv i reklamen.  Hon verkar

rikta sig till någon person som inte syns i

bild.

5.3.1 Retorisk analys
Marit Paulsen dukar upp fika i en grönskande miljö. När hon rör sig framför kameran

så agerar hon lite tafatt och stelt. Hon gör konstlade hand- och kroppsrörelser som

känns onaturliga. Detta kan till synens vara oviktiga detaljer, men det påverkar hur

tittarna uppfattar henne (Hedlund & Johannesson, 1993 s. 156, Kaid & Johnston,

2001 s. 28). Nuförtiden förväntar sig tittaren att politiker ska leva upp till en viss

standard i gott tv-uppträdande samt att de ska se naturliga ut (Kaid & Johnston, 2001

s. 26). Det skulle kunna få väljarna att uppfatta henne som en nervös och

ickekompetent kandidat (Carlsson & Koppfeldt, 2008 s. 75). Men det skulle även

kunna få henne att framstå som en vanlig person, en av oss, då de flesta människorna

skulle känna sig nervösa och obekväma inför en kamera. De få tillfällen Marit

Paulsen väl tittar in i kameran så använder hon sig av ett effektivt sätt att skapa

kontakt med tittarna. Tv är ett effektivt etosmedium. Genom att kandidaten tittar in i

kameran när hon pratar upplever tittaren det som om hon skulle vara hemma i deras

vardagsrum och ha ett privat samtal (Carlsson & Koppfeldt, 2008 s. 75). I slutet av



31

filmen säger hon att ”jordbrukspolitik och jordbruksutskottet är oerhört tråkigt, men

jag är en tråkig tant, så jag kan tänka mig att sitta i det utskottet, och sitta där, tills det

är färdigt”. Detta är ett väldigt effektivt sätt att bygga imagen på. Hon målar upp en

jämförelse som vi kan förstå och få en bild av, samtidigt som hon visar hur kompetent

och uthållig hon är (Carlsson & Koppfeldt, 2008 s. 66).

Marit Paulsen använder sig också av ett klassiskt logosargument. Hon presenterar ett

problem för att sedan erbjuda en lösning(Kaid, 2004 s. 20, Carlsson & Koppfeldt,

2008 s. 78). Hon informerar sakligt om att ”alla vill avskaffa EU:s

jordbrukssubventioner, men ingen vet hur”, för att sedan erbjuda en lösning, ” jag

skulle vilja får ett fullständigt fossilfritt jordbruk i Europa” .

5.3.2 Bildanalys
Filmen ger intryck av att utspela sig utanför eller i närheten av husvagnen som man

såg i Folkpartiet (1). I bakgrunden syns en skogsmiljö. Det känns som om det är mitt

på dagen, en vårdag. Lätt solljus skapar lätta kontraster i kandidatens ansikte.

Några av symbolerna i Folkpartiet (1) återkommer i den här filmen. Kaffekopparna

och vetelängden på bordet är desamma som tidigare. Marit Paulsen häller upp kaffe

för att bjuda på fika – på bordet står redan de övriga attributen som associeras med

fika, en vetelängd, en kanna mjölk och en liten skål med sockerbitar. På bordet står

dessutom en liten bukett vitsippor, som kan ses som en symbol för den svenska

naturen. Bordet är dekorerat med en duk. Tillsammans skapar de en känsla av

hemtrevnad. Samtliga symboler bidrar till Marits image som tanten i huset intill, en

helt vanlig dam som är som vem som helst.  Liksom i Folkpartiet (2) med Marit

Paulsen så stärker inte bilderna det retoriska budskap som kandidaten levererar.

Istället tjänar bilderna och valet av miljöer till att bygga upp hennes image som en

person av folket.
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5.4 Moderaterna
Blandade scener från olika europeiska länder spelas upp. Gemensam nämnare för de

olika scenerna är att de alla innehåller

något som kan förknippas med Sverige,

varumärken och personer. Partiledare

Fredrik Reinfeldt hörs som speaker i

filmen och i slutet ser vi honom gå upp på

en scen.

5.4.1 Retorisk analys
I filmen syns stora svenska företag som Ikea och H&M. Genom att bygga på

associationer till dessa företag bygger Moderaterna upp sin image som ett

företagsparti (McNair, 2007 s. 88). Dessutom använder de sig av de två största

namnen inom Moderaterna, de två senaste moderata statsministrarna Carl Bildt och

Fredrik Reinfeldt. Den senare har även lånat ut sin röst till den överliggande speakern

i filmen. Genom att använda sig av dem åker partiet snålskjuts på,  deras erfarenheter.

På så sätt byggs det upp en bild av ett kompetent och framgångsrikt parti (Hedlund &

Johannesson, 1993 s. 157-158, Kaid, 2004 s. 20). Rent generellt genomsyras

reklamfilmen av en positiv anda, att det går bra för Sverige i världen. Man kan tänka

sig att Moderaterna använder sig av det eftersom det är de som sitter vid makten i

Sverige, vilket kan tolkas som att det är deras förtjänst att det går så bra för landet

internationellt (McNair, 2007 s. 94). Deras anseende byggs upp och vi tror på dem

mer när de talar (Carlsson & Koppfeldt, 2008 s. 73). Användandet av den svenska

fotbollspelaren Zlatan Ibrahimovic kan ses som ett sätt att förstärka etos med

kändissammanhang (Mral & Larsson, 2004 s. 40, McNair, 2007 s. 89).

”Sverige är ett litet land, men vi syns och hörs desto mer och vi gör skillnad långt

utanför våra gränser…”. Med den meningen förmedlas direkt en ”vi-känsla”. Att

väljarna är en del av ett större kollektiv (Carlsson & Koppfeldt, 2008 s. 82, Hedlund

& Johannesson, 1993 s. 158). Den känslan förstärks sedan med ”och nu kan vi

påverka i ett samarbete som aldrig varit viktigare, så använd din röst i europavalet,

den gör skillnad”, vilket inte bara förmedlar att ”vi” jobbar tillsammans, men också

att vi får också hopp om att vi tillsammans kan göra det ännu bättre (Carlsson &
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Koppfeldt, 2008 s. 79). Hela filmen genomsyras av detta positiva hopp. Musiken som

hörs är en instrumental version av låten The sign med svenska popgruppen Ace of

Base. Låten ger ett glatt intryck.

5.4.2 Bildanalys
Miljöerna är till största del informella utomhusmiljöer som utspelar sig i olika

europeiska länder; Frankrike, Italien, England och Sverige. Olika kända byggnader

och andra symboler ger indikationer till vilka länder vi ser scener från. Eifeltornet och

Triumfbågen (Frankrike), den franska flaggan, en lagtröja från fotbollslaget Inter

Milan (Italien) och en folksamling i anslutning till en affisch för musikalen Mamma

Mia som har spelats i London (England). Miljöerna hjälper till att spela på

Moderaterna som ett parti som intresserar sig för den internationella scenen.

Miljöerna är dessutom alla prydliga och rena. Här ses ingenting av slumområden eller

fattigdom. Man har istället valt att fokusera på miljöer med positiva associationer om

välfärd.

Trots att vi till största delen av filmen befinner oss utomlands så omges vi i varje

klipp av någon symbol som kan förknippas med Sverige. Logotyperna till svenska

storföretag som Volvo, H&M och Ikea syns tillsammans med andra typiska svenska

symboler som gulblåa landslagströjor, vikingahjälmar och köttbullar. Här har man

använt sig av bilder för att förstärka det retoriska budskapet, att Sverige hörs och syns

långt utanför sina gränser. Även Sverigesymbolerna är placerade i miljöer som ger

positiva associationer. Till exempel så ser vi en chic fransyska bära på en påse från

H&M, en man fylla sin bil med varor från franska IKEA och en finklädd folksamling

i anslutning till en affisch som gör reklam för den internationellt berömda musikalen

Mamma Mia, som också den är av svenskt ursprung. I slutscenen ser vi hur Fredrik

Reinfeldt går upp på en scen och talar till en folkmassa. Man får känsla av att det han

säger är viktigt och värt att lyssna på eftersom det är så många som gör det i bilden.
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5.5 Centerpartiet
En pojke försöker att få ned sin fotboll som har fastnat i ett träd. Han slänger sin sko

mot trädet i hopp om att den ska träffa

bollen så den ramlar ner, men han

misslyckas gång på gång. Han får sällskap

av ett stort antal personer och när de

unisont kastar sina skor ramlar bollen till

sist ned. Partiledare Maud Olofsson hörs

som speaker i reklamen, men syns inte i bild.

5.5.1 Retorisk analys
Maud Olofsson, partiledare för Centerpartiet, är speaker i reklamfilmen. Genom att

associeras med hennes egenskaper får partiet en mer tydlig image. Hennes image

förknippas med partiets (Hedlund & Johannesson, 1993 s. 159).

”Det finns problem i världen som är svårare än andra, fred, klimat, jobb”. Maud

Olofsson lägger fram ett logiskt argument med ett par patosladdade honnörsord som

avslutning (Carlsson & Koppfeldt, 2008 s. 89). Fred är ett typiskt honnörsord, men

även ordet klimat har i vårt samhälle blivit ett honnörsord. Ordet jobb används för att

visa ett det är en viktig fråga för Centerpartiet. Sedan fortsätter hon med ”Är det inte

de frågorna EU borde syssla med istället för gurkor och jaktregler”. Även detta

argument har en logisk bas, men för svenskarna är det känslomässigt laddade ord

eftersom frågorna har diskuterats i media. Just gurkor, precis som bananer har för

svenskarna fått en speciell innebörd ihop med EU. De har blivit ord laddade med en

egenskap (McNair, 2007 s. 88). Centerpartiet spelar på Opínio, den allmänna

opinionens uppfattningar, eftersom de orden representerar vad som är dåligt med EU

för många svenskar: EU:s detaljstyrande på lokalnivå. Att använda sig av Opínio är

ett sätt att visa att man har samma referenspunkter som väljarna (Carlsson &

Koppfeldt, 2008 s. 89). Det kan även vara ett resultat av att Centerpartiet genom

opinionsundersökningar och fokusgrupper har upptäckt att det här är en fråga som

väcker engagemang hos medborgarna (Strömbäck, 2009 s. 208-210).
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Hela reklamfilmen är uppbyggd som en stor metafor som ska tala till väljarnas behov

av gemenskap. Pojken kämpar själv för att få ner bollen, men det är först när det

kommer massor av människor och hjälper till som det går bra. Man kan tolka

budskapet som att ”om vi jobbar ihop i stället för en och en så fungerar allt mycket

bättre”. Väljarna känner sig mycket mer delaktiga i ett förslag om de får veta att de

själva spelar en stor roll (Carlsson & Koppfeldt, 2008 s. 82). Dessutom är

utanförskapet, att inte vara en del av gänget, ett effektivt sätt att spela på människors

fruktan (Johannesson, 1993 s. 148).

5.5.2 Bildanalys
Filmen utspelar sig i en informell utomhusmiljö där gräs blandas med betong. Man får

känslan av att befinna sig i en mindre park eller grönområde intill ett bostadsområde i

en stad. Troligen i Sverige. Pojkens klädsel, t-tröja och kortbyxor, säger oss att det är

sommar.

Hela filmen känns som sagt som en metafor för ”ensam är svag, men tillsammans är

vi starka”. Det är känslan man får när man ser bilderna tillsammans. Det behövs inget

ljud för att man ska förstå budskapet. Om man i sin tur sätter in den metaforen i

kontexten, val till EU-parlamentet 2009, så kan man tolka det som ”Ett ensamt

Sverige är svagt, men tillsammans med de andra medlemsländerna är vi starka”. På

det sättet förstärker serien av bilder det retoriska budskapet. Hade man tagit ut ruta för

ruta hade de däremot varit tämligen intetsägande, då bilderna en och en inte innehåller

några starka symboler, utan det snarare är händelseförloppet som skapar metaforen.

Möjligtvis är pojken i sig en symbol. Han är ung och liten till växten. Han har inga

fysiska attribut som associeras till makt eller styrka. Men det är först när man ser hela

kontexten som hans yttre hjälper till att styrka symboliken med att ”ensam är svag".

Ett tydligt exempel på att kunskapen om kontexten öppnar upp för nya associationer

och tolkningar i kontextens linje (Carlsson & Koppfeldt, 2008 s. 23-27).
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5.6 Kristdemokraterna
Kristdemokraternas kandidat Ella Bohlin

befinner sig på ett torg. Hon skriver på sin

laptop, pratar med folk på gatan.

Partiledare Göran Hägglund medverkar i

reklamen. Tillsammans med Ella Bohlin

utgör han reklamfilmens talare.

5.6.1 Retorisk analys
Ella Bohlin medverkar i hela filmen och pratar till väljarna. En gammal välanvänd

retorisk teknik är att titta in i ögonen på den som lyssnar och visa ett vänligt avspänt

ansikte. Då verkar du ärlig och väcker förtroende (Hedlund & Johannesson, 1993 s.

164, Knapp & Hall, 1997 s. 26-27). Detta knep använder Ella Bohlin. Partiledare

Göran Hägglund medverkar också i filmen. Utöver att han pratar om hur viktigt det är

att rösta så säger han att väljarna kan läsa mer om ”Ella och kristdemokraterna” på

”mittval.se”. Att han här väljer att kalla Ella Bohlin vid förnamn ger ett intryck av de

står nära varandra. Man kan se de två konversera förtroligt i filmen och i slutscenen

står han, bokstavligt talat, bakom Ella Bohlin när hon talar till en publik på ett torg.

Det visar att han även står bakom hennes kandidatur. Med hjälp av Göran Hägglund

bygger Ella Bohlin, som är mindre känd för det svenska folket, upp sin image genom

att förknippas med honom (Kaid, 2004 s. 21-22).

För att skapa en image som det självklara valet för barnfamiljer har

Kristdemokraterna valt att fylla bakgrundsmiljöerna med just barn och barnvagnar.

Samtidigt som man hör skrattande barn genom hela reklamfilmen. De använder sig av

känslor som spelar till familjer, vilket understryks ännu mer av att Ella Bohlin pratar

om hur alkoholinförseln drabbar barn och unga.

Ella Bohlin tar upp en direkt sakfråga och deklarerar hur hon tycker att den ska

behandlas: ”Dagens alkoholinförsel skapar privata lagningscentraler som drabbar barn

och unga. För deras skull vill jag ha sänkta alkoholkvoter”.  Hon informerar för att

sedan föreslå en förändring (Kaid, 2004 s. 20, Carlsson & Koppfeldt, 2008 s. 78).

Genom att använda ett laddat ord som ”drabbar” förstärker hon känslan av att det är
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någonting dåligt. I nästa sekund föreslår hon en positiv lösning på problemet, vilket

kan ses som ett effektivt sätt att använda sig av känslor (McNair, 2007 s. 93).

”… rösta för ett tryggare och medmänskligare Europa”, säger Ella Bohlin. Att hon

använder ord som trygghet och medmänsklighet är självklart ett val. Dessa ord är

positivt laddade ord som får oss att reagera känslomässigt.  Genom att sedan Göran

Hägglund säger ”Det är otroligt viktigt att alla människor hittar sitt skäl att gå och

rösta” berättar han hur viktigt det är att just ”du” är med. Vilket gör att väljaren

känner sig viktig och medverkande (Carlsson & Koppfeldt, 2008 s. 82).

5.6.2 Bildanalys
Kandidaten Ella Bohlin är placerad i en stadsmiljö med mycket människoliv. Trots att

vi befinner oss i en stadsmiljö så förekommer ingen biltrafik. Den enda trafiken

utgörs av diverse barnvagnar och andra fotgängare som konstant syns i bakgrunden.

Man får känslan av att svenskarna, och då speciellt barnfamiljerna, denna dag har gått

man ur huse för att se och höra Ella Bohlin prata på torget. Man får också känslan av

att det är en mindre stad, delvis på grund av att man i en av scenerna ser ett Folkets

hus i bakgrunden. Barnvagnar står för familjeliv. Dessa bakgrundsinslag hjälper

filmen att skapa en varm och stämningsfull miljö med inslag av mänsklig interaktion

(Goffman, 1990 s. 32).

Kandidaten Ella Bohlin sitter i början av reklamen och skriver på sin laptop. Först ser

vi hur bokstäverna ”t-r-y-g” skrivs. Redan här kan vi gissa oss till att det handlar om

ordet ”trygg” eller kanske ”trygghet”. Genom att visa lite av vad man vill säga och

låta tittaren gissa resten så bygger man på konceptet metonymi (Hansson m fl., 1992

s. 20). Tittaren får en belöning när den i nästa klipp ser att han eller hon gissade rätt,

trots att inte hela ordet visades från början. Att Ella Bohlin, en relativt ung politiker,

ses skrivandes på en bärbar dator utomhus kan också ses som en symbol för att

kristdemokraternas kandidat är modern och följer med i teknikutvecklingen. I

slutscenen, när Ella Bohlin står och pratar till en folksamling på ett torg, ser man i

bakgrunden flaggor. Varannan flagga har kristdemokraternas symbol och varannan är

EU-flaggan. Flaggan i sig är en maktsymbol (Kaid & Johnston, 2001 s. 30). Något

annat som kan tolkas som en förstärkning av den känslan är att man ser människor
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som har samlats runt Ella Bohlin för att höra vad hon har att säga. Det kan tolkas som

att hon är en viktig person med pondus. En person som folk samlas runt för att höra

vad hon har att säga.

5.7 Junilistan
Genom en skakig handkamera får tittaren följa med i diverse miljöer. Filmen börjar i

en tunnel och slutar i ett vitt rum. Till takterna av rockartisten Iggy Pops låt Lust for

life rör sig kameran onaturligt fort genom

miljöerna samtidigt som en anonym

speakerröst läser upp budskapet. I sista

scenen ses ett metallföremål med två

knappar, en röd och en grön. Personen

bakom kameran trycker på den röda

knappen. Under filmen rullar datum förbi nere i det högra hörnet. Det börjar vid förra

EU-valets datum, ”04-07-18”, och slutar med valdatumet för 2009 i samma stund som

personen trycker på knappen.

5.7.1 Retorisk analys
”Junilistan, det EU-kritiska partiet” är Junilistans egen slogan i filmen. Det citatet

säger en hel del om Junilistans position inför EU-valet 2009, men det är också det

enda som nämns om vad de faktiskt står för rent politiskt. Vad som däremot används

för att bygga upp partiets image är själva videoproduktionen. De använder sig av ett

videoproduktionsgrepp som ger associationer till inledningen av filmen Trainspotting

(Boyle, 1996). Den filmen börjar med ett gäng ungdomar som springer omkring i

olika miljöer till Iggy Pops låt Lust for life. Likheterna mellan spelfilmen och

Junilistans reklamfilm är slående. Samma musik används och en person bakom

kameran springer omkring i olika miljöer. En ungdomlig image sätts genom att

associationerna till filmen överförs till partiet (McNair, 2007 s. 89). Något som

förstärker den imagen är att filmen fylld med snabba klipp och rörelser med jump

cuts. Jump cuts är ett grepp som bryter det naturliga seendeflödet och som kan

uppfattas som störande för tittaren (About Video Editing, 2010). I det här fallet bidrar

den tekniken till övervägande känslan i filmen och det känns säkert att anta att det är

ett högst medvetet grepp.
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I filmen radas det upp fakta om olika beslut som har tagits i EU. Till exempel ”de

senaste fem åren har du betalat in 27,5 miljoner kronor till det brittiska kungahuset”

Man ger sedan tittaren en chans att använda sig av sitt förnuft och kritiska tänkande

innan följande retoriska fråga ställs: ”Blev det som du hade tänkt dig?” Detta är ett

typiskt användande av logos (Carlsson & Koppfeldt, 2008 s. 78).  Junilistan fortsätter

i liknande stil när speakerrösten säger: ”Du har även byggt en skidbacke på

Bornholm… snöar det där?”. Här ser vi ett exempel på hur de använder sig av humor,

vilket är en retorisk metod med mycket stor genomslagskraft (Mral & Larsson, 2004

s. 37). De rullande datumen förstärker känslan av att de här är beslut som fattats sedan

förra valet.

Hela filmen förmedlar en obehaglig känsla. Den är stressande och negativ och spelar

på att tittarna ska känna att allt är dåligt. Den bygger upp en fruktan. Om du inte

röstar på Junilistan, det EU-kritiska alternativet, kommer allt bara att fortsätta som det

gjort innan. Detta förstärks med bilden på en person som trycker på den röda

knappen, för att få allt att sluta. Han hinner trycka på knappen innan vi passerat

valdagens datum. Just fruktan är en av de mest effektiva känslorna att använda sig av

i reklam (McNair, 2007 s. 93).

5.7.2 Bildanalys
Miljöerna varierar under filmen. Vi presenteras för ett antal olika scener med hjälp av

en kamera utifrån ett jag-perspektiv. Första miljön är i en tunnel. Ljuset är hårt och

kallt, kommer från lysrör längs med tunnelväggarna. Filmproducenter använder sig av

ljud och ljus för att sätta sina scener i rätt stämning och uppnå önskad psykologisk

effekt (Kaid & Johnston, 2001 s. 32) och den här miljön är karg, kal och inte särskilt

gästvänlig. Efter diverse underjordiska miljöer möter vi för första gången naturligt

ljus genom ett fönster i ett trapphus. Den ruffiga känslan försvinner och ersätts av en

luftigare och renare miljö, den känslan förstärks av att vi ser delar av människor

klädda i formella kläder. Det känns som om vi är i, eller i närheten av, en

kontorsmiljö.
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Hela filmen kan ses som en metafor för kampen att ta sig uppåt. Underjordsmiljön

kan representera att vi befinner oss på botten av något. Dess absoluta motsats är

rummet i sista scenen, maktens rum, där dosan med den gröna och röda knappen

finns. Handkameran ger oss känslan av att det är vi som är bakom kameran då

rörelserna är skakiga, häftiga och snabba. Det känns som om vi springer fram och att

vi har bråttom. De tickande datumen förstärker den känslan. Under filmen syns flera

dörrar. Dörrarna kan här ses som symboler för olika val, olika möjligheter. Flera av

dem är låsta, medan ett par går att öppna. En hiss håller på att stängas, men vi lyckas

stoppa den, och för att ta oss in i sista rummet måste vi hindra en dörr från att stängas.

Hela tiden måste vi kämpa för att komma vidare. När vi till sist kommer in i det sista

rummet så slänger vi oss på den röda knappen, stoppknappen, innan de andra

personerna hinner trycka på den gröna. Bilden fryses. Frysta bilder kan användas för

att väcka osäkerhet, stress och nyfikenhet hos tittaren då handlingen plötsligt avbryts

(Kaid & Johnston, 2001 s.32). I det här fallet använder man sig av greppet för att sätta

punkt i det tidigare höga, fastforward-tempot, innan man avslutar med en grafik som

uppmanar oss att rösta på Junilistan – ”det EU-kritiska alternativet”.

5.8 Jämförande analys
Negativa och positiva reklamer

Rent generellt var det väldigt lite negativ reklam i de sju filmerna. Junilistans film är

den enda som rakt igenom kan ses som en negativ reklam, då den verbalt endast tar

upp hur dålig EU:s byråkrati och beslutsfattning är. Dessutom förstärks budskapet av

en ickeverbal negativ känsla genom det höga tempot med hackiga rörelser i en mörk

miljö (Kaid & Johnston, 2001 s. 27-29). Utöver Junilistan är det i princip bara

Centern som använder sig av negativ reklam då de tar upp några punkter som de

tycker är oviktigt att lägga energi på, som till exempel ”gurkor och jaktregler”.

Annars genomsyrades de svenska politiska tv-reklamerna inför EU-valet 2009 av

positiv reklam för det egna partiet, med uppbyggande av den egna imagen och de

egna sakfrågorna (Kaid & Johnston, 2001 s. 27).

Issue och image
Införandet av politiska reklamfilmer i Sverige stötte på mycket kritik. En del trodde

att reklamfilmerna endast skulle fokusera på imagen och vara snuttifierande. Vad vi
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har märkt när vi studerat filmerna är att de flesta tar upp någon sorts sakfråga eller

politisk linje, med Moderaternas film som undantag. Därmed skulle man kunna tro att

man kan avfärda påståendet att fokus bara skulle ligga på image. Men det är nog inte

helt så enkelt, då en hel del av sakfrågorna och de politiska linjerna väldigt vaga. Till

exempel i Centerpartiets reklamfilm, där man säger att ”Det finns problem i världen

som är svårare än andra, fred, klimat, jobb. Är det inte de frågorna EU borde syssla

med?” Marit Paulsen använder ett liknande, till synes självklart argument, ” Det

handlar om att rösta på ett Europa i fred, frihet och demokrati”. Och vem tycker inte

att det är viktiga frågor? Vilket parti skulle inte hålla med om dessa argument? Att

argumenten blir lite fattiga på faktisk information skulle kunna hänvisas till att det är

ett massmedialt budskap. Sändaren måste utforma budskapen på ett enkelt sätt, så att

de kan uppfattas snabbt av så många människor som möjligt med olika sorters

förståelsebakgrund (Dahlqvist & Linde, 2002 s. 13-14). Man skulle också kunna

hänvisa till reklamfilmernas begränsande längd, alla filmer är 30 sekunder förutom

Centerpartiets som är 45 sekunder. Det kan tyckas vara alltför kort för att hinna ladda

filmerna med politisk information. Men faktum är att en del av reklamerna ändå har

lyckats inkludera konkreta politiska förslag. Ella Bohlin berättar vad hon vill förändra

med alkoholkvoterna och Marit Pausen säger att vi måste införa Euron i Sverige i en

film, samt att hon vill ha ”ett fullständigt fossilfritt jordbruk i Europa” i en annan.

Incumbent och challenger
Utmanarpartiet Junilistan använder sig av typiska challenger-strategier. De attackerar

opponentens meritlista genom att ta upp beslut som har fattats i EU och som för

allmänheten kan kännas triviala eller korkade. Som till exempel att det har lagts ner

hundratals timmar på att räkna ut om en porslinfår är en prydnadssak eller en leksak.

Dessutom tar filmen offensiv ståndpunkt i deras huvudfråga, begränsandet av EU:s

makt och inflytande (Kaid & Johnston, 2001 s. 27-28). Även Centern och Folkpartiet

använder sig delvis av challenger-strategier. Centern tar upp att det är viktigare att

fokusera på saker som fred, klimat och jobb än regler om gurkor och jakt. Genom att

ta upp de frågorna indikerar de att opponenterna är de som står bakom dessa punkter,

som i många ögon ses EU:s svagheter. Marit Paulsen och Folkpartiet nämner hur alla

vill göra något åt jordbrukspolitiken, men ingen vet vad. Genom att lägga fram det på

det viset visar de att de andra opponentpartierna inte är lika kompetenta som dem
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själva. Moderaterna däremot, som var det näst största partiet vid EU-valet 2004 och

sitter vid makten i Sverige sedan 2006, använder sig av sina egna resultat och

kompetens för att visa att de förtjänar väljarnas röster. De visar upp en incumbent-

strategi genom att spela på associationer som kompetens och förmåga samtidigt som

de visar hur bra det går för svenska företag och vilken betydelse moderata

förespråkare som Carl Bildt har för omvärlden (McNair, 2007 s. 94).

Överföring av värderingar
Ett effektivt sätt att höja en kandidats anseende är att använda sig av andra kända

personer som stödjer honom eller henne (Kaid, 2004 s. 21-22). Detta är något som

används i nästan alla filmerna. De allra flesta partierna använder sig av sina

partiledare, vare sig de syns i bild eller är med som speakerröster. Om ett parti inte

har en kandidat att förknippas med behövs nästan en annan person för att partiet ska

få en mer mänsklig image. Partiledarens image blir då paritets (Hedlund &

Johannesson, 1993 s. 159). Både Moderaterna och Centerpartiet använder sina

partiledare för att stärka imagen på det viset. Kristdemokraterna och Ella Bohlin

använder sig också av sin partiledare Göran Hägglund. Han går och pratar med Ella

Bohlin i filmen. Dessutom väljer han att kalla henne vid förnamn vilket förstärker

intrycket att de står nära varandra. Att Kristdemokraterna väljer att ha med sin

partiledare trots att de har en kandidat, medan Folkpartiet inte har det, kan med största

sannolikhet förklaras med att Marit Paulsen är mycket mer känd än Ella Bohlin.

Därför behöver Ella Bohlin ”kvalitetmärkas” med hjälp av en mer erfaren och känd

kollega. Moderaterna använder sig utöver partiledaren Fredrik Reinfeldt även av

utrikesminister Carl Bildt. Han syns på en tv-skärm i en utländsk butik. Detta ihop

med vetskapen att han har varit verksam som medlare i internationella sammanhang

gör att Moderaterna tar av hans internationella image och gör den till sin. Dessutom

syns en pojke med Zlatan Ibrahimovic-tröja i deras film. Ett grepp för att få tittaren att

förknippa partiet med en av världen största fotbollsstjärnor just nu. I filmen syns även

stora svenska företag som Ikea och H&M. Genom att bygga på associationer till dessa

företag bygger Moderaterna upp sin image som ett företagsparti (McNair, 2007 s. 88).

Man behöver nämligen inte använda sig av kända personer vid överföring av

värderingar, utan kan även använda kända filmer, musik, och andra saker med stor

kulturell betydelse (McNair, 2007 s. 89). Junilistans användande av Iggy Pops Lust
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for Life ihop med en filmklippning som liknar filmen Trainspottings början, är även

det ett exempel på värderingsöverföringar. Genom att använda sig av det knepet

förknippar väljarna som känner till Trainspotting, partiet med just den filmen.

Användandet av Trainspotting, som har fått kult-status, är med största sannolikhet ett

väl genomtänkt grepp för att locka unga till partiet. Allt detta kan tyckas långsökt,

men användandet av den här sortens ikoner för att överföra värderingar är en av de

mest använda strategierna inom reklamvärlden (McNair, 2007 s. 89).

Videoproduktion
Videoproduktionen i filmerna skiljer sig en hel del från varandra. Filmerna från

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna liknar varandra till formen. De har

alla ett lugnt tempo med relativt stadiga kameror. Bilderna känns redigerade och man

skulle kunna se liknande bilder i en tv-serie. De ger ett professionellt intryck.

Folkpartiets filmer har däremot ett annat sorts bildspråk. Deras filmer är skakiga och

enklare. Det känns som om hela filmerna skulle kunna varit hämtade från en

semesterfilm. Vad som förstärker känslan av att det är en hemmaproduktion är de

många jump cutsen som bryter seendets flöde (About Video Editing, 2010). Det

känns som att de använder sig av den här stilen för att ge en känsla av vardaglighet

över filmerna. Den sista av filmerna, Junilistans, är den som sticker ut allra mest ur

mängden. Den är mörk och har höga konstraster. Hela filmen gå i ett högt tempo med

klippning och musik som ökar den känslan. Det känns mer som en musikvideo än en

politisk reklamfilm. Det är för övrigt bara Junilistan och Moderaterna som använder

sig av musik. De har båda valt en känd slinga, Iggy Pops Lust for life och Ace of

Bases The sign, för att ackompanjera sina filmer. I bägge fallen symboliserar sångerna

något. Som tidigare nämnts så är Iggy Pops sång starkt förknippat med filmen

Trainspotting, som var en nyskapande film om unga vuxna med alternativ livsstil i

Storbritannien. Valet av Ace of Base-sången följer även den i linje med Moderaternas

reklambudskap. De beskriver hur bra det går för Sverige och svenska företag, bland

annat för den svenska musikindustrin. Frågan är vad som då passar bättre än att spela

en låt med en av de största svenska musikexporterna någonsin. Oavsett om musiken

är framträdande, som i de här fallen, eller inte så påverkar de helhetsintrycket av

upplevelsen (Mral & Larsson, 2004 s. 39). De andra partierna använder sig istället av

mer eller mindre naturliga bakgrundsljud som kan ge positiva associationer. Till
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exempel kan man, om man lyssnar noga, höra fågelkvitter i Centerpartiets film och i

Folkpartiet (3), ljudet av kaffe som hälls upp i Folkpartiet (3) och barnskratt i

Kristdemokraternas film. I dessa fall har ljudet mer använts för att undermedvetet

skapa en positiv stämning, utan att för den skull vara alltför dominerande (Kaid &

Johnston, 2001 s. 32, Mral & Larsson, 2004 s. 39). Ingen av partierna använder sig av

annorlunda kameravinklar som ett medvetet grepp. De flesta scenerna har rakt-på-

vinkel på huvudpersonen i filmen. De så kallade grod- och fågelperspektivet finns

knappt med. När det kommer till kamerautsnitt så använder bägge partierna som har

kandidaten närvarande i sina filmer av en närbild på denne. Vi ser bland annat en

närbild på en talande Ella Bohlin som fäster blicken i kameran, samt på Marit Paulsen

i samtliga av de tre filmer där hon medverkar. Enligt Kaid & Johnston så föreslår

närbilder intimitet med subjektet, medan bilder på långt håll tar bort den relationen

och föreslår en distanserad relation. Vilket kan vara en anledning till valet av

bildutsnitt (Kaid & Johnston, 2001 s. 31). Eller för att man ska kunna se hur

kandidaten ser ut.

Miljö
De filmerna där kandidater är närvarande är alla satta i en informell miljö. Det går

även igen i de filmerna som inte har någon kandidat. Detta skiljer sig en hel del från

andra länder som till exempel USA där formella miljöer snarare är regel än undantag

(Kaid & Johnston, 2001 s. 89). Detta kan bero på att svenskarna vill känna att

politikerna är en av dem istället för att vara placerade på piedestal.

6. Slutsatser
De olika partierna använder sig av väldigt olika stilar i sina reklamfilmer. Folkpartiets

filmer använder sig av en väldigt alldaglig produktionsstil som inte känns särskilt

professionell. De har skakiga kamerarörelser i alldagliga miljöer. Filmerna använder

sig mycket av etos för att bygga upp Marit Paulsens image. Även moderaterna

använder sig i stor utsträckning av etos för att bygga upp sitt parti som ett

företagsparti på den internationella scenen. Men deras bilder skiljer sig en hel del från

Folkpartiets då det har mjukare och mer välproducerade bilder. Filmerna skulle kunna

vara hämtade från en spelfilm med sina korta skärpedjup och filmiska klipp. Liknande
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produktion har Kristdemokraternas film som skulle kunna vara hämtad ur en tv-serie.

Kandidaten Ella Bohlin är lika framträdande som Marit Paulsen. Hon använder sig av

sakfrågor och förslag, logos, för att övertyga tittarna. Centerpartiets film är nästan

som en liten kortfilm. Hela filmen känns som en retorisk metafor, ”ensam är svag,

men tillsammans är vi starka”. Det är känslan man får när man ser bilderna,

bildsekvenserna talar för sig själva och det behövs inte ens ljud för att man ska förstå

budskapet. Junilistans film är den som mest sticker ut ur mängden, både bildmässigt

och retoriskt. De använder sig av en av de mest effektiva sätten att övertyga. Genom

att spela på motsatta känslor, först måla upp en skrämmande bild för att sedan ge ett

förslag till en tillfredställande lösning. Detta förstärks av de mörka och skrämmande

bilderna och stressande tempot i filmen.

De flesta av de sju filmerna tar upp någon sorts sakfråga eller politisk linje.

Undantagen är Moderaternas film som i princip bara handlar om Sveriges styrkor och

att alla borde rösta i valet. Men att därmed säga att fokus generellt sett ligger på

sakfrågor skulle vara fel. Ett av de största problemen med att kategorisera in politiska

tv-reklamer i sakfrågor och image är att det ofta glider in i varandra. Även om de

flesta filmerna tar upp sakfrågor och politiska linjer så är de flesta väldigt vaga.

Kristdemokraternas film och Folkpartiets första och tredje film tar däremot upp

väldigt konkreta sakfrågor och vad de skulle vilja förändra. Generellt sätt bygger alla

filmerna upp imagen för partiet/kandidaten och alla utan Moderaterna tar upp

sakfrågor eller politiska linjer.

Generellt sett innehåller de sju filmerna väldigt lite negativ reklam. Endast Junilistans

film kan ses som rakt igenom negativ reklam, då den endast tar upp hur dålig EU:s

byråkrati och beslutsfattning är. Utöver Junilistan är det i princip bara Centerpartiet

som använder sig av negativ reklam då de tar upp några punkter som de tycker är

oviktigt att lägga energi på, som till exempel ”gurkor och jaktregler”. För övrigt

genomsyrades de politiska tv-reklamerna inför EU-valet 2009 av positiv reklam för

det egna partiet, med uppbyggande av den egna imagen och de egna sakfrågorna.
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7. Egna reflektioner
Moderaternas film ger inga specifika förslag och går inte heller in på några sakfrågor.

Men bildligt säger den desto mer. Den är fullproppad med symboler och retoriska

grepp. Den känns på många sätt mer som en reklamfilm för Sverige än för

Moderaterna. Om man däremot tittar på Kristdemokraternas reklamfilm så tar den

upp sakfrågor och ger specifika förslag på vad de ska göra om vi röstar på dem. Fast

den filmen är å andra sidan väldigt flatstruken bildmässigt och i uppbyggandet av

image. Mattias Hermansson, krönikör på DN, skriver så här om Ella Bohlins

filminsats: ”Hennes profilfråga när hon kandiderar till EU-parlamentet är att folk tar

hem för mycket sprit från utlandet. (…) Det är så stelt att man undrar om de inte hade

behövt en rejäl grogg före inspelningen för att slappna av.” (Hermansson, 2009).

Trots att Ella Bohlin enligt retorikens regler gör ”rätt” i sin film så kändes hon

uppenbarligen ändå ”fel” i andras ögon. Man kan fråga sig varför det blev så.

Efter valet fick Folkpartiet och Marit Paulsen mycket positiv kritik för sina filmer.

Efter att vi studerat filmerna funderar vi på hur det kommer sig. En av anledningarna

kan vara att hon lyckades med att bygga på sin image genom att i en av filmerna säga

att hon inte skulle vika ner sig utan uthålligt sitta kvar tills hon fått sin vilja igenom.

Dessutom är hennes filmer gjorda för att ge oss en känsla att hon är en av oss. Detta

tror vi kan vara en anledning till varför hon slog igenom hos tittarna. Men efter att ha

tittat på filmerna ett par gånger så måste man ändå ifrågasätta framgången. Enligt de

klassiska retoriska greppen för hur man ska bygga upp ett förtroende så är det viktigt

att verka säker på sin sak och titta in i ögonen på den man tilltalar. I alla filmerna

flackar Marit Paulsen med blicken samtidigt som hon ser väldigt stel ut och gör

konstlade rörelser som nästan är skrattretande. Man skulle kunna dra paralleller med

det amerikanska presidentvalet 1960 då Nixon och Kennedy möttes. I så fall skulle

den unga, men ännu ganska okända, Ella Bohlin kunna vara Kennedy. Marit Paulsen

skulle i så fall gestalta den erfarne, men inte så bildfagre, Nixon. Men uppenbarligen

så föll Marit Paulsens lite trubbiga stil tittarna i smaken och tvärtemot valutgången i

det amerikanska presidentvalet 1960 så vann vår ”Nixon” över ”Kennedy”. Inte bara i

vunna mandatröster, utan även i mottagandet av filmerna hos publiken. Trots sin

professionella produktion fick Kristdemokraternas nämligen ett ganska så svalt

mottagande, om man läser bloggar som kommenterar filmen. Enligt retorikens alla
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regler så gjorde ju Ella Bohlin helt rätt. Hon tittade in i kameran med stadig blick, såg

ömsöm seriös ömsöm leende ut. Hon hade dessutom uppbackning av en auktoritet i

sin film, partiledaren Göran Hägglund själv. En tanke är att just hans uppbackning

kanske fick henne att framstå som hon inte kunde stå på egna ben. Oavsett vilket så

var det ändå Marit Paulsen som drog det längre strået och nådde fram bäst i hemmen.

En sak som är märklig är att hon inte fick mer uppmärksammad kritik för sitt

uttalande om att hon tillhör den sista generationen i Europa som varit med om krig.

Viggo Cavling, krönikör och chefredaktör på Resumé, skrev att ”hela nittiotalet

rasade det ett fruktansvärt blodigt krig på Balkan. Hundratusentals människor

tvingades fly och många hamnade i Sverige. (…) Det är oroväckande att allt detta

skedde utan att Marit Paulsen märkte något” (Cavling, 2009). Trots denna stora

blunder verkar det som Folkpartiet verkligen drog nytta av sina reklamfilmer. Mycket

av debatten om reklamfilmerna efter och under valet handlade just om hur Folkpartiet

möjligtvis gick framåt tack vare filmerna. Under våren 2009 låg Folkpartiet så lågt

som 6,8 % i Sifoundersökningarna men i valet fick de klara 13,58 % (se bilaga 1 &

2). Vi reserverar oss givetvis för att säga att de positiva valsiffrorna var på grund av

filmerna, men leker ändå med tanken att de spelade in i resultatet.

Junilistans film är den som fick mest positiv kritik för sitt utformande. Bland annat

skrev Paul Ronge, pr-expert och föreläsare i medieträning, att Junilistans film var

väldigt imponerande. Han fortsatte med att de verkligen lyckades hitta rätt ton i sin

reklamfilm (Ronge, 2009). Och det kan vi bara hålla med om. Den är gjord på ett

smart sätt som spelar på de negativa associationerna till EU. Filmen är även

välproducerad med liknelser till populärkulturen. Junilistan har av vissa kanske

upplevts som ett ålderdomligt parti tidigare, men fick i och med filmen en yngre

känsla över sig. Junilistan fick inte så många röster i valet. De gick istället kraftigt

bakåt i jämförelse med EU-valet 2004 (se bilaga 2). En lös spekulation kan vara att en

del ungdomar som annars kanske skulle ha röstat på dem istället försvann till

Piratpartiet som slog igenom med dunder och brak.

Vi konstaterade att olika kameravinklar på kandidaterna användes väldigt sparsamt.

En anledning tror vi kan vara att politiker och folk i allmänhet har blivit medvetna om
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vad grod- och fågelperspektivet representerar. ”Jaha, ska du fotografera mig ur ett

maktperspektiv nu”, har vi som pressfotografer fått höra vid flertalet tillfällen då vi

försökt fotografera någon person ur ett lågt perspektiv. Den medvetenheten är kanske

ytterligare ett led i att dagens politiker är väldigt medietränade och medvetna om hur

de avporträtteras.

7.1 Framtida forskning
Till 2010-års riksdagsval är samtliga partier inbjudna till att sända reklam på TV4. Vi

tror att en majoritet av partierna, om inte alla, kommer att ta chansen att nå ut till den

breda tv-publiken. Vi har en tanke och förhoppning om att vår studie ska kunna ligga

till grund för vidare forskning när Sverige undan för undan exponeras för detta nya

fenomen. På sikt kan man göra jämförande studier för att se hur filmerna förändras

genom åren. Man kan titta på hur symboler och retorik byts ut i takt med att det

politiska klimatet förändras och utvecklas.  En annan infallsvinkel är att se hur

filmerna mottags av tv-tittarna. Om svenskarna upplever att de har fått en ny och bra

kanal för samhällsinformation, eller tycker att det är ett irriterande inslag som inte

tillför något.

Under vår undersökning har vi upptäckt videostyle. Detta är ett utmärkt verktyg för

framtida studier. Om man vill göra innehållsundersökningar på ett kvantitativt

material går det med hjälp av videostyle. Dessutom har det används i flera andra

länder tidigare, så vill man göra jämförande studier så passar det utmärkt som

instrument.
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Resultat EU-valen 2004 och 2009

Vid valet 2004, var Socialdemokraterna det största partiet. Därefter kom Moderaterna
följt av Junilistan, Vänsterpartiet och Folkpartiet. De andra partierna som fick var sitt
mandat var Centern, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. De skuggade staplarna
bakom är valresultatet från föregående Europaparlamentsval
(http://www.val.se/val/ep2004/resultat/slutresultat/index.html).

Efter valet 2009 stod det klart att Socialdemokraterna även denna gång fick flest
röster följt av Moderaterna. Efter dem kom två partier som gick kraftigt framåt
jämfört med det tidigare valet, nämligen Folkpartiet och Miljöpartiet. Sedan kom
uppstickaren Piratpartiet följt av Vänsterpartiet, Centern, Kristdemokraterna,
Junilistan, Sverige Demokraterna och FI. De skuggade staplarna bakom är
valresultatet från 2004 (http://www.val.se/val/ep2009/slutresultat/rike/index.html).


