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Sammanfattning  

Den strategiska politiska kommunikationen och valkampanjerna har blivit allt 

viktigare (Nord & Strömbäck, 2003, s.47). I Samband med detta har det 

marknadsorienterade partiet upptäckts framträda, ett parti som inte längre är 

knutet till sina ideologiska värderingar utan strävar efter att tillfredställa 

marknadens önskningar och behov (Strömbäck, 2009, s.228; Lilleker & Lees-

Marshment, 2005, s. 1).  

Syftet med denna studie är att, utifrån teorin om politikens marknadsorientering, 

undersöka hur de svenska riksdagspartiernas ideologiska värderingar och aktuella 

sakfrågor är närvarade i de politiska tv-reklamerna från valrörelsen 2010. Vi 

undersöker hur partiernas ideologiska värderingar kommer till uttryck och i vilken 

utsträckning reklamfilmerna fokuserar på ideologiska värderingar respektive 

aktuella sakfrågor. Vi studerar även hur kopplingen ser ut mellan de aktuella 

sakfrågor som lyfts fram och de ideologiska värderingarna. Utifrån detta resultat 

kan vi vidare se tendenser på produkt-, sälj- eller marknadsorientering hos 

partierna.  

Detta utförs med kvalitativa textanalyser på riksdagspartiernas partiprogram, 

principprogram eller idéprogram följt av semiotiska analyser, med fokus på 

denotation och konnotation, på samtliga politiska tv-reklamer från valet 2010. 

Studien visar att Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, 

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet visar tendenser på säljorientering. 

Kristdemokraterna pekar åt det produktorienterade hållet. Miljöpartiet är det svårt 

att dra en slutsats om på grund av den aktuella miljö-/klimatfrågan, men partiet 

befinner sig inom ramen för produkt- och säljorientering. Studiens resultat styrker 

Strömbäcks menande om att politisk säljorientering troligen är det som kommer 

dominera inom svensk politik (Strömbäck, 2010, s.62).  
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Abstract 

Strategical political communication and election campaigns have become 

increasingly important (Nord & Strömbäck, 2003, s.47). In connection with this, the 

market-oriented party has been discovered to come about; a party which is no 

longer connected to ideological values, but which strives to satisfy the desires and 

needs of the market (Strömbäck, 2009, s.228; Lilleker & Lees-Marshment, 2005, s. 1). 

The aim of this study is, based on the theory of political marketing orientation, to 

examine how current issues and the Swedish Riksdag's ideological values were 

present in political television advertisements from the election of 2010. By studying 

how the parties' political ideological values are expressed, to which extent the 

advertisement films focus om ideological, respectively, current issues and by 

examining the connection between the current issues which are presented and the 

ideological values, we can furthermore see tendencies in the product-, sales- and 

market-orientation of the parties.  

The study is carried out using qualitative text analysis of the parties' programs, i.e. 

party programs, principle programs or idea programs. This analysis is followed by 

semiotic analysis, focusing on denotation and connotation, of all political television 

advertisements from the election of 2010. The result of this analysis shows that 

Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna,Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna 

and Vänsterpartiet show tendencies towards sales-orientation. The 

Kristdemokraterna party points in the product-oriented direction. For Miljöpartiet, 

however, it is difficult to draw any conclusions due to the ongoing 

environmental/climate issue, but the party can be found within the framework for 

product- and sales-orientation. The result of this study supports Strömback's idea 

that political sales- orientation will most likely be dominant in Swedish political 

policy in the future (Strömbäck, 2010, s.62). 
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1. Problembakgrund 

Idag har den strategiska politiska kommunikationen och valkampanjerna blivit allt 

viktigare då väljarrörligheten och misstron ökat, detta parallellt med att 

medlemsantalen och partiidentifikationen minskat (Nord & Strömbäck, 2003, s. 47 

ffs; Strömbäck, 2009, s. 202). Utifrån ett traditionellt perspektiv består politiska 

partier av medlemmar som utifrån en given ideologi formulerar ett politiskt 

program som partiet sedan söker stöd för i valet till riksdagen. Detta har dock 

förändrats de senaste decennierna, dagens väljare beslutar sig för vilket parti de ska 

rösta på likt hur konsumenter väljer en produkt. (Strömbäck, 2009 s. 228; Lilleker & 

Lees-Marshment, 2005, s. 1) Vid sidan av produkt- och säljorienterade partier har 

det marknadsorienterade partiet upptäckts framträda, ett parti som inte längre är 

knutet till historisk ideologi utan fokuserar på att utveckla en produkt som 

tillfredsställer marknaden.  

Lees-Marshments studier inom political marketing visar vidare att det mest 

marknadsorienterade partiet vinner ett val (Lees-Marshment, 2001a, s.211), och om 

detta stämmer vore det konstigt om partierna inte försökte sträva dithän (Nord & 

Strömbäck, 2003, s.176). I motsats till detta menar Strömbäck att det säljorienterade 

partiet kan ha i fördelar i det svenska trängre politiska landskapet då ideologin kan 

användas för att differentiera sig från andra partier (Strömbäck, 2007a, s. 87-88). 

Strömbäck menar därför att politisk säljorientering troligen är det som kommer att 

dominera inom svensk politik medan marknadsorientering blir ett 

undantag(Strömbäck, 2010, s.62). Om de politiska partierna ser den egna ideologin 

som betydelsefull kan den marknadsorienterade utvecklingen stoppas (Nord & 

Strömbäck, 2003, s.176).   

Det är svårt att veta hur ett parti som har utvecklats helt och hållet utifrån den 

allmänna opinionen agerar när partiet måste ta beslut ”på egen hand”. (Lilleker & 

Lees-Marshment, 2005, s. 218) Den ideologiska förankringen skapar förståelse hos 
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partiet varför de blivit valda, vilket gör att förväntningar och verklighet sedan kan 

stämma överens. Det krävs balans mellan vad opinionen vill ha och partiets 

ideologiska ståndpunkt. Politiska ideologier behövs bland annat eftersom vi 

människor har ett behov av att organisera uttrycken utifrån, till exempel politiska 

uttryck, till en sammanhängande bild (Larsson, 1997, s. 16-17). 

Det finns en avsaknad och ett stort behov av svensk forskning om de politiska 

partiernas strategiska politiska kommunikation och professionalisering. (Nord & 

Strömbäck, 2003, s. 16) En av de få studier som gjorts på området är Nord & 

Strömbäcks studie av valrörelsen 2002. Här undersöktes bland annat i vilken 

utsträckning de politiska partierna kunde karaktäriseras som marknadsorienterade. 

Det visade sig att alla partier föll inom ramen för säljorientering, dock visade 

Moderaterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tendenser av produktorientering 

medan Socialdemokraterna pekade åt det marknadsorienterade hållet. (Nord & 

Strömbäck, 2003, s. 172-173) Då inget parti kunde kategoriseras som 

marknadsorienterat hade den interna arenan och partiets ideologi fortfarande stor 

betydelse.  

Med tanke på att det har gått cirka sju år sedan Nord & Strömbäcks studie utfördes, 

samt att denna studie inte inkluderade politisk tv-reklam, gör det intressant att 

undersöka detta nya medium i politiken som når cirka 60 procent av Sveriges 

befolkning (Ahlin, 2009, s. 11). Även motsägelserna mellan att det mest 

marknadsorienterade partiet vinner (Lees-Marshment, 2001a, s. 211), och att det 

säljorienterade partiet som differentierar sig med sin ideologi har fördelar i Sverige 

(Strömbäck, 2007a, s. 87-88) gör det intressant att studera hur de svenska 

riksdagspartiernas ideologiska värderingar och aktuella sakfrågor är närvarade i de 

politiska tv-reklamerna. Studiens resultat kan vidare visa tendenser på produkt-, 

sälj- eller marknadsorientering hos partierna.   
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att, utifrån teorin om politikens marknadsorientering, 

undersöka hur de svenska riksdagspartiernas ideologiska värderingar är närvarade 

i de politiska tv-reklamerna från valrörelsen 2010.  

Detta leder fram till tre centrala frågeställningar: 

1. Hur kommer partiernas ideologiska värderingar till uttryck? 

2. I vilken utsträckning fokuserar reklamfilmerna på ideologiska värderingar 

respektive aktuella sakfrågor? 

3. Hur ser kopplingen ut mellan de aktuella sakfrågor som lyfts fram och de 

ideologiska värderingarna? 

Genom att lyfta fram partiernas ideologiska värderingar genom kvalitativa 

textanalyser på partiprogram/principprogram/idéprogram och därefter genomföra 

semiotiska analyser på den politiska tv-reklamen, kan vi vidare ta reda på om 

partierna visar tendenser på produkt-, sälj- eller marknadsorientering. Dessa 

slutsatser görs med hänsyn till de aktuella sakfrågor, frågor/samhällsproblem som 

väljarna ansåg vara viktigast inför valet 2010 i en undersökning gjord av SIFO (SIFO 

– sverigesradio.se).  

Produkt-, sälj- eller marknadsorientering bör uttryckas enligt följande: 

Ett produktorienterat parti argumenterar för vad partiet står för och tror på, partiets 

grundläggande ideologi tas som utgångspunkt (Lees-Marshment, 2001b, s. 696). 

Därför bör främst de ideologiska värderingarna komma till uttryck i tv-reklamen 

framför de aktuella sakfrågor/samhällsproblem.  

Ett säljorienterat parti utformar sin politik med ideologin som grund (Lees-

Marshment, 2001b, s. 696), därför bör även de ideologiska värderingarna komma till 

uttryck i ett säljorienterat partis tv-reklam. Fokus för ett säljorienterat parti ligger 
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dock på att förpacka och kommunicera politiken på ett säljande sätt och att försöka 

få väljarna att vilja ha vad partiet erbjuder (Lees-Marshment, 2001b, s. 696). Den 

strategiska kommunikationen prioriteras och opinionsmätningar, väljardatabaser 

och andra kampanjtekniker används för att kommunicera politiken på bästa sätt. 

Detta gör att de sakfrågor/samhällsproblem som ansågs viktiga av väljarna inför 

valet även bör belysas i viss utsträckning.  

Ett marknadsorienterat parti svarar på människors behov och önskningar (Lees-

Marshment, 2001b, s. 696). Detta leder till en avideologisering då ideologin inte är 

en viktig utgångspunkt för partiet och fokus på de frågor väljarna tyckte var viktiga 

inför valet (Strömbäck, 2009, s. 230; Lees-Marshment, 2001b, s. 696). I ett 

marknadsorienterat partis tv-reklam bör de sakfrågor och samhällsproblem väljarna 

tyckte var viktiga inför valet vara mest framträdande.  

3. Avgränsningar 

År 2002 undersökte Nord och Strömbäck i vilken utsträckning de svenska partierna 

kunde karaktäriseras som marknadsorienterade, och i samband med val, 

professionella i sin politiska kommunikation. (Nord & Strömbäck, 2003) Detta 

undersöktes genom samtalsintervjuer av såväl partisekreterare som politiska 

journalister. På så sätt framkom det hur partierna gick till väga i hela den 

strategiska marknadsföringsprocessen. Denna studie avgränsar sig till att 

undersöka hur partiernas ideologiska värderingar och aktuella sakfrågor, närvarar i 

de politiska partiernas tv-reklam från år 2010. I vilken utsträckning partiets ideologi 

och aktuella sakfrågor kommuniceras genom den politiska tv-reklamen kan vidare 

indikera produkt-, sälj- eller marknadsorientering (Strömbäck, 2007b, s.58).  

Den politiska tv-reklamen är ett medium som Nord & Strömbäcks studie från 2002 

inte innefattade. Politisk tv-reklam sändes för första gången i ett riksdagsval i 

Sverige år 2010. Detta nya medium inom politiken, som vi avgränsar oss till att 

studera, når cirka 60 procent av Sveriges befolkning och är intressant att undersöka 
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eftersom att det är ett nytt medium, men även eftersom tv-reklamen når så pass stor 

del av befolkningen (Ahlin, 2009, s. 11).  

4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Political marketing  

Statsvetaren Norris konstaterar att ”Representative democracy without parties is 

unthinkable” (Norris, 2002, s. 107). Strömbäck hänvisar vidare till Petersson (2000) 

som menar att de flesta representativa demokratier idag bygger på, i större eller 

mindre utsträckning, politiska partier (Nord & Strömbäck, 2003, s.36). Dock finns 

det flera tecken på att de politiska partierna har problem. (Nord & Strömbäck 2003, 

s. 36-38) Diskussioner kring partiernas kris är återkommande. Denna kris handlar 

framförallt om partiernas förhållande till, och förankring hos, medborgarna. Här ses 

sjunkande partiidentifikation, sjunkande medlemsantal, ökad väljarrörlighet, ökad 

misstro och sjunkande mobiliseringsförmåga. Dessa områden har klara tecken på 

partiernas kris samt har stor betydelse för partiernas sätt att driva valkampanjer. 

De människor som kan identifiera sig med ett parti har möjlighet att skapa en 

relation till partiet. (Strömbäck, 2009, s. 206) Med andra ord är en sjunkande 

partiidentifikation ett tecken på att färre väljare har en relation till partiet i fråga. 

Detta leder i sin tur till att fler väljare väntar till veckorna före valdagen med att 

bestämma vilket parti de ska rösta på, allt fler väljare byter även parti. När gamla 

partilojaliteter vittrar sönder och människor väljer att visa sin misstro genom 

minskat deltagande som påverkansstrategi, istället för att påverka partierna genom 

klagomål och diskussioner, måste de politiska partierna finna ett nytt 

tillvägagångssätt för att få stöd hos och påverka opinionen. Detta gäller både mellan 

valen och under valrörelserna. (Strömbäck, 2009, s. 202) 

Political marketing är ett forskningsfält som bygger på sammanslagningen av 

marknadsföring och politik (Strömbäck et al., 2010, s. 74; Strömbäck, 2007b, s. 55). 
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Framväxandet av political marketing kan delvis förklaras med den förändrade 

relationen mellan politiska organisationer och invånare i avancerade 

postindustriella demokratier. (Strömbäck et al., 2010, s. 85) Politiska organisationer 

måste kämpa allt hårdare för att vinna stöd och förtroende. Strategier utvecklas för 

att svara på den föränderliga världen och för att bygga hållbara relationer med 

målgrupper och intressenter. Politiska partier använder allt oftare kunskap om 

marknaden för att identifiera problem och ändra sitt beteende för att möta dessa 

krav. (Lees-Marshment, 2001b, s. 692) Detta för att partiet ska kunna kommunicera 

sitt produkterbjudande mer effektivt.  

Litteraturen kring political marketing har ökat markant sedan början av 1990-talet 

och på grund av fältets hastiga framväxande går det att finna flera varierande 

definitioner på vad political marketing verkligen innebär. (Strömbäck et al., 2010, s. 

74) Strömbäck menar gemensamt för dessa definitioner är att political marketing ses 

som en tillämpning av marknadsföringsprinciper på politik. Marknadsföring 

handlar i grund och botten om att identifiera, svara på och tillfredsställa utvalda 

gruppers önskningar och behov, och inte bara om kampanjer. Detta innebär att 

political marketing tillämpar alla delar från marknadsföring och inte bara kampanjer 

som många tror. ”...political marketing is the application of marketing principles and 

procedures – not just marketing techniques and activities – and second, that the 

process should be ‘in response to the needs and wants’ of people or groups targeted 

by the producers – the organizations or campaigns.” (Strömbäck, 2007b, s. 56). 

Det är en viktig skillnad mellan att använda marknadsföringstekniker och att vara 

marknadsorienterad. (Strömbäck, 2007b, s. 60) Att använda sig av 

marknadsorientering är en strategi för att klara de förhållanden som framkommit 

under partiernas kris (Lees-Marshment, 2001b, s. 692).  Som exempel på skillnaden 

mellan marknadsorientering och professionella kampanjer menar Strömbäck att ett 

parti med stark intern arena och ideologiskt förankrade medlemmar är högst 

osannolikt att bli något annat än produkt- eller säljorienterat. Partiets medlemmar 
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och aktivister skulle inte acceptera en marknadsorientering, bland annat på grund 

av sina egna ideologiska övertygelser. Däremot finns det ingen anledning till att 

medlemmarna skulle bli oroliga över att partiets kampanjer blev mer professionella.  

4.1.1 Produkt-, sälj- och marknadsorienterade partier 

Utifrån studier av engelska partier har Lees-Marshment utvecklat en modell som 

visar hur partier kan kategoriseras utifrån de strategier de använder för att uppnå 

mål.  (Lees-Marshment, 2001a, s. 696; Lilleker & Lees-Marshment, 2005, s. 1) Denna 

modell har tillämpats allt mer runt om i världen på partier med olika mål, 

marknader och politiska system. För att inta produkt-, sälj-, eller 

marknadsorientering, ägnar sig politiska partier åt diverse aktiviteter när de 

genomgår en marknadsföringsprocess (Lees-Marshment, 2001b, s. 696). 

 

”Skillnader mellan produkt-, sälj- och marknadsorienterade partier.” 

(Lees-Marshment, 2001b, s. 697; Strömbäck, 2009, s. 232) 
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Produktorienterade partier 

Dessa partier argumenterar för vad partiet står för och tror på, och politiken 

formuleras internt där medlemmarnas olika intressen och partiets grundläggande 

ideologi tas som utgångspunkt. (Lees-Marshment, 2001b, s. 696; Strömbäck, 2009, s. 

229) Partiets ideologi är en viktig utgångspunkt och partiet identifierar sig som till 

exempel socialdemokratiskt, liberalt eller konservativt. Politiska förslag som går 

emot den grundläggande ideologin förkastas, och trots motgångar vägrar ett 

produktorienterat parti att ändra sina idéer eller sin produkt (Lees-Marshment, 

2001b, s. 696). Om ett val förloras är det, enligt ett produktorienterat parti, inte den 

egna politikens fel. (Strömbäck, 2009, s. 229) Problemet ligger i att väljarna inte har 

förstått att partiets politik är den rätta.  

Säljorienterade partier 

Säljorienterade partier fokuserar på att sälja sina argument till väljarna och dess 

grund är gemensam med produktorienterade partier, då även dessa partier formar 

sin politik internt utifrån medlemmarnas intresse och utifrån dess ideologi. (Lees-

Marshment, 2001b, s. 696) Det som skiljer säljorienterade från produktorienterade 

partier är att de tillämpar kunskap inom marknadsföring och använder den senaste 

reklam- och kommunikationstekniken för att övertyga väljarna om att partiet 

förespråkar den rätta politiken. (Lees-Marshment, 2001b, s. 696) Dessa partier har en 

tro om att politiken måste paketeras och säljas på ett effektivt sätt, annars upptäcker 

inte väljarna politiken. Övertygelse krävs och därför prioriteras den strategiska 

kommunikationen. (Lees-Marshment, 2001b, s. 696) Opinionsmätningar, 

väljardatabaser och andra kampanjtekniker används för att kommunicera politiken 

på bästa sätt. Kommunikationen av politiken anpassas för att nå de grupper partiet 

vill påverka. Ett säljorienterat parti ändrar inte sin politik för att passa vad väljarna 

vill ha, men försöker få människor att vilja ha vad partiet erbjuder (Strömbäck, 2009, 

s. 229). 
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Marknadsorienterade partier 

Såväl sälj- som marknadsorienterade partier inser vikten av politisk 

marknadsföring och effektiv kommunikation, och säljorienterade partier är öppna 

för att anpassa kommunikationen till målgrupperna. (Fagerholm, Grandien & 

Lozanovska, 2006, s. 94) Marknadsorienterade partier är dock öppna för att anpassa 

både kommunikationen och partiets politik till målgrupperna.  

Alla olika typer av organisationer kan använda marknadsföringstekniker men detta 

betyder inte att de är marknadsorienterade (Strömbäck 2007b, s.60). 

Marknadsorienterade partier utgår från undersökningar av väljarmarknaden och 

det politiska landskapet vid utformning av den egna politiken. (Strömbäck, 2009, s. 

230) Dessa partier ämnar inte påverka vad väljarna tycker, men vill leverera vad 

väljarna behöver och vill ha. (Lees-Marshment, 2001b, s. 696)  

Efter att politiken är utformad undersöks opinionsläget för att partiet ska kunna 

justera politikens innehåll utifrån undersökningens resultat. (Strömbäck, 2009, s. 

230) Politiken formas växelvis i interna processer och med resultat av 

undersökningar av väljarmarknaden. För marknadsorienterade partier är politikens 

innehåll inte heligt eller endast en intern process. Om politiken inte efterfrågas utav 

väljarna innebär detta att partiets politik kräver en förändring. Ett 

marknadsorienterat parti utformar en produkt med syfte att tillfredsställa väljarnas 

efterfrågan och partiet agerar som ett företag på kommersiella marknader (Lees-

Marshment 2001b, s.696; Strömbäck 2009, s.231).  

Exempel på aktuella sakfrågor som ett marknadsorienterat parti skulle kunna välja 

att använda sig av under valet 2010, för att tillfredställa marknadens önskningar 

och behov, är sysselsättning/jobb och sjukvård. SIFO, Svenska institutet för 

opinionsundersökningar, gjorde en undersökning för Sveriges Radio i mars inför 

valet 2010. 1000 personer telefonintervjuades och frågan ”vilken eller vilka frågor 

eller samhällsproblem är viktigast för dig i valet?” ställdes. (SIFO – sverigesradio.se) 

Resultatet visade att de viktigaste frågorna för väljarna var sysselsättning/jobb 34 
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procent, sjukvård 27 procent, utbildning/skola 22 procent, äldrevård 19 procent 

samt miljö/klimat 18 procent. 

Lees-Marshment menar att det mest marknadsorienterade partiet vinner ett val 

(Lees-Marshment, 2001, s. 211), och om detta stämmer vore det konstigt om 

partierna inte försökte sträva dithän. (Nord & Strömbäck, 2003, s. 176) Dock visar 

Strömbäcks studie från 2007 att marknadsorientering kan vara vägen till framgång 

för vissa partier i vissa länder, men det behöver inte vara en universell sanning. 

(Strömbäck, 2007a s. 87-88) Det finns tillfällen då den säljorienterade vägen är ett 

bättre val. Det faktum att Sverige har så pass många partier i riksdagen som åtta 

(sju när Strömbäcks artikel skrevs år 2007) gör det mer problematiskt för svenska 

partier att använda marknadsorientering, men det är inte omöjligt. Strömbäck 

hänvisar till Maarek (1995) som menar att ett trängre politiskt landskap gör det 

svårare för partierna att differentiera sig från de andra partierna. (Strömbäck, 2007a, 

s. 83) Detta gör också att det är viktigare för partier i ”multi-party systems”, som de 

svenska partierna, att förlita sig på sin ideologiska och historiska position och 

image. Ett trängre politiskt landskap gör det svårt för mer än några partier att bli 

marknadsorienterade, detta eftersom skiftningar i politiken öppnar upp för andra 

partier att fylla de uppkomna luckorna. (Strömbäck, 2010, s. 62)  

Utifrån detta menar Strömbäck vidare att det inte är överraskande att det första 

partiet i Sverige som pekade åt det marknadsorienterade hållet var Moderaterna, då 

partiet inte har någon konkurrent på högersidan. (Strömbäck, 2010, s. 62) Det är 

möjligt att väljarna på högersidan fortsätter att rösta på de nya Moderaterna, inte 

för att de tycker att förändringen är positiv, utan för att det inte finns något 

alternativt parti att rösta på. Därför är det, enligt Strömbäck, mer troligt att de 

svenska partierna kommer att fortsätta att professionalisera sitt kampanjarbete och 

använda mer marknadsföringstekniker, men det är mot denna bakgrund mindre 

troligt att partierna kommer att bli avsevärt mer marknadsorienterade. Han menar 

vidare att så länge Sverige har ett ”multi-party system”, ett så pass trångt politiskt 
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landskap, och så länge partiernas kulturer och institutionella strukturer ger 

medlemmarna och aktivisterna en avgörande talan över politiken, är en politisk 

säljorientering troligen det som kommer att dominera inom svensk politik. Politisk 

marknadsorientering blir enligt Strömbäck ett undantag.  

4. 2 Ideologi 

Den franska upplysningsfilosofen Destutt de Tracy var den första att använda ordet 

ideologi då han ville grunda en vetenskap om idéerna. (Goldmann et al., 1997, s. 92) 

Denna vetenskap kom aldrig att utvecklas men ordet ideologi skulle komma att 

användas på mer omfattande tankesystem och politiska program. ”Ideologier är 

politiska principer och mål beträffande samhällsformen, insatta i ett systematiskt 

sammanhang och med ett program för hur målen kan realiseras. En ideologi 

innehåller både en uppsättning mål och en uppsättning medel.”. (Goldmann et al., 

1997, s. 92) Under 1800-talet utvecklades ytterligare definitioner av ideologi, bland 

annat påpekades det att de ideologiska tankesystemen kunde förvränga 

verkligheten och ge en falsk bild som uttryckte ideologens önskemål, behov och 

vanföreställningar. 

Utifrån denna utveckling påvisar Goldmann fyra olika huvudbetydelser ideologi 

kan ha i dagens samhälle; Verklighetsfrämmande hjärnspöken och otjänlig dogmatik, ett 

målinriktat och systematiskt sammanhang i de politiska ståndpunkterna, ett utopiskt 

program, kanske värt att sträva mot, men omöjligt att förverkliga, samt maskering av 

särintressen (Goldmann et al., 1997, s.93). I denna studie utgår vi ifrån definitionen 

ett målinriktat och systematiskt sammanhang i de politiska ståndpunkterna då det är de 

målinriktade systematiska sammanhanget i de politiska ståndpunkterna vi kan se 

att partiet uttrycker i sitt partiprogram/principprogram/idéprogram som vi sedan 

söker tecken på i reklamfilmerna. Skillnaden mellan politiska och andra ideologier 

är att de politiska ideologierna är så pass explicita. (Bergström & Boréus, 2005, s. 

154) Detta gör det möjligt att studera en politisk ideologi med hjälp av skrivna 

program eller vad representativa företrädare skriver eller säger.  
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Inom psykologin menas det att medborgare, som individer och gruppmedlemmar, 

har ett behov att organisera uttrycken utifrån, bland annat politiska uttryck, till en 

sammanhängande bild. (Larsson, 1997, s. 16-17) De föreställningar om omgivningen 

som individen skapar genom sortering och värdering är en förutsättning för 

individer och gruppers identitet. Larsson menar att så länge vi har organiserade 

politiska grupper kommer gemensamma föreställningar, ideologier, att skapas och 

upprätthållas. ”Ideologierna är ett medel för att rekrytera och hålla samman 

politiska grupper. Erövrar en grupp den politiska makten blir ideologin nödvändig 

för att legitimera gruppens handlingar.”(Larsson, 1997, s. 17).  

4. 3 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Sammanfattningsvis behandlar political marketing hur politiska organisationer 

använder marknadsföringstekniker för att nå sina mål. (Lees-Marshment, 2001b, s. 

692) Det är allt vanligare att politiska partier använder kunskap om marknaden för 

att identifiera problem och för att kunna kommunicera sin politik mer effektivt. Det 

finns dock en viktig skillnad mellan att använda marknadsföringstekniker för att nå 

sina mål och att vara marknadsorienterad. Ett parti med stark intern arena och 

ideologiskt förankrade medlemmar är högst osannolikt att bli något annat än 

produkt- eller säljorienterat (Strömbäck, 2007b, s. 60).  

Skillnaderna mellan produkt-, sälj- och marknadsorienterade partiers ideologiska 

förankring, det vill säga förankringen till ett målinriktat och systematiskt 

sammanhang i de politiska ståndpunkterna (Goldmann et al., 1997, s.93), 

presenteras tydligare i Strömbäcks modell nedan. Såväl produkt- som 

säljorienterade partier värderar sina egna idéer, föreställningar och partiets egen 

politik högt, vilket överrensstämmer med att politiken formuleras internt där 

medlemmarnas olika intressen och partiets grundläggande ideologi tas som 

utgångspunkt. (Strömbäck, 2009, s. 229) Säljorienterade partier utgår även dem ifrån 

partiets grundläggande ideologi, men är övertygade om att politiken måste säljas till 

väljarna och partiet försöker att få människor att vilja ha det partiet erbjuder. 



 Ideologi eller marknad? – Lindqvist & Berglund, Mittuniversitet, 2010 

 

17 

 

Marknadsorienterade partier utformar däremot sin politik efter marknadens 

önskningar och behov (Strömbäck, 2007b, s. 58).  

 

 

“Defining Characteristics of Product-, Sales- and Market-Oriented Parties.” 

(Strömbäck, 2007b, s. 58)  

Utifrån dessa teorier menar vi att främst de ideologiska värderingarna bör komma 

till uttryck i ett produktorienterat partis tv-reklam framför aktuella sakfrågor. Detta 

eftersom ett produktorienterat parti argumenterar för sina egna idéer och sin 

politik. (Strömbäck, 2007b, s. 58) Ett säljorienterat partis tv-reklam bör också ha 

denna ideologiska förankring men det bör även finnas kopplingar till de aktuella 

sakfrågor/samhällsproblem som ansågs viktiga inför valet. Detta eftersom ett 

säljorienterat parti inser att partiets idéer och politik måste säljas till väljarna partiet 

använder marknads- och opinionsundersökningar för att kommunicera sin politik 

så effektivt som möjligt. Ett marknadsorienterat partis tv-reklam bör däremot 
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främst fokusera på de frågor väljarna tyckte var viktiga inför valet för att 

tillfredsställa marknadens önskningar och behov.  

5. Metod 

5. 1 Empiriskt tillvägagångssätt 

Denna studie har ett kvalitativt angreppssätt vilket betyder att vi tar fram det 

väsentliga innehållet genom noggrann läsning av textens delar, helhet och den 

kontext vari den ingår (Esaiasson et al., 2007, s. 223 & 237). Ett skäl till detta val är 

att vi anser att vissa passager i texten är viktigare än andra. Ett annat skäl är att det 

eftersökta innehållet, partiets ideologi i såväl partiprogram som tv-reklam, kan 

ligga dolt under ytan och endast kan tas fram genom intensiv läsning av texten. En 

kvantitativ analys, som baseras på likvärdiga uppgifter om så pass många 

analysenheter att det kan uttryckas och analyseras med siffror, skulle inte svara på 

syftet i denna studie.  

Studien har vidare ett hermeneutiskt tillvägagångssätt vilket innebär att vi likt den 

hermeutiska cirkeln ser till delen och helheten, texten och kontexten, i vårt 

tolkningsarbete. (Gilje & Grimen, 2007, s. 187) Detta tillvägagångssätt har vi valt då 

ideologins närvaro i den politiska tv-reklamen inte kan studeras endast med hjälp 

av reklamfilmen, utan vi måste ta hänsyn till kontexten, de ideologiska 

värderingarna, när vi undersöker reklamfilmerna. Meningsfulla fenomen uttrycker 

en mening eller har en betydelse som måste tolkas för att förstås. (Gilje & Grimen, 

2007, s. 171) Tolkning av meningsfulla fenomen sker ständigt och detta måste vi 

utföra för att kunna interagera med andra sociala aktörer. Våra gemensamma 

kulturella och sociala förutsättningar gör att dessa tolkningar oftast kan genomföras 

utan problem. Meningsfulla fenomen går dock bara att förstås i det sammanhang, 

eller i den kontext, de förekommer (Gilje & Grimen, 2007, s. 185). 
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För att lyfta fram det centrala i partiernas ideologier, det vill säga ett målinriktat och 

systematiskt sammanhang i de politiska ståndpunkterna (Goldmann et al., 1997, s.93) har 

vi valt att göra kvalitativa textanalyser på partiernas 

partiprogram/principprogram/idéprogram.. Detta för att ta fram det väsentliga 

innehållet genom en noggrann läsning av textens delar och helhet (Esaiasson et al., 

2007, s. 237). Utifrån denna analys sammanfattar vi samtliga partiers ideologier 

innan vi analyserar reklamfilmerna.  

Som metod för att undersöka tv-reklamen har vi valt semiotisk analys som studerar 

tecknet och dess betydelse (Fiske, 1990, s. 61-62). Detta eftersom tecken är ett 

effektivt hjälpmedel för att på kort tid överföra känslor, värderingar och 

uppfattningar, något som med fördel används i politisk tv-reklam (McNair, 2007, s. 

88-89; Kaid, 2004, s. 29). Tv-reklam är en form av masskommunikation som ställer 

krav på att meddelandet ska kunna förstås snabbt och av många människor med 

olika förförståelse (Dahlqvist & Linde, 2002, s. 13-14). Ett sätt att hantera den 

språkliga komplexiteten som uppstår i tv-reklam är att utgå ifrån tecknet som är 

den minsta betydelsekomponenten i alla typer av språk. (Hansson et al., 2006, s. 9) 

För att tolka tecken krävs någon form av regelverk. I denna studie använder vi 

Barthes modell för att skapa en djupare förståelse för tecknets underliggande 

budskap (Fiske, 1990, s. 120).  

Sammanfattningsvis innebär detta, efter analys av partiernas partiprogram/ 

principprogram/idéprogram, utifrån hermeneutik och semiotik, att vi analyserar 

reklamfilmen (texten) utifrån Barthes modell där vi ser till denotation och 

konnotation. När vi till en början analyserar reklamfilmerna lyfter vi fram tecknets 

uppenbara förnuftiga betydelse i bilden, denotation. I steg två, konnotation, sker ett 

samspel där tecknet möter våra uppfattningar, känslor och kulturens värderingar. 

Här lyfts tecknets djupare mening fram utifrån vår förförståelse (Gilje & Grimen, 

2007, s. 187), vi tolkar tecknets betydelse. 
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Vi ser efter detta till ideologin (kontexten) för att vi sedan ska kunna gå tillbaka till 

reklamfilmen (texten) och att göra kopplingar till partiets ideologi. På så sätt rör vi 

oss mellan delen och helheten, texten och kontexten. Det resultat vi får ut av denna 

undersökning kan slutligen kopplas till teorin om politikens marknadsorientering.  

5. 1. 1 Semiotik 

Denna undersökning utförs med semiotik som är studiet av tecken och 

kommunikation, samt deras sätt att fungera (Fiske, 1990, s. 61-62; Hansson et al., 

2006, s. 7). Saussure arbetade med beteckning av den första ordningen som 

beskriver förhållandet mellan det betecknande och det betecknade inom tecknet. 

(Fiske, 1990, s. 117-118) Beteckning av första ordningen beskriver också förhållandet 

mellan tecknet och referenten i den externa verkligheten. Denna ordning kallar 

Barthes för denotation och den avser tecknets förnuftiga uppenbara betydelse. Till 

exempel denoterar ett fotografi av en gata just den gatan, ordet gata denoterar en 

väg i en stad som kantas av byggnader. Men detta fotografi kan tas på många olika 

sätt, med färgfilm, en dag med blekt solsken, med användning av ett mjukt filter 

eller med svartvit film med hård skärpa. Dessa olika sätt kan få gatan att framstå 

som en varm och glad plats eller en ogästvänlig miljö. Den denotativa betydelsen 

skulle trots detta vara densamma och skillnaden skulle ligga i konnotationen.  

Barthes använder konnotation för att beskriva ett av de sätt på vilka tecken fungerar 

i beteckning av andra ordningen. (Fiske, 1990, s. 118-120) Här beskrivs det samspel 

som sker när tecknet möter användarens uppfattningar eller känslor, samt 

kulturens värderingar. ”Det är här betydelsen närmar sig det subjektiva, eller 

åtminstone det intersubjektiva: det är när interpretanten påverkas lika mycket av 

tolkaren som av objektet eller tecknet.” (Fiske, 1990, s.118) Det betecknande av 

första ordningen är avgörande för konnotationen, det är konnotationens tecken. 

Denotation är vad som fotograferas, konnotation är hur det fotograferas. 

Till exempel konnoterar hur vi talar våra känslor eller värderingar beträffande vad 

vi säger. Val av ord är ofta val av konnotation. Detta är emotionella eller subjektiva 
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konnotationer och även om vi måste anta att andra i vår kultur delar de flesta av 

dem med oss, är de subjektiva.  

 

 

Barthes två ordningar av beteckning. I den andra ordningen förs den förstas 

teckensystem in i kulturens värderingssystem. (Fiske, 1990, s. 120)  

5. 2 Urval 

Vi studerar rikstäckande tv-reklam då partiernas makt har förskjutits från den 

lokala nivån till den centrala. (Nord & Strömbäck, 2003, s. 111) Idag byggs partierna 

på central nivå för att ge partierna lokalt stöd och hjälp. Detta tillsammans med att 

reklam på central nivå når fler väljare motiverar detta urval. 

De partier och tv-reklamer som analyseras i denna studie är de partier som, efter 

valet 2010, sitter med i riksdagen, det vill säga Centerpartiet, Folkpartiet, 

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, 

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Det var endast dessa partier som använde 

sig av rikstäckande tv-reklam under valrörelsen 2010 och vi har valt att analysera 
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samtliga reklamfilmer. Detta totalurval har gjorts för att få en täckande bild över 

hur ideologin och aktuella sakfrågor närvarar i de svenska partiernas tv-reklamer.  

Vi har haft mailkontakt med samtliga partier och fått bekräftat att följande 

reklamfilmer är de som producerats till valrörelsen 2010. Vi har själva namngivit 

reklamfilmerna för att förtydliga vilken vi hänvisar till i texten. 

Moderaterna (3 st.) Kärlek på jobbet, Självkänsla och Helg 

 (resume.se – Moderaternas reklamfilmer)  

Socialdemokraterna (1 st.) Vi kan inte vänta 

 (Socialdemokraterna.se – Socialdemokraternas reklamfilmer) 

Folkpartiet (3 st.) Rösta för arbetsro, Behåll kärnkraften och Rätten att bo tillsammans  

(Folkpartiet.se – Folkpartiets reklamfilmer) 

Centerpartiet (1 st.) Framtidsdrömmar 

(Centerpartiet.se – Centerpartiets reklamfilm) 

Sverigedemokraterna (1 st.) Trygghet och tradition 

 (Youtube.com – Sverigedemokraternas reklamfilm) 

Kristdemokraterna (1 st.) Vi vill ha ett mänskligare Sverige 

(Dagensmedia.se – Kristdemokraternas reklamfilm) 

Miljöpartiet (1 st.) Modernisera Sverige  

(Dagensmedia.se – Miljöpartiets reklamfilm) 

Vänsterpartiet (1 st.) Världens bästa välfärd utan privata vinster 

 (Youtube.com – Vänsterpartiets reklamfilm) 

5. 3 Metodproblem 

Denna studie undersöker endast en del av partiernas strategiska kommunikation,  

det vill säga reklamfilmerna, som är ett medium som inte omfattats av tidigare 

undersökningar inom political marketing och därför är intressant att studera.  Detta 
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innebär dock att en mer omfattande studie av hela det strategiska 

tillvägagångssättet kan tänkas ge ett mer pålitligt resultat i frågan om sälj- produkt- 

eller marknadsorientering. Vi kan endast visa på tendenser inom produkt-, sälj- 

eller marknadsorientering hos partierna, detta utifrån hur ideologin och viktiga 

frågor/samhällsproblem närvarar i reklamfilmerna.  

I den kvalitativa textanalysen vi gör för att plocka fram det centrala i partiernas 

ideologier har vi fått begränsa oss. Att studera politiska ideologier är ett omfattande 

arbete och i denna undersökning har vi därför valt att begränsa oss efter vissa 

tidsramar som ges under ett c-uppsatsarbete. Detta innebär att utförligare analyser 

av partiernas ideologier kan visa fler intressanta aspekter men vi har arbetat för att 

få med det mest relevanta och centrala för denna undersökning. 

En text och semiotisk analys innebär att vi tolkar tecken utifrån vår förförståelse. 

Enligt hermeneutiken möter vi aldrig världen förutsättningslöst, vi har alla olika 

förförståelse som påverkar tolkningsarbetet. (Gilje & Grimen, 2007, s.178) För att 

minska detta problem har vi valt att tolka reklamfilmerna var för sig för att inte bli 

påverkade av varandras förförståelse. Efter detta har vi diskuterat tolkningarna och 

kommit fram till det resultat som presenteras. Vi har också varit noga med att 

beskriva tillvägagångssättet på ett öppet sätt där läsaren kan följa hela 

tolkningsprocessen. Esaiasson menar att kravet på intersubjektivitet kan vara 

svårare vid ett kvalitativt sammanhang och att detta vid sådana fall kan sänkas till 

”största möjliga öppenhet och att man som forskare har en skyldighet att få andra 

forskare att se det man själv har sett”. (Esaiasson et al., 2007, s. 24-25) Bergström och 

Boréus styrker detta resonemang och menar att denna rekonstruktion kräver att 

tolkningar underbyggs av citat och referat av texter (Bergström & Boréus, 2005, s. 

36). Förutom att öppet beskriva tolkningsprocessen styrks den även med bilder så 

att läsaren kan ta del av material som vi inte redan har tolkat. 

Fejes och Thornberg menar att utmaningen i kvalitativ analys är att skapa mening 

ur en massiv mängd data (Fejes & Thornberg red., 2009, s. 32). Den semiotiska 
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analysen av dessa tolv reklamfilmer genererade ett omfattande material, vi har 

därför lyft fram de väsentliga delarna i denna uppsats. Den fullständiga 

beskrivningen av denotation och konnotation går att hämta ut på begäran hos 

författarna. Detta är en möjlighet att följa de tolkningar som har utförts ännu mer 

explicit, något som kan motverka detta metodproblem ytterligare. 

 

5. 4 Validitet & reliabilitet 

Hög reliabilitet kan vara svårare att uppnå i kvalitativa undersökningar som denna 

men begreppet kan vidgas och därmed bli relevant även för kvalitativa 

undersökningar. (Bergström & Boréus, 2005, s. 35) Viktigt då är att vara noggrann i 

undersökningens alla steg och att eliminera felkällor i största möjliga mån.  

Tolkningsarbetet är en reliabilitetsfråga i denna analys och Bergström och Boréus 

menar att noggrann textläsning är viktig oavsett syfte. För att eliminera dessa 

felkällor har vi arbetat med noggrann textläsning, och som ovan nämnt även tolkat 

texten var för sig. Detta har varit extra viktigt i vår tolkningsprocess av 

partiprogram/principprogram/idéprogram. Vi är medvetna om att reliabiliteten kan 

ses som en svaghet i denna undersökning på grund av det tolkningsarbete som 

textanalys och semiotisk analys innebär. Då tolkningarna i denna studie bygger på 

vår förförståelse finns det en risk för att tolkningarna skulle se annorlunda ut vid en 

replikering av studien, detta ska dock endast handla om mindre tolkningsskillnader 

och budskapet i sin helhet ska stämma överens. Dessa reklamfilmer visas för 

miljontals väljare, med olika förförståelse, där avsikten är att budskapet ska 

uppfattas på någorlunda samma sätt. Med tanke på detta bör vi, som tillhör en del 

av målgruppen, ha god möjlighet att fånga in budskapet i sin helhet. 

I fråga om validitet, överrensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 

indikator, har syftet i denna studie brutits ned i mer precisa tillvägagångssätt. 

(Esaiasson et al., 2007, s.63) Dessa svarar på syftet för att vi ska kunna mäta det vi 

påstår att vi mäter och uppnå så hög validitet som möjligt.  
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6. Redovisning av resultat 

6. 1 Centerpartiet 

Ideologi 

I Centerpartiets idéprogram beskrivs alla människors lika värde och rättigheter som 

grunden i partiets politik. Det yttersta målet för partiet är att var och en ska kunna 

växa som människa och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. (Centerpartiets 

idéprogram, 2001, s. 3) I samband med att samhället formas ska ansvar för varandra 

och för naturen vara vägledande. 

Partiet använder begreppet ekohumanism, som förenar människans respekt för dess 

värde och tro på varje människas möjligheter med ekologins insikter om de villkor 

naturen ger för människa och samhälle, som en betydande del av partiets ideologi. 

(Centerpartiets idéprogram, 2001, s. 5) En stark tilltro till individer i samverkan 

präglar partiets samhällssyn. Partiets ideologi består också av följande värden: 

självbestämmande, livskvalitet, lika möjligheter och företagsamhet. Dessa värdeord ser 

partiet som grunden i dess vilja att decentralisera, sprida makt, resurser och ansvar 

till enskilda människor och gemenskaper.  

Centerpartiet vill stärka varje människas självbestämmande. (Centerpartiets 

idéprogram, 2001, s. 6-7) Partiet anser även att all politik bör utgå från människans 

längtan efter glädje och meningsfullhet i tillvaron och vill ge utrymme för 

individerna att själva förverkliga sin idé om det goda livet. Vid grundandet av 

Centerpartiet var social rättvisa och kamp mot utanförskap och förtryck grunden.  

Partiet påpekar i sitt idéprogram att de, som det enda partiet, framhåller kravet på 

likvärdiga livsvillkor i hela landet och att människor ska kunna växa utifrån sina 

egna förutsättningar. (Centerpartiets idéprogram, 2001, s. 7) Rättvisa och lika 

möjligheter är bärande idéer. Partiet menar vidare att samhällets utveckling i hög 
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grad är beroende av människors företagsamhet och skapande förmåga. Tron på 

människans egen skaparkraft bidrar till att partiet arbetar för att ge utrymme för 

företagsamma människor och entreprenörer i alla sammanhang.  

Centerpartiets menar att denna önskan om att decentralisera, sprida makt, resurser, 

och ansvar till enskilda människor och gemenskaper, är viktigare idag än någonsin. 

(Centerpartiets idéprogram, 2001, s. 8) Partiet har en tilltro till individen och dess 

förmåga att ta ansvar för sig själv men även för andra. För att människan ska kunna 

växa som partiet förespråkar måste samhället vara öppet och olikheter och 

mångfald måste bejakas. (Centerpartiets idéprogram, 2001, s. 17). Människor ska 

själva kunna forma sina livsprojekt.  

Reklamfilm 

Framtidsdrömmar 

Denotation 

Centerpartiets reklamfilm präglas av tankar och förhoppningar inför framtiden. En 

bebis med vita kläder och vit mössa syns i bild. En man håller bebisen i sin famn 

samtidigt som bebisen blundar och håller mannens finger som rör sig. Mannen 

säger: "Vad ska det bli av ett sådant här litet kraftpaket när du blir stor?”. En kvinna 

som bär en vit tröja syns i bild. Kvinnan tittar på bebisen som ligger bredvid henne, 

sträcker fram handen, smeker bebisen och säger: ”Jag tänkte att han skulle gå på 

ams-kurser förstår du.”. 

  

Ett färgglatt rum fyllt med saker framträder och i en ring på stolar sitter barn och en 

vuxen kvinna. En flicka, med ljust hår och flätor, viftar med sin arm och säger: ”När 
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jag blir stor ska jag bli utlasad.” Efter uttalandet får hon ett: ”Aah” till svar från 

någon i gruppen. 

  

På en grusplan sparkar barn boll. Vid sidan om planen innanför stängslet står två 

vuxna människor. Den ena håller armen om ett barn. Pojken, vid sidan om planen, 

håller i en vattenflaska och tittar på den andra mannen som frågar honom: "Ska du 

bli proffs eller?". Pojken svarar: "Nej jag ska lyfta a-kassa, precis som pappa.", och 

tittar upp på mannen som håller om honom. Männen tittar på varandra och den ena 

nickar leende. 

 

En yngre och en äldre kvinna går bredvid varandra uppför en stor trapp och den 

äldre kvinnan frågar: ”Vad vill du göra nu då efter skolan?”. Den yngre kvinnan 

svarar samtidigt som hon ler: ”Helst skulle jag vilja hoppa från praktikplats till 

praktikplats”. Den äldre kvinnan svarar då: ”Spännande.” 
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Två män håller om varandra och går uppför en klippa mot en grupp människor. 

Den ena mannen bär en grön overall med olika dekaler på. På huvudet har han en 

svart mössa och i handen en lila plastkasse. Den andra personen bär en likande 

mössa med skärm, tofs och emblem. Den sistnämnde skriker: ”Vi kommer ut i 

åtgärder!”. De båda lyfter då händerna och glasen de bär på upp i luften samtidigt 

som de hoppar och springer mot resten av gruppen som bland annat hoppar 

omkring och sprutar vätska ur en flaska.  

Kameran höjs och lämnar människorna för att endast filma mot himmelen. Här 

framträder Centerpartiets logotyp samtidigt som en röst säger: ”Ska vi gå tillbaka 

till bidrags-Sverige eller ska vi ha riktiga jobb i nya företag, det bestämmer du.” 
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Konnotation 

Morfar och mamman till den nyfödde bebisen visar att de bryr sig om honom 

genom kärleksfulla leenden och beröringar, de värnar om bebisen och hans framtid. 

De vill så väl, och deras vilja att bebisen ska gå AMS-kurser är deras tecken på 

kärlek och omtanke till honom.  

När flickan berättar stolt att hon vill bli utlasad när hon blir stor får hon 

uppmuntring från sin fröken. Pojken vid fotbollsplanen visar glädje över att han ska 

lyfta a-kassa som sin pappa när han blir stor. Pappan visar stolthet över pojkens 

dröm.  

När eleven berättar om sin framtidsdröm visar läraren en nyfikenhet och tycker att 

det låter spännande. Avslutningsvis firar ett gäng studenter att de snart kommer ut 

i åtgärder, de är glada och ser fram denna framtid. 

 Maud Olofssons fråga uppmanar tittaren att bestämma om de vill leva i en 

”bidrags-värld” där AMS-kurser, utlasning, a-kassa, hopp från praktikplats till 

praktikplats och komma ut i åtgärder är bieffekter, eller rösta på Centerpartiet, och 

skapa riktiga jobb nya företag. 

Koppling till Centerpartiets ideologi och aktuella sakfrågor 

Centerpartiet sammanfattar sin ideologi i begreppet ekohumanism, och i denna 

reklamfilm söker vi tecken på detta som förenar människans respekt för dess värde 

och tro på varje människas möjligheter med ekologins insikter om de villkor 

naturen ger för människa och samhälle. (Centerpartiets idéprogram, 2001, s. 5) 

Självbestämmande är ett av de centrala begreppen i partiets politik och syftar till att 

partiet vill stärka varje människas självbestämmande där denne får bestämma över 

sitt eget liv. (Centerpartiets idéprogram, 2001, s. 6-8) Livskvalitet syftar till partiets 

vilja att all politik bör utgå från människans längtan efter glädje och meningsfullhet 

i tillvaron, individerna ska få utrymme att själva förverkliga sin idé om det goda 

livet. Lika möjligheter är partiets krav på likvärdiga livsvillkor och att människor ska 
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kunna växa utifrån sina egna förutsättningar och är även detta ett centralt begrepp i 

partiets politik. Företagsamhet är partiets åsikter om att samhällets utveckling är i 

hög grad beroende av människors företagsamhet och skapande förmåga, tron om 

människans egen skaparkraft gör att partiet arbetar för att ge utrymme för 

företagsamma människor och entreprenörer i alla sammanhang. Avslutningsvis 

söker vi efter partiets vilja om decentralisering, spridning av makt, resurser samt at 

ge ansvar till enskilda människor och gemenskaper. 

Denna reklamfilm är riktad mot vänsterpolitiken och i det samhälle som illustreras 

finns tydliga motsägande tecken mot Centerpartiets ideologi. Till exempel är 

individens självbestämmande en central fråga ”Ur tilltron till varje människas 

möjligheter måste följa en politik som i verkligheten ger var och en förutsättningar 

att växa som människa och förverkliga det bästa hos sig själv.” (Centerpartiets 

idéprogram, 2001, s. 6). Individerna i reklamfilmen har tydliga visioner om 

framtiden som de själva valt och är stolta över. Dagens samhälle erbjuder massor 

med möjligheter men med en vänsterpolitisk regering skulle dessa val, bland annat 

AMS-kurser, utlasning och a-kassa, vara de bästa enligt partiets reklam. 

Centerpartiet visar vänsterpolitikens ”bidrags-värld” som ett hån mot individens 

kraft att växa, människan kan så mycket bättre.  

 

Livskvalitet är även det ett centralt begrepp i partiets politik och kan kopplas till 

reklamfilmen där människorna i reklamen får möjlighet att förverkliga sin idé om 

det goda livet (Centerpartiets idéprogram, 2001, s. 6) genom att de själva väljer vad 

de vill göra i framtiden, såsom att komma ut i åtgärder, bli utlasad och lyfta a-kassa. 

 

Centerpartiet har i denna reklamfilm fokuserat på att visa hur människors 

framtidsdrömmar skulle se ut om de fick välja vid en vänsterpolitisk regering. 

Vänsterpolitikens bidrags-Sverige är motsatsen till Centerpartiets politik där jobben 

är viktig enligt reklamfilmen. Sysselsättning/Jobb är en viktig fråga i denna 
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reklamfilm och enligt SIFO:s undersökningar är även denna sakfråga den som är 

mest intressant hos väljarna (SIFO – sverigesradio.se).  

 

6. 2 Folkpartiet 

Ideologi 

Folkpartiet liberalernas politiska åsikter hålls samman av en helhetssyn, 

liberalismen. (Folkpartiets partiprogram, 2007, s. 4) Den enskilda människan är 

liberalismens utgångspunkt och målet är hennes frihet och livschanser. Partiet talar 

om respekten för den enskilde, och att alla människor ska få många livschanser och 

många möjligheter att växa och utvecklas. Alla ska ha frihet och möjlighet att 

förverkliga sina drömmar om ett gott liv. Varje människa är unik men vi förenas 

med vissa gemensamma andliga och materiella behov. ”Vi har alla rätt till liv, frihet 

och sökande efter lycka.” (Folkpartiets partiprogram, 2007, s. 4)Vi har ansvar för att 

dessa rättigheter omfattar alla och därmed är liberal individualism oförenlig med 

egoism. Vi är alla utrustade med förnuft, känsla, samvete, förmåga att ta ansvar och 

att utvecklas. 

Då den enskilde människans livschanser bygger på personliga valmöjligheter och 

på förankringar i olika gemenskaper vilar det liberala samhällsbygget på tre pelare; 

andlig frihet, materiell frihet och solidaritet. Andlig frihet innebär rätten att hysa 

och uttrycka politiska, religiösa och andra övertygelser. Demokratin, som är det 

enda politiska system som kan trygga den andliga friheten, bygger på politisk 

frihet, allmän rösträtt och rättssäkerhet. Materiell frihet innebär rätten för 

människan att välja yrke, konsumtion, bosättning och livsstil. Vidare beskriver 

partiet att marknadsekonomin, som är det ekonomiska system som mest gagnar 

den materiella friheten och det enda ekonomiska system som går att förena med 

demokrati, bygger på enskilt ägande, närings- och avtalsfrihet. Detta innebär att 

konsumenternas val styr produktionen. Solidaritet beskrivs som människors 

omsorg om andra människors välbefinnande och livschanser. Medborgarnas 
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förtroende för andra och förmåga till samverkan är en viktig grund för ett 

solidariskt samhälle. Denna grund skapas främst genom familjen och andra nätverk 

av frivilliga gemenskaper som ger människor förankringar i tillvaro. Detta sociala 

samspel måste vårdas och förnyas, annars uppstår en brist på tillit. ”Vi riskerar att 

få en ständigt stegrad spiral av destruktiva och våldsamma krafter.” (Folkpartiets 

partiprogram, 2007, s. 5) 

Folkpartiet värnar om det öppna samhället och menar att all kulturell, vetenskaplig, 

social och ekonomisk utveckling bygger på enskilda människors skaparkraft och 

initiativförmåga. (Folkpartiets partiprogram, 2007, s. 2) Politiken skall sträva efter 

ett samhälle med aktiva medborgare som vill och kan ta ansvar, genom detta växer 

solidariteten och engagemanget. Politiken ska ge varje människa redskapen att som 

behövs för att ta makten över sitt eget liv.   

Partiet talar om Den växande människan, och med detta menas bland annat att alla 

människor skall ha många livschanser. (Folkpartiets partiprogram, 2007, s. 9) Den 

enskilda människan har det yttersta ansvaret för att skapa och ta tillvara 

utvecklingsmöjligheter för sig själv och sin omgivning men politiken kan aktivt 

bidra till att människors makt över sin tillvaro ökar och att möjligheterna ständigt 

förnyas. Partiet beskriver det som viktigt att ge alla människor möjligheter att 

utveckla kunskap, att främja människors hälsa och att skapa fler livschanser för 

dem som drabbas av ohälsa eller funktionshinder, att bekämpa fördomar och 

diskriminering och bidra till ett samhälle som visar respekt för den enskilde samt 

att svara för ett rättsligt och ekonomiskt skydd.  

Frihet i gemenskap innebär att varje människa har en självklar rätt att sätta upp egna 

livsmål och välja vägar för att nå dem, men många livsmål kan bara uppnås i 

samverkan med andra. (Folkpartiets partiprogram, 2007, s. 22) Denna samverkan 

präglas av andlig och materiell frihet i det liberala samhället. För att en civiliserad 

samverkan skall kunna utvecklas krävs nätverk som ger människor förankringar i 

tillvaron. Den mänskliga samverkan måste ta hänsyn till yttre begränsningar som 
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natur och miljö för att överleva. Politiken ska skapa goda villkor och spelregler för 

en samverkan som ger människor frihet att växa. Detta handlar om att främja 

odlingen av de idéer och övertygelser, kunskaper och känslor som bildar vår kultur. 

Att stärka de nätverk som ger människor förankringar i tillvaron, att skapa goda 

spelregler för vår ekonomi samt att värna om luften, vattnet, marken, växterna och 

djuren i vår miljö.  

Reklamfilmer 

Rösta för arbetsro 

Denotation 

En kvinna ritar med en penna på en vit tavla och säger: ”Hastigheten, det är lika 

med sträckan genom tiden. Det kommer ni alla ihåg eller hur? Bra, då ska vi göra 

ett räkneexempel.” När kameran zoomar ut ökar ljudnivån i rummet. Framför 

kvinnan sitter flera personer, vissa av dem skriver i sina böcker, andra kastar saker 

på varandra.  

En tjej vänder sig om och visar sin mobiltelefon för en tjej som sitter bakom henne 

och säger: ”Alltså han är helt i dum i huvudet, titta här”. Den andra tjejen säger: 

”Men gud.”. Tillsammans börjar de båda att skratta. En annan tjej som sitter med 

ryggen mot kameran syns i bild. Framför henne bråkar och brottas tre killar. Tjejen 

tittar ned i sina böcker och håller i en penna som hon tappar på golvet efter ett tag. 

En speakerröst säger då: ”Rösta för arbetsro. För framtiden börjar i klassrummet!” 

och vit text syns i bild: ”Rösta för arbetsro”. 
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Konnotation 

En lärarinna i ett klassrum försöker få elevernas uppmärksamhet när hon ska visa 

en formel på tavlan. Eleverna riktar dock inte koncentrationen mot läraren utan 

kastar istället saker på varandra och pratar. Två tjejer skrattar åt ett sms från en kille 

och några killar i klassen brottas med varandra. Det är väldigt stökigt i klassrummet 

och ljudnivån ökar ju längre bak i klassrummet vi ser.  

En flicka som sitter längst bak i klassrummet försöker verkligen att koncentrera sig 

men blir störd av sina klasskompisar. Tillslut ger hon upp, det är omöjligt att kunna 

koncentrera sig och studera i den miljö hon befinner sig i, flickan har inte rätt 

förutsättningar. Folkpartiet menar att framtiden börjar i klassrummet och att 

eleverna måste få arbetsro då detta är en fråga om framtiden.   

Behåll jobben 

Denotation 

Reklamfilmen innehåller många snabba sekvenser som visar olika elektriskt drivna 

maskiner, maskindelarna sänder ifrån sig olika ljud. En större byggnad som består 

av olika sektioner, rör och ställningar i grått material framträder. En väg som går in 

mot ett område där bommar fälls upp syns i bild. Ett mörkt utrymme syns och en 

man ställer sig framför en grön panel med knappar och vrider om en knapp.  
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Efter detta visas flera scener där olika knappar trycks om och vrids runt samt 

maskindelar som rör sig. Människor i blå och orange overaller kör maskiner och 

transporterar sig runt på området. Flera blåklädda personer sitter runt ett bord och 

dricker ur koppar tillsammans, och en blond kvinna skrattar.  

  

Efter detta följer ytterligare ett flertal snabba filmsekvenser innehållande maskiner, 

knappar och människor i arbetskläder. I slutet av filmen visas en grupp med 

skrattande personer i arbetskläder samlade, och en röst säger: ”Nästan hälften av 

vår el kommer från den svenska kärnkraften. Behåll kärnkraften så behåller vi 

jobben.”. Folkpartiets logotyp framträder på höger sida. 
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Konnotation 

Det framgår genom bilder på maskiner, stora byggnader, skyltar, kontrollbord och 

stora vita rullar att reklamfilmen utspelar sig på en pappersfabrik. De människor 

som syns i filmen arbetar på fabriken och filmen skildrar en dag på jobbet. De 

snabba filmsekvenserna framställer arbetsplatsen som produktiv, kraftfull och 

mycket händer på kort tid. De anställda använder sig av olika maskiner, 

stämplingsklockor, kaffebryggare, knappar, bommar som fälls upp, lampor som 

tänds och släcks och skärmar med mera . Gemensamt är att dessa saker drivs av el, 

el från kärnkraften, enligt Folkpartiet. Folkpartiet menar att utan el från kärnkraften 

skulle denna arbetsplats inte kunna drivas, och de som arbetar där skulle bli 

arbetslösa.  

Det syns dock att de anställda på arbetsplatsen trivs bra tillsammans, de skrattar 

och har roligt på jobbet. Att avskaffa kärnkraften blir en större fråga i denna 

reklamfilm, människor riskerar att bli av med sitt arbete, det handlar om 

arbetslösheten. Jobbet är en trygghet som ingen önskar förlora. Man vill heller inte 

som väljare orsaka att en medmänniska blir arbetslös, men genom att rösta på 

Folkpartiet behåller man jobben.  

 

Rätt att bo tillsammans 

Denotation 

En äldre kvinna står framför en spegel och rör vid sitt gråa hår. Framför henne finns 

en bukett blommor och en fotoram. Kvinnan ler och rör vid fotoramen som 



 Ideologi eller marknad? – Lindqvist & Berglund, Mittuniversitet, 2010 

 

37 

 

innehåller en bild på henne och en man. Kvinnan sitter sedan i en bil på 

passagerarsätet med blombuketten i famnen. Bilen åker förbi en kyrka där 

kyrkklockorna ringer. 

  

  

Bilen anländer till Rosens äldreboende, enligt en skylt på vänster sida om vägen. 

Kvinnan går genom en korridor bärandes på blombuketten, bakom henne syns en 

äldre man.  Kvinnan öppnar en dörr och kikar in leendes.  

  

I rummet sitter en äldre man i rullstol. Kvinnan går fram till mannen och kramar 

om honom. Mannen ler. Samtidigt säger en röst: ”Äldre ska ha rätt att bo 

tillsammans livet ut, även om bara den ena behöver vård.” Texten ”Rätt att bo 

tillsammans” visar sig och strax därefter också Folkpartiets logotyp.  
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Konnotation 

Den äldre kvinnan står vid spegeln hemma för att göra sig fin, hon ska besöka sin 

man. Hon har med sig blommor och sätter sig i en bil för att få åka till honom. När 

bilen passerar kyrkklockorna kan det tolkas som att hon ska besöka mannens grav, 

han har gått bort och de bor därför inte längre tillsammans. Kyrkklockorna ger även 

tankar om när paret gifte sig och de avlade löftet att vara trogna varandra tills 

döden skiljt dem åt.  

 Bilen fortsätter dock vidare, och det visar sig att mannen bor på ett äldreboende.  

Paret blir glada och känslosamma över att se varandra. Lyfthjälpen som hänger i 

taket, och rullstolen som mannen sitter i, tyder på att mannen behöver hjälp i sin 

vardag. 

Folkpartiet visar att den äldre mannen och kvinnan inte kan bo tillsammans då 

mannen har behov av hjälp i sin vardag. Den politik som förs idag har skiljt mannen 

och kvinnan åt, trots att de har valt att leva resten av livet tillsammans. Partiet vill 

bedriva politik som tillåter människor att bo tillsammans livet ut.  

Koppling till Folkpartiets ideologi och aktuella sakfrågor 

Sammanfattningsvis, utifrån Folkpartiet Liberalernas partiprogram, söker vi efter 

tecken som går att koppla till; liberalism, som är övergripande för Folkpartiets 

politiska åsikter. Här är utgångspunkten är den enskilda människans frihet och 

livschanser (Folkpartiets partiprogram, 2007, s. 4). Utifrån detta söker vi också 

tecken på den växande människan, som är en central del av partiets partiprogram, alla 
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människor skall ha många livschanser men det är den enskilda människan som har 

det yttersta ansvaret för att skapa och tillvara utvecklingsmöjligheter.(Folkpartiets 

partiprogram, 2007, s. 9) Politiken skall dock aktivt bidra till att människors makt 

över tillvaron ökar, och skapa ständigt förnyade möjligheter. Vidare söker vi tecken 

på Frihet i gemenskap som innebär att de livsmål och vägar till dem som människan 

väljer att sätta upp endast kan nås i samverkan med andra (Folkpartiets 

partiprogram, 2007, s. 22).  

I den första reklamfilmen som utspelar sig i ett klassrum kan kopplas till den 

växande människan. Flickan har ansvar för att själv skapa och tillvara 

utvecklingsmöjligheter, men politiken ska ge alla möjligheter att utveckla kunskap. 

(Folkpartiets partiprogram, 2007, s. 9) Partiet menar att ett samhälle som vill ha 

mänsklig växt måste ge hela människan goda utvecklingsmöjligheter. ”Den 

tekniska och ekonomiska utvecklingen gör kunskap och kompetens än mer 

betydelsefullt. Inget är viktigare för att ge människor jämlika livschanser än en 

skola där alla har goda möjligheter att utvecklas.”. Kopplat till liberalismen handlar 

detta om flickans frihet och livschanser i framtiden, skolan har stor betydelse för 

hur hon ska lyckas i framtiden. Detta måste hon själv ansvara för då vi alla är 

utrustade med förmågan att ta ansvar och utvecklas (Folkpartiets partiprogram, 

2007, s. 4). 

Politiken ska skapa förutsättningar och det personliga ansvaret kan aldrig ersättas 

av politiska beslut, men flickan måste också få rätt verktyg. (Folkpartiets 

partiprogram, 2007, s. 4)”Politiken skall bidra till att ge varje människa de redskap 

som behövs för att ta makten över sitt eget liv”. (Folkpartiets partiprogram, 2007, s. 

5) Att satsa på arbetsro i skolan och kunniga lärare, och därigenom skapa bättre 

ordning, skulle ge flickan rätt förutsättningar för att kunna utvecklas. Utbildning 

och skola sågs även som en viktig fråga inför valet 2010, i undersökningen som 

SIFO gjort svarade 22 procent av väljarna att utbildning/skola var en viktig fråga för 

dem. (SIFO – Sveriges Radio.se) 
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Kärnkraften, som belyses i den andra reklamfilmen, kan inte tävla med skolan när 

det gäller vilka frågor som väljarna ansåg vara viktiga inför valet. Endast 3 procent 

tyckte att kärnkraften var en av de viktigaste valfrågorna. Kärnkraftsfrågan ses 

dock ur perspektivet att avveckling av kärnkraftverken skulle leda till större 

arbetslöshet. Sysselsättning/Jobb hamnade överst på SIFO:s lista, 34 procent av 

väljarna tyckte att detta var den viktigaste frågan/samhällsproblemet.  

Det är svårt att se någon stark koppling till partiets ideologi genom 

kärnkraftsfrågan. Möjligtvis skulle jobbfrågan kunna kopplas till liberalismen vars 

mål är den enskilda människans frihet och livschanser och vi har alla rätt till liv, 

frihet och sökande efter lycka. (Folkpartiets partiprogram, 2007, s. 4) Ett arbete där 

man trivs, som visas i reklamfilmen, kan ses som lycka och innebära frihet. Den 

enskilda människans livschanser bygger på personliga valmöjligheter och på 

förankringar i olika gemenskaper, arbetet kan vara en sådan gemenskap. Partiet 

menar vidare att hög arbetslöshet inte är något ödesbestämt samt att en liberal 

ekonomisk politik kan bryta massarbetslösheten. (Folkpartiets partiprogram, 2007, 

s. 8) Dock fokuserar denna reklamfilm i högre utsträckning på energi än de 

arbetandes frihet och sökande efter lycka genom jobbet.  

Den sista reklamfilmen, Rätt att bo tillsammans, behandlar äldrevården som 19 

procent av väljarna tyckte var den viktigaste frågan/samhällsproblemet inför valet 

2010. Ur ett liberalt perspektiv kan den enskilda människans fria och värdiga liv 

berövas då ett par tvingas dela på sig mot sin vilja. Partiet talar om respekten för 

den enskilde och att vi har alla rätt till liv, frihet och sökande efter lycka. Vi har 

också ansvar för att dessa rättigheter omfattar alla. (Folkpartiets partiprogram, 2007, 

s. 4) Partiet menar att patientens möjligheter att påverka sin vård och service måste 

förbättras. (Folkpartiets partiprogram, 2007, s. 14) ”Sjukhusvård bör alltmer ersättas 

av hemsjukvård, primärvård och andra öppna vårdformer. En sådan utveckling kan 
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öka patientens integritet, värdighet och självbestämmande” (Folkpartiets 

partiprogram, 2007, s. 14)   

6. 3 Kristdemokraterna 

Ideologi 

Kristdemokraterna står för demokrati byggd på kristen människosyn och 

värdegrund. (Kristdemokraternas principprogram, 2001, s. 4) Kristdemokratin är 

värdeorienterad, människovärdet och de etiska grundvärdena står i centrum. 

Rätten till liv är den grundläggande förutsättningen för övriga mänskliga 

rättigheter. Partiet menar att människovärdet måste gälla som övergripande princip 

på hela politikens fält, människolivet är okränkbart och alla människor har lika 

värde. (Kd ideologi – kristdemokraterna.se) Människosynen utgår från att 

människan är rationell eller förnuftig till sin natur. Detta ger henne frihet och 

möjlighet att välja mellan gott och ont, hon är moraliskt medveten och råder över 

sina egna handlingar. Detta gör henne även moraliskt ansvarig.  

Kristdemokraterna menar att människan är ett mål i sig, och ingen får äga henne 

eller på ett kränkande sätt använda henne som medel. ”Denna människosyn brukar 

beskrivas som att människan är en person, vilket innebär att varje människa är en 

unik och oersättlig individ och har samma absoluta och okränkbara värde oavsett 

kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet.”. 

(Kristdemokraternas principprogram, 2001, s. 4) Detta människovärde är knutet till 

existensen och inte till förmågor eller egenskaper. Partiet menar vidare att denna 

människosyn ger en god grund för jämställdhetsarbetet. 

Varje människa är en unik person i ju med sin existens och som person är hon 

infödd i ett sammanhang av andra personer med ett ömsesidigt beroende. 

Människan har såväl kroppsliga och själsliga som andliga behov. 

Kristdemokraternas politik tar sin utgångspunkt i denna helhetssyn på människan, 

personalism. Personalism är kristdemokraternas alternativ till individualism och 
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kollektivism, och partiet menar att detta är en människosyn som stämmer överens 

med verkligheten. (Kd ideologi – kristdemokraterna.se) Utifrån den personalistiska 

människosynen vill partiet värna om alla människors liv, frihet och värdighet och 

solidarisera sig med de svaga och förtryckta. (Kristdemokraternas principprogram, 

2001, s. 4) Den enskilde personen är inte oberoende av andra, men inte heller bara 

en anonym kugge i ”det stora samhällsmaskineriet”. (Kd ideologi – 

kristdemokraterna.se) Varje unik människa behöver gemenskap med andra gör att 

utvecklas. Därför tar det kristdemokratiska samhällsarbetet sin utgångspunkt i 

människans helhet och betonar behovet av gemenskap. Här är familjen viktig, 

denna lilla grupp ger den enskilda människan att möjlighet att möta kärlek, 

omtanke och förståelse, men också att ställas inför krav och ta ansvar.  

Människan kan göra gott, men också mycket ont. Denna ofullkomlighet hos 

människan gör att partiet exempelvis eftersträvar maktdelning. Detta för att inte 

enskilda människor eller grupper ska få alltför mycket makt, och den ger 

ödmjukhet inför den egna politiska insatsen. Ofullkomlighetstanken gör också att vi 

inser att alla kan göra fel, och att alla förtjänar en andra chans.  

Partiet talar om förvaltarskapsprincipen och menar att vi måste förvalta gemensamma 

resurser på ett ansvarsfullt sätt, när det gäller såväl andliga som materiella värden. 

(Kristdemokraternas principprogram, 2001, s. 4) Människan har ett ansvar att bruka 

och bevara, i stället för att slita, slänga och förbruka då allt människan gör påverkar 

både samtid och efterkommande. (Kd ideologi – kristdemokraterna.se) Det handlar 

om ansvarig förvaltning och värnande av djur, växer och jordens resurser och 

förvaltarskapsprincipen gäller samhällets alla områden, men framför allt synen på 

samhällsekonomin och miljön.  

Subsidiaritetsprincipen är ett arbetsverktyg som innebär att beslut ska fattas på lägsta 

möjliga ändamålsenliga nivå. Enligt Kristdemokraterna innebär 

subsidiaritetsprincipen ofta decentralisering, men ibland kan den medföra att beslut 
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flyttas till en högre nivå. Tillexempel bekämpas de stora miljöproblemen bäst på 

europeisk och internationell nivå.  

Människan är en gemenskapsvarelse och hon utvecklas och mår bäst av att leva i 

gemenskap som präglas av omtanke, ansvarstagande och solidaritet. 

(Kristdemokraternas principprogram, 2001, s. 5) Partiets solidaritet, den 

medmänsklighet och kärlek som utgår från den gyllene regeln - allt vad du vill att 

människor ska göra mot dig ska du också göra mot dem, stäcker sig utom de 

naturliga gemenskaperna. Det är en strävan efter social rättvisa. Alla räknas och 

omfattas av samhällsgemenskapen, och detta kallar partiet för solidaritetsprincipen.  

 

Reklamfilm 

Ett mänskligare Sverige 

Denotation 

En mörk gata syns i bild där fem människor står i en ring, den ena blir puttad. 

Under reklamfilmen spelas musik och en röst sjunger: ”In the jungle, the mighty 

jungle the lion sleeps tonight…”. Efter detta ses en annan mörk gata med hus på 

båda sidor. I mitten av gatan står en bil med ljusen på och bilrutan på höger sida är 

öppen. Bredvid bilen står en kvinna med höga klackstövlar, hon lutar sig framåt 

mot bilrutan. 

  

En flicka sitter uppkrupen på en toalettstol. Väggarna omkring henne är fläckiga 

och nedklottrade.  Flickan rör ögonen från sida till sida och tittar mot den högra 

väggen. Längs golvet skiftar ljuset. En äldre kvinna står på alla fyra utomhus på 

stenplattor. Bredvid henne står en rullator, men korgen till rullatorn ligger på 
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marken och innehållet ligger utspritt på marken även det. Flera personer går förbi 

kvinnan.  

  

Två mörkhåriga män står framför en man med öronsnäcka och svarta kläder med 

emblem på. Den svartklädde mannen släpper förbi flera personer men stoppar de 

två mörkhåriga männen med handen. 

  

Fyra fåglar äter av en hög av ben och kött. De fem personerna på gatan som visades 

i början av filmen visas åter igen. Nu är det bara fyra personer som står upp, den 

femte personen ligger på marken och blir sparkad på. Efter detta stångas två 

bufflar. Tillbaka till de fem personerna på gatan som fortfarande står kring en 

person. Sedan syns ett lejon som hoppar på en zebra.  

  

Två händer skakas som tillhör två män som båda bär skjorta, slips och kavaj. 

Mannen som är vänd mot kameran ler och även mannen som skymtas bakifrån rör 
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sitt ansikte. Sedan visas en apa som visar tänderna. Den leende mannen stoppar in 

något av papper, ett kuvert eller pengar, i sin ficka. Lejonet har nu fått tag på zebran 

och greppar den kring halsen samtidigt som den biter.  

  

  

Två händer tar kakor från ett kakfat. En hyena sliter åt sig av ett köttstycke på 

gräset. I förgrunden står fåglar, likt de som tidigare setts äta på en köttbit, och 

betraktar hyenan.  

  

En man sitter på en bänk och tar sig om huvudet, knyter händerna och tittar framåt.  

I rummet hänger kläder och väskor på krokar och till vänster finns ett långsmalt 

fönster från vilket det kommer ljusblixtar. På mannens vänster arm finns ett märke 

där det står ”polis”. Nu har lejonet fällt zebran helt och hållet och ett till lejon finns 

på plats.  
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Tillbaka till gatan där filmen startade, några personer ses springa åt vänster. På 

marken ligger en person kvar. Efter detta framträder texten ”VI VILL HA ETT 

MÄNSKLIGARE SVERIGE”, med kristdemokraternas logotyp under.  

  

Konnotation 

I denna reklamfilm ses en grupp människor som sparkar på en ensam försvarslös 

kille. En äldre kvinna som ramlat kämpar på för att ta sig upp, men flera människor 

går hänsynslöst förbi. Dessa tecken på människor som far illa varvas med bilder på 

djur. Först ses gamar som äter av något, kanske utav en annan gam, precis som 

killarna som sparkar och slår på en av sina egna.  

En man stoppar nöjt på sig en muta och ler likt apans grin. Någon tar girigt för sig 

allt på kakfatet utan att tänka på någon annan. Detta kan liknas vid hur hyenan 

sliter åt sig allt kött medan gamarna står vid sidan får se på. Polisen är förtvivlad 

och slut, nedslagen likt zebran som äts av flera lejon, han har inte en chans mot de 

många hänsynslösa och giriga människorna. Till sist lämnas den nedslagne killen 

kvar på marken.  

Filmen visar ett hänsynslöst samhälle fullt av girighet där vi inte beter oss bättre än 

primitiva djur som följer sina instinkter för överlevnad. Detta förstärks av musiken 
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som handlar om djungeln. Kristdemokraterna vill, med sin politik, skapa ett 

mänskligare samhälle där vi bryr oss om varandra.  

Koppling till Kristdemokraternas ideologi och aktuella sakfrågor 

Utifrån Kristdemokraternas ideologi söker vi tecken på att människovärdet och de 

etiska grundvärdena står i centrum då Kristdemokratin är värdeorienterad. 

(Kristdemokraternas principprogram, 2001, s. 4) Vi söker även tecken på 

människosynen som innebär att människan är rationell eller förnuftig till sin natur. 

Detta innebär att hon är moraliskt medveten och ansvarig. Vidare söker vi tecken på 

personalism, ofullkomlighet hos människan, förvaltarskapsprincipen, 

subsidiaritetsprincipen och solidaritetsprincipen (Kd ideologi – kristdemokraterna.se).  

Reklamfilmen som visas målar upp ett samhälle där allt annat än människovärdet 

och de etiska grundvärdena står i centrum. Människorna i filmen tar inte tar inte 

moraliskt ansvar. Utifrån den personalistiska människosynen vill partiet värna om 

alla människors liv, frihet och värdighet (Kd ideologi – kristdemokraterna.se). I 

filmen ser vi flera människor vars frihet och värdighet kränks. Tillexempel 

prostituerar sig en kvinna, en flicka blir mobbad och en pojke blir misshandlad.  

Enligt partiets solidaritetsprincip mår människan bäst av att leva i gemenskap som 

präglas av omtanke, ansvarstagande och solidaritet. (Kristdemokraternas 

principprogram, 2001, s. 5) I det samhälle som visas i reklamfilmen bryr sig 

människorna bara om sig själva. Kristdemokraterna menar att människans 

rationella natur ger henne ett okränkbart värde och särställning. Med rationell natur 

avses det vi kallar förnuft, det handlar om möjligheter att göra medvetna val, att 

reflektera över sin egen existens samt att ägna sig åt verksamheter bortom primära 

drifter och instinkter. (Kristdemokraternas Principprogram, 2001, s. 22) Människan 

är inte bunden till instinkter, hon är en moralisk aktör, fri att välja mellan gott och 

ont och därmed också ansvarig för sina handlingar. I reklamfilmen beter sig 

människorna dock som primitiva djur som kämpar för överlevnad. 
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Reklamfilmen avslutas med att Kristdemokraterna vill ha ett mänskligare Sverige. 

Enligt ofullkomlighetsprincipen kan människan göra både gott och ont men 

”Hennes inneboende förmåga att skilja mellan rätt och fel ger henne samtidigt en 

stor potential och stora möjligheter att skapa ett gott samhälle” (Kristdemokraternas 

principprogram, 2001, s. 10) Denna reklamfilm målar upp ett skräckexempel på ett 

omänskligt samhälle som Kristdemokraterna vill motverka.  

 

6. 4 Miljöpartiet 

Ideologi 

Miljöpartiet beskriver i sitt partiprogram att de kämpar för ”långsiktigt hållbara, 

demokratiska samhällen, där människor tar ansvar, både lokalt och globalt.”. 

(Miljöpartiets partiprogram, 2005, s. 1) Partiets vision är samhällen som lever i 

fredlig samexistens, samarbetar jämlikt och där människor, djur och natur 

respekteras. Miljöpartiet menar vidare att alla människor har samma värde och 

likvärdiga grundläggande rättigheter och att alla måste ges frihet att utvecklas till 

egna individer utifrån sina förutsättningar och möjligheter.  

Kulturell mångfald och olika livsval uppmuntras och friheten hos människan att få 

bestämma över sig själv ska bara begränsas av hänsyn till andra människors frihet 

och säkerhet, kommande generationers rätt till en god livsmiljö samt hänsyn till 

andra kännande varelser. (Miljöpartiets partiprogram, 2005, s. 1) Miljöpartiet menar 

att förutsättningen för att vi ska nå ett långsiktigt hållbart samhälle är människors 

kreativitet, och ständiga förmåga att finna nya lösningar. Med aktiva, 

ansvarstagande medborgare menar partiet vidare att det demokratiska arbetet 

stärks, ”individer och grupper har ett ansvar som sträcker sig utöver dem själva”. 

(Miljöpartiets partiprogram, 2005, s. 1) 

Miljöpartiet är övertygat om att värdet av solidaritet vilar på att människan kan se 

sig själv i andra, känna medkänsla och ta ansvar för allt levande. (Miljöpartiets 
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partiprogram, 2005, s. 1) Partiets ideologi har som grund en solidaritet för tre 

huvudgrupper; solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, solidaritet 

med kommande generationer samt solidaritet med världens alla människor.  

Utifrån denna solidaritet har partiet utformat sin politik uttryckt i ett antal 

grundläggande idéer såsom deltagande demokrati, ekologisk insikt, social rättvisa, 

barnets rättigheter, kretsloppsekonomi, global rättvisa, ickevåld, jämställdhet och feminism, 

djurens rättigheter, självtillit och självförvaltning, frihet samt långsiktighet. (Miljöpartiets 

partiprogram, 2005, s. 1-2) Partiet vill stärka människors möjlighet till delaktighet 

genom att decentralisera makten och de ser människan som en sårbar del i ett 

känsligt ekologisk system där allt har ett fårhållande till varandra. Vi som lever på 

jorden måste ta ansvar för att förvalta jordens tillgångar på bästa sätt i balans med 

naturen så att den biologiska mångfalden bevaras. Vidare menar partiet att ”Alla 

har samma rätt till en grundläggande social och materiell trygghet, en trygghet som 

ska ge goda förutsättningar att skapa sig ett meningsfullt liv.”. (Miljöpartiets 

partiprogram, 2005, s. 2) Utifrån barnets egna utgångspunkter måste barnets 

rättigheter tillgodoses och få ett stoort utrymme i beslutsfattande aktiviteter. 

Miljöpartiets ambitioner om en kretsloppsekonomi beskrivs följande: ”Vi vill bygga 

ett samhälle där ekonomin utgår från sociala och ekologiska hänsyn, ett samhälle 

där resurser fördelas rättvist och där hänsyn tas till djurens välfärd och naturens 

begränsningar.” (Miljöpartiets partiprogram, 2005, s. 2). 

 

Miljöpartiet ser en trygg plats som en plats där varje människa har sina 

grundläggande sociala, ekonomiska och politiska rättigheter tillfredsställda. 

(Miljöpartiets partiprogram, 2005, s. 2-3) Partiet förespråkar, som metod för 

förändring, icke-våld, då fred för människan till målet men också till vägen. I 

partiets partiprogram beskrivs också de problem som uppstår då män och kvinnor 

bemöts på olika sätt utifrån tillgjorda krav och förväntningar på sig själva och på 

varandra. Djurs naturliga beteenden måste respekteras av människan och denne 
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måste även skapa förutsättningar för djuren att leva efter sina naturliga mönster. 

Självtillit är en av de grundläggande idéerna som innebär att ”kunna lita till sina 

grundläggande resurser och möjligheter.”. (Miljöpartiets partiprogram, 2005, s. 2) 

Människor utvecklas till självständiga individer genom rätten till lika möjligheter 

och olika levnadsuttryck menar partiet vidare i sitt partiprogram. Den sista 

grundläggande idén, långsiktighet, syftar till att partiet vill med dess gröna politik 

tänka och handla långsiktigt. 

 

Miljöpartiet skriver om den gröna rörelsen som vill koppla ihop frihet för individen 

med solidaritet. (Miljöpartiets partiprogram, 2005, s. 5) Partiet bär på en förståelse, 

som varken pekar åt höger eller vänster, om att många har använt dessa 

värderingar innan dem själva och om hur dessa värden kan kombineras med 

maktdecentralisering, småskalighet, självtillit och ett långsiktigt ansvarstagande för 

vår världs framtid. De menar att deras ideologi, den gröna ideologin, erbjuder: ”hopp 

och möjlighet att bygga något nytt tillsammans.”, den kräver även att: ”vi är 

beredda att anamma en ny solidarisk och långsiktig livsstil.” och en aktiv handling. 

Reklamfilm 

Modernisera Sverige 

Denotation 

En flicka befinner sig i ett rum med ett flertal bilder på en vit vägg. Flickan håller i 

en docka samtidigt som hon drar av dockans huvud och ben. En äldre kvinna med 

vitt hår och beige kappa står med sin rullator vid en vit stor behållare. Den äldre 

kvinnan stoppar i en genomskinlig flaska i den vita behållaren som står vid sidan 

av gångvägen.  
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En svartklädd person står på en högtalare och har armarna upp mot en lampas fäste 

i taket. Personen skruvar av glödlampan från fästet. Flickan tar av dockan kläderna 

och öppnar ett lock på dockans kropp och tar ut batterierna som finns inuti. 

  

En man går mot en liten röd träbyggnad vid sidan av en väg och stannar bredvid 

och tittar till höger. Bakom syns gräs och skog. Vid sidan om den röda byggnaden 

finns en stolpe med vita skyltar på. En man sitter vid ett glasbord. In genom en 

dörr, bakom mannen, kommer en kvinna med vit skjorta bärandes på en väska och 

en cykelhjälm. När kvinnan passerar mannen och vänder ryggen till är hon 

svartprickig på mitten av ryggen.  

  

Medan en speakerröst säger: ”Runt omkring oss finns det många som jobbar med 

miljön, nu är det dags för en regering som också gör det.” stoppar flickan ned delar 
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av dockan i vita lådor. Lådorna har texterna: ”plast”, ”brännbart” och ”batterier”.  

Därefter syns en grön bakgrund med vit text som säger: ”MODERNISERA 

SVERIGE! Miljöpartiet de gröna” bredvid syns Miljöpartiets logotyp. 

  

Konnotation 

Reklamfilmen visar miljömedvetna människor, unga som gamla, som källsorterar. 

En man väljer att åka kollektivtrafik istället för att ta egen bil och en kvinna tar 

cykeln till jobbet, alla dessa personer är miljömedvetna människor. De bidrar till en 

bättre värld och ser miljötänkandet som en naturlig del av sin livsstil.  

I denna reklamfilm visar Miljöpartiet miljömedvetna människors vardag, och 

eftersom ”den vanliga människan”, oavsett ålder och kön. anstränger sig så pass 

mycket menar Miljöpartiet att det är dags för en miljömedveten politik från 

regeringens håll.  

Koppling till Miljöpartiets ideologi och aktuella sakfrågor 

Utifrån Miljöpartiets partiprogram letar vi efter tecken i dess reklamfilm som kan 

kopplas ihop med följande värderingar. Solidaritet med djur, natur och det ekologiska 

systemet, solidaritet med kommande generationer samt solidaritet med världens alla 

människor. (Miljöpartiets partiprogram, 2005, s. 1-2)  

Miljöpartiets reklamfilm innehåller ett flertal tecken som kan kopplas ihop med 

partiets solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet. Partiet menar att vi 

måste ”… ta ansvar för att förvalta jordens resurser i balans med naturen så att den 

biologiska mångfalden bevaras.” (Miljöpartiets partiprogram, 2005, s. 1) och i 

reklamfilmen syns människor som tar hänsyn till naturen genom att källsortera och 
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tänka miljövänligt i sin vardag genom att till exempel åka kollektivt eller ta cykeln. 

Tecken på solidaritet med kommande generationer syns också i reklamen då ”Vi måste 

lära oss att leva på ett sätt som är möjligt för alla, nu och i framtiden.” (Miljöpartiets 

partiprogram, 2005, s. 2) och detta syns genom de handlingar personerna i 

reklamfilmen utför, för att naturen ska bevaras till kommande generationer gäller 

det att vi tänker miljövänligt och spara på miljön.  

 

I Miljöpartiets partiprogram framhålls den gröna ideologin som ”… erbjuder hopp 

och möjlighet att bygga något nytt tillsammans. Den kräver att vi är beredda att 

anamma en ny solidarisk och långsiktig livsstil. Den gröna ideologin kräver mer än 

en röst vart fjärde år eller tysta sympatier, den kräver aktiv handling.”(Miljöpartiets 

partiprogram, 2005, s. 5), denna ideologi kan kopplas till reklamfilmen där 

människorna jobbar aktivt för miljön genom att tänka på miljön i sina handlingar. 

Vidare i partiprogrammet skriver Miljöpartiet ”Tillsammans kämpar vi för 

långsiktigt hållbara, demokratiska samhällen, där människor tar ansvar, både lokalt 

och globalt.”. I reklamfilmen kan detta kopplas till partiets vilja att Sverige ska ha 

en regering som är miljömedveten, det räcker inte i längden med att endast 

medborgarna är miljömedvetna. 

 

Enligt SIFO:s undersökning tyckte 18 procent av väljarna att miljö/klimat är den 

mest intressanta frågan (SIFO – sverigesradio.se), denna fråga lyser igenom starkt i 

denna reklamfilm. Dock är denna fråga även väl förankrad i partiets ideologi där de 

betonar starkt deras solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet (Miljöpartiets 

partiprogram, 2005, s. 1).  
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6. 5 Moderaterna 

Ideologi 

I Moderaternas idéprogram görs ett försök att fånga partiets idéer i en enda mening; 

”Moderaterna ska vara den starkaste kraften för frihet, humanitet och framtidstro i 

svensk politik.”(Moderaternas idéprogram, 2001, s. 3-4) Moderaterna menar vidare 

att om de idéer om frihet, människovärde och framtidstro som partiet står för får 

vägleda utvecklingen, blir det svenska samhället både mänskligare och mera 

dynamiskt. ”När frihetliga värden fått större genomslag har världen blivit både 

rikare och mänskligare. Den liberalkonservativa idétraditionen har visat sig vara 

den starkaste både välståndsskapande och humanitära kraften.” (Moderaternas 

idéprogram, 2001, s.7 ) 

 

Partiet utgår ifrån Det orubbliga människovärdet vilket innebär att alla människor är 

unika och har lika värde. (Moderaternas idéprogram, 2001, s.5 ) Partiet menar 

vidare att ”Det är ur detta friheten härleds, varje människas rätt att med 

hänsynstagande till andra bygga framtiden efter egen vilja, liksom varje människas 

rätt att utveckla sina personliga egenskaper.”Det går inte att kompromissa i 

kampen för det värdiga och personligt formade livet. Politiken ska stödja varje 

människas förmåga att växa av egen kraft och göra sig själv rättvisa.  Alla 

människor kan lyckas på sina egna villkor och var och en kan göra något av sitt liv 

om de får chansen. Ur detta perspektiv ses ingen som svag, den klassificerar inte 

människor och deras egenskaper. Men när den egna förmågan inte räcker till finns 

det ett osvikligt gemensamt ansvar, den som behöver räkna med andras bistånd ska 

veta att han eller hon får det.  

 

Moderaterna menar att ”Framåtskridande är en avgörande mänsklig drivkraft; att 

lära och utvecklas, att få det bättre, att kunna erbjuda sina barn ett rikare liv än man 

själv haft. Färden vidare, viljan att förstå mer, förädlar människors villkor.” 
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(Moderaternas idéprogram, 2001, s. 5) Moderaterna menar att det är hög tid att 

ändra på den idé som präglade det sedan 1900- talets Sverige, en tid som formades 

av instängdhet och maktlöshet där likhetstänkande och systemfokusering bredde ut 

sig. Den enskilda människan glömdes ofta bort och kollektivets intressen sattes 

framför individens rätt.  

 

Reklamfilmer 

Helg 

Denotation 

Samtliga tre reklamfilmer visas i slowmotion. I början av reklamfilmen ser vi en 

mörk lokal svagt upplyst av lysrör där en bil står upphöjd på en ställning. En 

person rör sig mot dörren till vänster och hela lokalen släcks ned.  

I nästa scen syns ett rum med skrivbord och datorskärmar. På en vit pelare sitter en 

klocka som visar att klockan är fem. Vid skrivborden sitter personer med hörlurar. 

Personerna reser sig upp, tar av sig hörlurarna och ser glada ut samtidigt som vissa 

pratar med varandra.  

  

Två kvinnor står inne i ett kaklat rum med två speglar och handfat nedanför. En 

kvinna lutar sig fram mot en spegel och applicerar läppglans på läpparna. Den 

andra kvinnan fixar med sitt hår samtidigt som hon tittar i den andra spegeln. De 

båda kvinnorna ler. 
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En kvinna rör sig från en tegelbyggnad mot kameran. Mellan kameran och kvinnan 

kommer en silverfärgad bil åkandes och stannar framför henne. I bilen sitter det 

flera personer som vinkar till kvinnan som då vinkar tillbaka. Bilen är fullpackad i 

bagaget, en håv och en kylväska går att urskilja. I följande scen syns tre personer 

som går på en gata. Endast deras ben och det de bär på syns i bild, betraktat 

bakifrån. I händerna håller personerna bland annat en portfölj och färgglada 

plastpåsar. 

  

En man befinner sig bland hyllor och prislappar. Mannen plockar en röd-gul 

förpackning ur en röd-gul kartong. På förpackningen står det Taco Dinnerkit och 

mannen lägger den i sin korg och går iväg.  En vit text visas: ”Helg.” som följs av 

”Bara en av många anledningar till varför fler ska ha ett jobb.”. Nya Moderaternas 

logotyp visas i bild och under framträder ”Sveriges enda arbetarparti”.  
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Konnotation 

Reklamfilmen visar arbetande personer som lämnar jobbet och tar helg. En man 

släcker ned bilverkstaden, en grupp människor på en arbetsplats lägger ifrån sig 

hörlurarna och reser sig upp, det är fredag eftermiddag. Några människor bär på 

blåa och lila plastkassar, de har handlat på systembolaget. En kvinna gör sig fin vid 

en spegel med kompisen, de ska ut och fira, och en kvinna ska åka på utflykt med 

familjen. Den sista mannen handlar tacos till den lite godare helg-middagen. 

Personerna i filmen är lyckliga över att ha jobbat hela veckan och nu fått 

efterlängtad helg. Den lugna glada musiken i bakgrunden förstärker känslan av 

frihet och glädje. För Moderaterna är helg, som ger denna lyckliga frihetskänsla, 

bara en av många anledningar till varför fler ska ha ett jobb.  

Kärlek på jobbet 

Denotation  

Reklamfilmen startar i en lokal med vitt kakel på väggarna, musik spelas och en 

röst sjunger: “In my life there's been heartache and pain, I don't know if I can face it 

again... I wanna know what love is, I want you to show me…” En tjej står vid en 

stekhäll. Hon sträcker sig till höger samtidigt som en kille vänder sig om och 

sträcker sig efter samma stekspade. När tjejen och killen försöker ta stekspaden 

samtidigt tittar de på varandra och tjejen ler.  

En man kliver på en buss. Mannen visar upp ett papper för den kvinnliga 

busschauffören som då ler tillbaka och tittar efter mannen när han går längre bak i 

bussen.  



 Ideologi eller marknad? – Lindqvist & Berglund, Mittuniversitet, 2010 

 

58 

 

  

  

En mörkhårig tjej sitter och tittar mot en kille som sitter vid en dator och skriver. 

  

Två mörkklädda personer står på en bro vid ett räcke. Bredvid dem står två gula 

cyklar med mörka behållare med Postens logotyp. Personerna håller om varandra 

och kysser varandra samtidigt som kameran åker förbi dem. En kille med mörkt 

kort hår sitter framför en datorskärm och tittar mot kameran och ler. I förgrunden 

skymtar en kille vänd mot den första personen, även denna sitter vid en 

datorskärm. Mellan dem står människor med ytterkläder. De båda killarna bär vita 

skjortor med blå slipovers, de ler mot varandra. 
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En hand smeker en annan hand vilandes på ett bord. En man med grått hår och 

glasögon ler och tittar på en brunhårig kvinna som sitter mittemot. De sitter 

ensamma i en stor mörk lokal med många bord, stolar och ett stort fönster. Texten: 

”Kärlek på jobbet” visas och följs utav ” Bara en av många anledningar till varför 

fler ska ha ett jobb.”. Nya Moderaternas logotyp visas i bild och under framträder 

”Sveriges enda arbetarparti”. 

   

   

Konnotation 

Denna reklamfilm visar kärlek som utspelar sig på arbetsplatsen. En kvinna följer 

en man med blicken leendes när han går bak i bussen och en flicka tittar 

drömmande på en kille längre bort på arbetsplatsen. Två anställda hos Posten 

kysser varandra under jobbtid, två personer jobbar i en matvarubutik vid kassan 

och tittar på varandra, och en kvinna och en man sitter och pratar och tar på 

varandras händer i en stor jobbmatsal. De har alla funnit kärleken på jobbet och är 
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lyckliga och kära. Utan jobbet skulle inte personerna ha funnit sin kärlek och enligt 

Moderaterna är kärlek på jobbet bara en av många anledningar till varför fler ska ha 

jobb.  

Självkänsla 

Denotation 

En kille står vid en spegel och sätter fast en skylt på skjortan. Han tittar sedan på sig 

själv i spegeln och sträcker på kroppen.  

En vuxen kvinna tar emot presenter och blommor från barn. I bakgrunden syns 

ballonger och färgglada teckningar. Den vuxna kvinnan kramar om barnen och ler.  

  

Tre män i gulgröna jackor och vita hjälmar står med ryggen mot kameran och tittar 

mot en byggarbetsplats. Den ena mannen nickar smått och drar på munnen. En 

man ställer fram en vit kopp med fat, fylld med brunvit vätska, på en svart bänk 

och vänder sig sedan om. Han har skägg, mustasch och kort mörkt hår och i örat 

har han ett svart örhänge.  

  



 Ideologi eller marknad? – Lindqvist & Berglund, Mittuniversitet, 2010 

 

61 

 

 

  

Två grön- och gulklädda personer kliver in i en gul bil som det står ”ambulans” på. 

På bilens tak blinkar blåa sirener. En kvinna och en man skakar hand. De båda bär 

kavaj och ljus skjorta. 

  

Kvinnan ler och kollar till höger medan mannen i förgrunden går förbi henne.  

Kvinnan syns sedan gåendes mot kameran i en lång korridor och texten: 

”Självkänsla.” visas och följs utav ”Bara en av många anledningar till varför fler ska 

ha ett jobb.”. Nya Moderaternas logotyp visas i bild och under framträder ”Sveriges 

enda arbetarparti”. 
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Konnotation 

Reklamfilmen visar olika personer i deras arbetsmiljö som känner sig uppskattade 

och betydelsefulla. En kille sträcker på sig stolt vid spegeln, en lärare blir 

uppskattad av eleverna och tre män planerar ett byggprojekt, de kommer att 

åstadkomma något stort. En kille har gjort en utmärkt espresso och två personer kör 

en ambulans till ett viktigt uppdrag. En kvinna tar hand med en man och går där 

ifrån glad och stolt, hon har gjort bra ifrån sig. Alla dessa personer har ett jobb de är 

stolta över och som bidrar till ökad självkänsla. Detta är ännu en anledning till 

varför fler ska ha ett jobb, enligt Moderaterna.  

Koppling till Moderaternas ideologi och aktuella sakfrågor 

Utifrån Moderaternas reklamfilm söker vi tecken på frihet, humanitet och 

framtidstro. (Moderaternas idéprogram, 2001, s. 3-4) Vi söker vidare efter tecken på 

människans frihet och individens egen kraft och förmåga att växa och sträva framåt, 

men också tecken på att detta möjliggörs via att människan sätts före systemen. 

(Moderaternas idéprogram, 2001, s. 5). Den enskilde individen ska enligt 

Moderaterna lyftas fram framför kollektivet.  

 

Sammanfattningsvis handlar dessa tre reklamfilmer om positiva saker i 

arbetsvardagen som bidrar till välbefinnande, de handlar om hur jobben stärker 

människan och de känslor som människorna upplever genom detta. Att ha ett jobb, 

att utvecklas och bli uppskattad kan kopplas till partiets individualistiska syn, det 

handlar om den enskilda människan som tar sig fram i livet och växer utav egen 
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kraft. Reklamfilmen fokuserar på individen och vad denne får ut av att ha ett 

arbete, framför kollektivet. Personerna i filmen känner självkänsla som får dem att 

växa som människor, de tar helg och känner sig fria, och finner gemenskap eller 

kärlek på jobbet.  

 

Det fokus som finns på individen i denna reklamfilm belyses genomgående ur ett 

jobb-perspektiv. SIFO:s undersökning inför valet visade att 34 procent av väljarna 

tyckte att jobb/sysselsättning var den viktigaste frågan/samhällsproblemet. Detta 

var den fråga som ansågs viktigast av alla. I partiets handlingsprogram betonar 

Moderaterna att: ”Fler människor ska ges möjlighet att komma in i arbetets 

gemenskap och slippa stå utanför.” (Moderaternas handlingsprogram, 2007, s. 29). 

Moderaterna menar vidare att arbetet bidrar till att mänskliga relationer skapas som 

berikar livet. ”När människor går utan arbete är det personligt nedbrytande och ett 

ekonomiskt slöseri. Det är orimligt och oacceptabelt att så många i Sverige fångas i 

detta öde.”(Moderaternas Idéprogram, 2001, s. 20)  

 

6. 6 Socialdemokraterna 

Ideologi 

Socialdemokraternas partiprogram inleds med att: ”Socialdemokratin vill forma ett 

samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och 

jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens 

mål.”. (Socialdemokraternas partiprogram, 2001, s. 1) Socialdemokraterna menar att 

varje individ ska vara fri att utvecklas, bestämma över sitt eget liv och påverka det 

egna samhället som vi lever i. Den frihet partiet pratar om handlar om både frihet 

från yttre tvång och förtryck, hunger, okunnighet och fruktan över framtiden och 

om frihet till delaktighet och medbestämmande, till den egna utvecklingen, trygga 

gemenskapen och möjligheten att styra sitt liv och sin framtid. Detta förutsätter 

jämlikhet som innebär att alla människor oavsett förutsättningar ges samma 
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möjlighet att forma sitt liv och påverka sitt samhälle. Rätten att välja och utvecklas 

olika är en förutsättning för jämlikhet.  

 

Partiet menar vidare att solidaritet är ett viktigt ledord där ”Solidaritet är den 

sammanhållning som kommer ur insikten att vi alla är ömsesidigt beroende av 

varandra, och att det samhälle är bäst, som byggs i samverkan i ömsesidig hänsyn 

och respekt. Alla måste ha samma rätt och möjlighet att påverka lösningarna, alla 

måste ha samma skyldighet att ta ansvar för dem.”. (Socialdemokraternas 

partiprogram, 2001, s. 1) Den makt som existerar i samhället måste utgå från de 

människor som tillsammans bildar samhället. Partiet arbetar för en samhällelig 

ordning där människor som medborgare och individer har möjlighet att påverka 

både utvecklingen i stort och samhällsarbetet i vardagen.  

 

I partiprogrammet redogör partiet sitt mål som är ett samhälle utan ”över- och 

underordning, utan klasskillnader, könssegregation eller etniska klyftor, ett 

samhälle utan fördomar och diskriminering, ett samhälle där alla behövs och alla 

får plats, där alla har samma rätt och samma värde, där alla barn kan växa till fria 

och självständiga vuxna, där alla kan styra sitt liv och sin vardag och i jämlik och 

solidarisk samverkan söka de samhälleliga lösningar, som gagnar det gemensamma 

bästa.” (Socialdemokraternas partiprogram, 2001, s. 1-2) 

 

Under kapitlet Våra värderingar beskriver partiet sina övergripande värderingar där 

frihet är en av dem. Bortsett från den frihet som togs upp ovan så pratar partiet om 

att frihet handlar om ”både individuella fri- och rättigheter och om sådana 

samhälleliga strukturer, som ger individen faktiska möjligheter att växa och 

utvecklas och delta i samhällsarbetet på lika villkor med alla andra.”. 

(Socialdemokraternas partiprogram, 2001, s. 8) Socialdemokraterna framhäver även 

att kravet på jämlikhet är ett krav för mångfald där människor ska fritt kunna göra 

olika val och utveckla sin identitet utan att begränsas av föreställningar om hur 
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människan bör vara, utan att riskera att hamna i socialt underläge utifrån hennes 

val. En rättvis fördelning av resurser är en förutsättning för jämlikhet, som i sin tur 

har betydelse för människans frihet som är ekonomisk styrka, utbildning och 

tillgång till kultur. Både frihet och jämlikhet förutsätter sociala strukturer och 

ekonomiska villkor, vilket ger alla lika rätt och lika förutsättningar till utveckling 

och delaktighet.  

 

Människans samspel med andra bidrar till att denne utvecklas som individ, 

känslomässigt och intellektuellt. (Socialdemokraternas partiprogram, 2001, s. 8) Och 

det är i samverkan med andra människor ett samhälle kan byggas, som i sin tur 

formar den enskildes liv. Detta bidrar till en ömsesidig hänsyn och respekt som kan 

likna solidaritetens kärna. Solidariteten kan ses som ett stöd i kampen mot rättvisa 

för de som ligger i underläge, ”Denna solidaritet kräver att alla efter sin förmåga 

gör sin insats och tar sitt ansvar för samhälls- och arbetsliv. Den kräver samtidigt att 

vi som medborgare ger varandra rätten till tryggad försörjning vid sjukdom, 

arbetsskada, ålderdom och arbetslöshet, till utbildning, vård och omsorg, till 

delaktighet i kulturen och till respekt för vars och ens värde som individ och 

samhällsmedborgare.”. (Socialdemokraternas partiprogram, 2001, s. 8) 

Avslutningsvis så skriver Socialdemokraterna i partiprogrammet att demokratin är 

grunden för partiets samhällssyn, dess ideal måste prägla samhällslivet i dess 

omfattning, politiskt, ekonomiskt, social samt kulturellt. Demokrati är enligt partiet 

”… ett värdesystem, som måste genomsyra hela samhällslivet och vars grund är 

alla människors lika värde och värdighet.”. (Socialdemokraternas partiprogram, 

2001, s. 16) Det är genom denna värdegrund som alla får rätt till delaktighet i 

samhällsarbetet. De medborgerliga fri- och rättigheterna bildar den nödvändiga 

grunden, dock måste de även byggas på rätten till personlig utveckling, till social 

trygghet och till delaktighet i arbetsliv och kultur. 
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Reklamfilm 

Vi kan inte vänta 

Denotation 

Två händer håller om varandra och skakar. Bilderna växlas snabbt samtidigt som 

snabb musik spelas i bakgrunden. Händer som byter visitkort, en som klappar på 

en axel, två som byter visitkort igen och två som knackar upp och ner på varandras 

händer syns i snabba filmsekvenser.   

Vid ett bord sitter en kvinna och äter ur en skål. Framför henne i bild syns personer 

klädda i gråa och vita kläder som går ifrån bordet bärandes på portföljer och 

papper.  

 

Längs en stång genom taket åker tre personer nedför. En person sätter på sig en vit 

hjälm med röd text, medans en annan person tar på sig ett par svarta handskar. En 

kille sitter på en bänk omgiven av röda och grå skåp. Runt om honom syns två 

personer i rörelse, båda med svarta kläder med enstaka gula ränder på. Blinkande 

sirener syns och killen kommer återigen i bild. Han står nu själv vid en stor öppning 

till en byggnad och på asfalten utanför är det målat 914 och sträck i vitt.   

  

Efter detta visas ett rum med personer som bär gröna och blå kläder, mössor samt 

munskydd. De håller metallverktyg i händerna och använder en sax på ett liggande 
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objekt täckt med ett grönt skynke. På det gröna skynket syns röda fläckar. Mellan 

två av personerna syns en tjej med mörkt hår, även hon tittar ned på objektet på 

bordet. Hon är den enda som inte bär munskydd, mössa eller gröna/blåa kläder.  

  

En grupp människor, där alla bär gråa och svarta kostymer eller kavajer, kommer 

gåendes i grupp mot kameran. Vissa bär portföljer. En avvikande kille går barfota 

och bär en orange tröja. Hela gruppen går in i hissar men killen i orange tröja 

stannar kvar utanför och texten: ”207 000 unga vill inget hellre än att rycka in” syns 

i bild. ”Vi kan inte vänta” framträder på en vit bakgrund och under visas 

Socialdemokraternas logotyp.  

  

  

Konnotation 

Händerna i början av reklamfilmen visar att personerna är överens och positiva. 

Visitkorten som ges bort för oss till tankar om jobb. Kvinnan som sitter och äter vid 

bordet, killen som blir lämnad kvar på brandstationen, tjejen som inte får jobba vid 
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operationsbordet och killen med orange tröja som inte får plats i hissen blir alla 

lämnade utanför, trots viljan och förutsättningarna att arbeta. 

Socialdemokraterna vill belysa det behov av jobb och viljan att jobba som finns hos 

unga i dagens samhälle. Partiet menar att de kan inte vänta med att ge jobb åt de 

207 000 unga som är utan jobb i Sverige, om väljarna röstar på partiet kommer 

denna arbetskraft att utnyttjas.  

Koppling till Socialdemokraternas ideologi och aktuella sakfrågor 

Utifrån Socialdemokraternas partiprogram söker vi efter tecken på ett jämställt 

samhälle där individens frihet är viktig. (Socialdemokraternas partiprogram, 2001, 

s. 1) Vi söker också efter tecken på solidaritet som ses som ett stöd i kampen mot 

rättvisa för de som ligger i underläge (Socialdemokraternas partiprogram, 2001, s. 

8). 

Socialdemokraternas reklamfilm fokuserar på jobbfrågan och de unga som står 

utanför och inte får möjlighet att jobba. I partiets partiprogram beskriver 

Socialdemokraterna sitt mål, ett samhälle utan ”över- och underordning, utan 

klasskillnader, könssegregation eller etniska klyftor, ett samhälle utan fördomar och 

diskriminering, ett samhälle där alla behövs och alla får plats, där alla har samma 

rätt och samma värde, där alla barn kan växa till fria och självständiga vuxna, där 

alla kan styra sitt liv och sin vardag och i jämlik och solidarisk samverkan söka de 

samhälleliga lösningar, som gagnar det gemensamma bästa.” (Socialdemokraternas 

partiprogram, 2001, s. 1-2). Detta kan kopplas till reklamfilmens budskap att alla 

ska få möjlighet att jobba. Partiet menar att den makt som existerar i samhället 

måste utgå från de människor som tillsammans bildar samhället 

(Socialdemokraternas partiprogram, 2001, s. 1), detta kan kopplas till reklamfilmen 

och dess budskap om att alla ska få vara med och arbeta. Både frihet och jämlikhet 

förutsätter sociala strukturer och ekonomiska villkor, vilket ger alla lika rätt och lika 
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förutsättningar till utveckling och delaktighet (Socialdemokraternas partiprogram, 

2001, s. 1). Dessa värderingar om frihet och jämlikhet kan även detta kopplas till 

allas rätt till att vara delaktig i jobben. 

 

Jobb är den viktigaste frågan hos väljarna enligt SIFO:s undersökning (SIFO – 

sverigesradio.se) och det är just denna fråga reklamfilmen behandlar. Det finns 

dock kopplingar till partiets partiprogram som styrker valet av just jobbfrågan där 

partiet menar att ”De medborgerliga fri- och rättigheterna bildar den nödvändiga 

utgångspunkten, men de måste byggas på med rätten till personlig utveckling, till 

social trygghet och till delaktighet i arbetsliv och kultur.” (Socialdemokraternas 

partiprogram, 2001, s. 16), alla ska ha rätt att få jobba. 

 

6. 7 Sverigedemokraterna 

Ideologi 

Sverigedemokraterna beskriver i sitt principprogram att de är ett demokratiskt, 

nationalistiskt parti där begrepp som familjen, hembygden och nationen är centrala. 

(Sverigedemokraternas principprogram, 2005, s. 4) Partiets syfte är att kombinera 

principen om grundläggande social rättvisa och i partiets ideologi är nationalismen 

och önskan om ett demokratiskt styrelseskick de grundläggande principerna. Det 

är, enligt partiet, i första hand nationen och familjen som ger oss förutsättningarna 

att uppnå identifikation med de människor som liknar oss själva. Partiet menar 

vidare att trots att varje människa är unik så är vi alla mer eller mindre lik varandra 

och att det finns mindre kulturella skillnader mellan svenskar och dess nordiska 

grannländer jämfört med svenskar och kulturellt avlägsna delar av världen. På 

grund av detta kan det vara mer eller mindre komplicerat att förena olika kulturer 

med varandra, utifrån deras ursprung, då kulturernas grundläggande värdesystem 

krockar. Partiets vilja att undvika konflikter hänvisar till att avstå från den här 

typen av kulturkrockar. 
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Det övergripande målet med Sverigedemokraternas politik är, enligt dess 

principprogram, att de vill skapa ett välmående samhälle, ett folkhem, som är 

präglat av trygghet, harmoni och solidaritet. (Sverigedemokraternas 

principprogram, 2005, s. 4) De viktigaste faktorerna för att skapa ett samhälle likt 

detta är småskalighet, en fungerande rättstat, en stark gemensam identitet och 

grundläggande social rättvisa enligt erfarenheter från historian och omvärlden, 

uttrycker partiet i principprogrammet. 

Partiet skriver i sitt principprogram under kapitlet Den nationalistiska principen att 

”Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den 

gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och 

kulturell likhet bland befolkningen. (Sverigedemokraternas principprogram, 2005, 

s. 5) Av det följer att den nationalistiska principen - principen om en stat, en nation 

– är grundläggande för Sverigedemokraternas politik.”. (Sverigedemokraternas 

principprogram, 2005, s. 5) Om bevarandet av den kulturella mångfalden som 

kravet på gemenskap inom ett samhälle kan ske inom ramen för ett system av 

nationalstater gynnas detta starkt, baserade på den nationalistiska principen. Partiet 

menar vidare att det säkraste sättet att, med respekt för den mänskliga rättigheten, 

skydda mångfalden av kulturen är att göra nationalstatens form så långt det är 

möjligt. I principprogrammet diskuteras invandringen och att den måste hållas på 

en sådan nivå att den inte i grunden förändrar befolkningssammansättningarna i 

vårt land så att etniska områden uppstår. 

 

Partiet menar att den enskilde inte är stark nog att ensam hävda sig i alla lägen, 

även om varje människa har ett personligt ansvar och vi behöver kompletteras av 

gemenskaper, där vi utvecklar vår identitet. (Sverigedemokraternas 

principprogram, 2005, s. 7) Dessa gemenskaper är i synnerhet familjen och nationer 

har både praktiska och ekonomiska funktioner men främst har de betydelse för den 
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känslomässiga identifikation som är nödvändig för varje människas inre 

välbefinnande. ”En stark identitet skapar trygga och 

harmoniska individer, vilket i sin tur ger förutsättningarna för ett tryggt och 

harmoniskt samhälle.”. (Sverigedemokraternas principprogram, 2005, s. 7-8) 

Decentralisering och närhet är två huvudbegrepp där den individuella friheten är 

central men är omgiven av kollektiva strävanden och komplement. Partiet anser att 

beslut bör fattas på lägsta möjliga nivå, trots att nationens intressen står över 

individers och gruppers särintressen, då kommuner som innehar ett visst mått av 

självstyre fyller en viktig funktion.  

 

Ett viktigt mål för Sverigedemokraterna är återskapandet av folkhemmet, det fria, 

öppna och demokratiska samhälle, där alla medborgare står lika inför lagen och har 

möjlighet att påverka och inneha en viss trygghet, både fysiskt och socialt. 

(Sverigedemokraternas principprogram, 2005, s. 9-10) Vidare menar partiet att 

decentralisering och småföretagande är förutsättningar för en stabil ekonomi och att 

det krävs goda villkor för företagande och entreprenörskap. ”Beskattning ska ske 

efter bärkraft med strävan att begränsa skatteuttaget och utgöra incitament för den 

enskilde till egen försörjning. Skatten på egendom ska utformas efter rättvisa regler 

och med hänsyn till betalningsförmåga. ” (Sverigedemokraternas principprogram, 

2005, s. 10) 

Reklamfilm 

Trygghet och tradition 

Denotation 

Reklamfilmen börjar med en svart bakgrund med vit text: STATSBUDGET. Under 

syns vita siffror som räknar ner från ca 500.000.000.000. Under reklamfilmen säger 

en speakerröst: ”All politik handlar om prioriteringar. Nu har du ett val. Den 19 

september kan du välja invandringsbroms för pensionsbroms. Rösta på 

Sverigedemokraterna”. En brun kartong, fylld med 100-lappar, syns sedan i bild. En 

hand sträcker sig ner i lådan och tar en bunt.  
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Två personer, en kvinna och en man, sitter vid varsitt vitt skrivbord. De båda 

stoppar in sedlar i sedelräknarna. Ovanför skrivborden syns ”statsbudgettavlan” 

som räknar ned. Sedlar skickas genom sedelräknaren och en närbild på 

skrivbordsskyltarna syns där det står ”HANDLÄGGARE PENSIONER” på 

kvinnans skylt och ”HANDLÄGGARE INVANDRING” på mannens. I bakgrunden 

syns de två personerna arbeta med pengarna och ovanför dem visas 

”statsbudgettavlan”. 

  

”Statsbudgettavlan” visas åter i bild. Siffrorna räknar ned till 100.000.000 där de 

stannar och börjar blinka i rött och orange. En röd blinkande lampa tänds i taket och 

ett alarmljud hörs. Den mörka lokalen lyses stegvis upp av lampor som hänger i 

taket och två strålkastare tänds som en gång i mitten av lokalen. Framför 

”statsbudgettavlan” ramlar två röda handtag ned, den ena med texten 

”PENSIONER” och den andra med texten ”INVANDRING”. Ett ansikte på en äldre 

kvinna som tittar framåt framträder. Kvinnan stödjer sig mot sin rullator samtidigt 

som hon går framåt, och vänder blicken över axeln. 
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Svartklädda människor, med dolt ansikte, syns nu i bild och de går snabbt mot 

kvinnan med rullator. Flera av dem skjuter en barnvagn framför sig.  Alla personer, 

även den äldre kvinnan, går fort mot handtagen och sträcker sig mot dem. Den 

svartklädda gruppen sträcker händerna mot det röda hantaget med texten 

”PENSIONER” samtidigt som den äldre kvinnan med rullator sträcker sig mot 

hantaget med texten ”INVANDRING”.  I bakgrunden syns återigen 

”statsbudgettavlan” som räknar ned och blinkar. Avslutningsvis visas 

Sverigedemokraternas logotyp mot en vit bakgrund. 

  

  

Konnotation 

Statsbudgeten, som räknas ned, räcker inte till både invandring och pensioner, 

något av dessa måste stoppas vilket illustreras av de röda nödbromshandtagen. 

Kvinnan med rullator företräder pensionärerna och den grupp kvinnor som bär 
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burka representerar invandrarna. I denna reklamfilm illustreras gruppen 

invandrare som ett stort hot. De är många, de förökar sig snabbt och är mer 

kraftfulla jämfört med den ensamma gamla skröpliga kvinnan med rullatorn. Detta 

förstärks när gruppen invandrarkvinnor nästintill jagar pensionären varav hon 

vänder sig om och ser skräckslagen ut. Vem som drar i nödbromsen får vi aldrig se 

men reklamfilmen visar tydligt vilket alternativ Sverigedemokraterna tycker bör 

stoppas genom att pensionären framställs så att tittaren känner empati för henne, 

och inte för de hotfulla invandrarkvinnorna. 

Koppling till Sverigedemokraternas partiprogram och aktuella sakfrågor 

Utifrån Sverigedemokraternas principprogram letar vi efter tecken på nationalism 

och att kulturella värden prioriteras, partiet vill bevara det svenska 

(Sverigedemokraternas principprogram, 2005, s. 4). I partiets reklamfilm som kan 

kopplas ihop med partiets värderingar; Partiets vilja att återskapa folkhemmet 

genomsyrar deras värderingar där de vill skapa ett fritt, öppet och demokratiskt 

samhälle, där alla medborgare står lika inför lagen och har möjlighet att påverka 

och inneha en viss trygghet, både fysiskt och socialt (Sverigedemokraternas 

principprogram, 2005, s. 9). Familjen, hembygden och nationen är centrala begrepp i 

partiets principprogram och i partiets ideologi är nationalismen och önskan om ett 

demokratiskt styrelseskick tillhör de grundläggande principerna 

(Sverigedemokraternas principprogram, 2005, s. 4).  

Statsbudgeten räcker inte till både invandring och pensioner, något måste stoppas. 

Partiet vill ha ett nationalistiskt samhälle utan stora kulturella skillnader, där 

kulturkrockar försvårar för samhället (Sverigedemokraternas principprogram, 2005, 

s. 4). Detta kan ses i reklamfilmen då partiet framställer pensionären som ensam och 

svag, ett tecken på att Sverigedemokraterna prioriterar pensioner framför 

invandring. 11 procent av väljarna ansåg att pensioner var den viktigaste 

sakfrågan/samhällsproblemet inför valet 2010 medan endast 3 procent av väljarna 
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ansåg att invandring/flyktingar var den viktigaste sakfrågan (SIFO – 

sverigesradio.se).  

 

Invandrarna står för den andra kulturen, med hjälp av deras burkor kan vi dra 

slutsatsen att de är från ett kulturell avlägsen del av världen som 

Sverigedemokraterna menar kan orsaka kulturkrockar då kulturens grundläggande 

värdesystem krockar med svenskarnas, i detta fall pensionärens, kultur 

(Sverigedemokraternas principprogram, 2005, s. 4).  Kulturkrocken illustreras alltså 

mellan invandrarna och pensionären och att invandrarna är många jämfört med 

den ensamma pensionären, detta kan kopplas till partiets principprogram där 

partiet menar att ”Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt 

samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av 

etnisk och kulturell likhet bland befolkningen.” (Sverigedemokraternas 

principprogram, 2005, s. 5), de menar alltså att den kulturella likheten i reklam 

existerar ej och att den främmande kulturen är dominerande i dagens samhälle. 

Slutsatsen blir att Sverigedemokraterna vill värna om den egna nationen i första 

hand och undvika kulturkrockar.  

 

6. 8 Vänsterpartiet 

Ideologi 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund, en del 

avarbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. (Vänsterpartiets 

sam. Partiprogram, 2008, s. 1)Vänsterpartiet menar att partiets verksamhet och 

politik bestäms av partiets mål: ”att förverkliga ett samhälle fritt från varje form av 

förtryck, ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet, solidaritet och ekologisk 

hållbarhet.”  

Den socialistiska och feministiska tanketradition som partiet tillhör bygger på 

övertygelsen om alla människors lika värde och förmågan att skapa, upprätthålla 
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och förändra sina livsvillkor och forma sin framtid i samverkan med varandra. Det 

ekologiska förhållningssättet grundas på en insikt om att hållbar ekologisk 

utveckling och hållbar mänsklig utveckling hör ihop.  

Partiet talar om det kapitalistiska klassamhälle vi lever i där klassuppdelningen 

bygger på människors olika förhållande till produktionen av varor och tjänster. De 

som tillhör arbetarklassen tjänar sitt uppehälle genom att lönearbeta och äger inte så 

mycket kapital att det ger någon makt. Mot dessa står enligt Vänsterpartiet 

borgarklassen som äger och kontrollerar kapital i den utsträckningen att det ger en 

avgörande makt i samhället. Denna konflikt mellan arbete och kapital vilar i 

grunden på oförenliga intressen och arbetarklassen har därför ett intresse av 

solidaritet och enhet.  

Vänsterpartiet menar att samhället bärs upp av ännu en maktordning, patriarkatet, 

där kvinnor systematiskt underordnas av män. (Vänsterpartiets sam. Partiprogram, 

2008, s. 1-2) Detta är ingen biprodukt av kapitalismen utan en självständig 

maktfaktor som bygger på mäns kontroll av kvinnors arbete och sexualitet i 

samhället. Feminismen ger de argument och redskap som partiet menar krävs för 

att patriarkatets makt ska brytas.  

Det grundläggande ekologiska förhållningssätt partiet har och kampen mot 

exploatering och tanken om att vår planet har begränsade naturresurser sätter 

ramar för Vänsterpartiets handlande. Kampen mot brist på naturresurser handlar 

om solidaritet och rättvisa. ”Därför är den också en kamp mot klassamhället och 

patriarkatet.” (Vänsterpartiets sam. Partiprogram, 2008, s. 2) 

Vänsterpartiet menar att vi lever i en orättvis, ohållbar och orimlig värld och att 

vänsterns utmaning är att samla och organisera alla de människor som tror att en 

rättvis värld är möjlig. (Vänsterpartiets sam. Partiprogram, 2008, s. 2-3)”I enlighet 

med det kapitalistiska systemets logik vidgas klyftorna både inom och mellan 

länder. Naturresurser plundras och miljön förstörs. Krig och förtryck medför 
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ofattbara lidanden.” (Vänsterpartiets sam. Partiprogram, 2008, s. 2) Partiet menar att 

grunder för en vänsterpolitik är allas lika värde, makten till folket, internationell 

samverkan, hållbar utveckling, välfärd för alla, makt över arbetet, och gemensamt ägande 

och demokrati.  

 

Reklamfilm 

Världens bästa välfärd utan privata vinster 

Denotation 

Små figurer står och väntar vid ingången till ett hus med ett rött kors på taket. En 

arm med svart kavaj och vit skjorta under lyfter av taket på huset. Handen lyfter 

upp en brun påse från huset som det står ”VINST” på och lägger på taket igen med 

sin högra hand, påsen läggs på ett lastbilsflak. Lastbilen kör åt höger med påsen på 

flaket men en hand stoppar lastbilen. Handen pekar på påsen och den förvandlas 

till bomull.  

  

  

Bomullen blir till figurer som bär vita kläder med röda kors på. Då gör handen 

tummen upp. Figurerna hoppar ned från lastbilsflaket och springer åt vänster. 

Figurerna springer in genom en dörr på sidan av huset. När de vitklädda figurerna 

kommit in i huset går de som väntat utanför ingången på framsidan också in. 
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När alla har kommit in i huset visas en bild på fyrkantiga klossar i olika färger med 

bokstäver och symboler på. Framför står det ”Rösta på Vänsterpartiet den 19 

september”, nedanför visas Vänsterpartiets logotyp. Efter ett tag kommer en ny röd 

kloss in i bild, som skjuts in av en figur i stol med hjul på.  

   

Från det att filmen startar tills att den är slut säger en berättarröst: ”Visste du att tre 

miljarder kronor plockas ut i vinst varje år av privata vårdföretag i Sverige? Det är 

pengar som du och jag betalar till vår gemensamma sjukvård. För de pengarna kan 

vi anställa åtta tusen undersköterskor istället. Vi vill bygga världens bästa välfärd 

utan privata vinster.” 

Konnotation 

Patienterna som står utanför sjukhuset symboliserar de långa vårdköerna. Handen, 

som tar påsen med vinst från sjukhuset, representerar de privata vårdföretagen som 

varje år tar ut tre miljarder kronor i vinst. Vänsterpartiet stoppar detta. Vinsten, på 

bilens flak, förvandlas då till sjuksköterskor, de åtta tusen sjuksköterskor som kan 

tillsättas inom vården om de privata vårdföretagen inte tar ut vinst. Med fler 

sjuksköterskor försvinner de långa vårdköerna. Klossarna i slutet kan ses som 

byggstenar där alla bidrar, efter bästa förmåga, precis som figuren i rullstol.  
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Koppling till Vänsterpartiets ideologi och aktuella sakfrågor 

Utifrån partiets ideologiska värderingar söker vi i reklamfilmen tecken på 

demokrati, jämlikhet, solidaritet och ekologisk hållbarhet. (Vänsterpartiets sam. 

Partiprogram, 2008, s. 1-2) Vi söker även tecken på den socialistiska och 

feministiska tanketradition som partiet säger sig tillhöra som bygger på 

övertygelsen om alla människors lika värde och förmågan att skapa, upprätthålla 

och förändra sina livsvillkor och forma sin framtid i samverkan med varandra. Vi 

söker också tecken på det kapitalistiska klassamhället vi lever i idag och 

patriarkatet, två maktordningar partiet vill motverka. I partiprogrammet beskrivs 

den, enligt Vänsterpartiet, orättvisa, ohållbara, orimliga värld vi lever i. 

(Partiprogram Vänsterpartiet, 2008, s. 8) I enlighet med det kapitalistiska systemets 

logik samlas de allt större rikedomarna i allt färre händer. Flertalet av världens 

människor hålls nere i fattigdom och ofrihet. Dessa klyftor vidgas både mellan och 

inom rika och fattiga länder. 

 

Vänsterpartiet visar på de långa vårdköerna som en konsekvens av att 

vårdföretagarna utnyttjar sin makt, likt hur partiet beskriver att borgarklassen 

utnyttjar arbetarklassen i det klassamhälle vi lever i. (Partiprogram Vänsterpartiet, 

2008, s. 4) Den kostymklädde i filmen, borgarklassen, tar handgripligen vinsten 

ifrån de maktlösa figurerna som representerar arbetarklassen. Denna bild av det 

kapitalistiska maktsamhälle går emot jämlikheten och solidariteten som partiet 

förespråkar. (Vänsterpartiets sam. Partiprogram, 2008, s. 1-2) 

 

Vänsterpartiet vill bygga världens bästa välfärd och lösningen på detta är att det 

inte ska tas ut några privata vinster. 27 procent av väljarna tyckte att sjukvård var 

den viktigaste frågan/samhällsproblemet inför valet 2010, vilket var den näst 

viktigaste frågan efter sysselsättning/jobb. Sammanfattningsvis har Vänsterpartiet 

valt ett aktuellt samhällsproblem, vården, och belyser problemet ur ett perspektiv 

där det kapitalistiska klassamhället är orsaken till detta problem.  
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7. Analys 

7. 1 Centerpartiet 

Den semiotiska analysen visar att Centerpartiets reklamfilm illustrerar 

vänsterpolitikens avskräckande samhälle där individerna inte utnyttjar sin egen 

kraft att växa, sin potential i livet, utan istället går på bidrag. Detta är ett samhälle 

som Centerpartiet vill motverka och på så sätt finns tydliga kopplingar till 

Centerpartiets tro på varje människas möjligheter. Centerpartiet vill att alla 

människor ska kunna växa och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar 

(Centerpartiets idéprogram, 2001, s. 3).  

De möjligheterna människorna har i reklamfilmen belyses genom ett 

jobbperspektiv. Maud uppmanar tittaren att bestämma om denne vill elva i en 

”bidrags-värld” eller skapa riktiga jobb i nya företag. Sysselsättning/jobb var den 

viktigaste frågan hos väljarna inför valet 2010 enligt SIFO:s undersökning (SIFO – 

sverigesradio.se).  

Att jobbfrågan lyftes fram tyder på att Centerpartiet gjort undersökningar av 

väljarmarknaden innan de kommunicerat partiets politik. Detta ägnar sig såväl sälj- 

som marknadsorienterade partier åt (Lees-Marshment, 2001b, s.697; Strömbäck, 

2009, s. 232). Dock ser vi tydligt även att de ideologiska värderingarna närvarar i 

reklamfilmen och såväl produkt- som säljorienterade partier tar utgångspunkt 

utifrån sin ideologi (Strömbäck, 2007b, s.58). Då endast säljorienterade partier har 

kopplingar till både aktuella sakfrågor och de ideologiska värderingarna kan vi se 

tendenser på säljorientering hos Centerpartiet. 

7. 2 Folkpartiet 

I Folkpartiets reklamfilmer ser vi att de ideologiska värderingarna närvarar i 

varierande utsträckning. Reklamfilmen Rätten till arbetsro kan kopplas till 
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liberalismen och flickans frihet och livschanser där skolan har stor betydelse för 

hennes framtid. Partiet talar också om den växande människan där människor själva 

ansvarar för att skapa och tillvara utvecklingsmöjligheter men politiken ska ge 

möjligheten att utveckla denna kunskap (Folkpartiets partiprogram, 2007, s. 9). 

Folkpartiet vill, genom sin politik, skapa bättre arbetsro för unga i skolan.  

I reklamfilmen Behåll kärnkraften så behåller vi jobben fokuserar partiet i stor 

utsträckning på sakfrågan sysselsättning/jobb istället för partiets ideologiska 

värderingar.  

Partiets sista reklamfilm, Rätt att bo tillsammans, behandlar såväl aktuella sakfrågor 

som partiets ideologiska värderingar. 19 procent av väljarna tyckte att äldrevården 

var den viktigaste frågan/samhällsproblemet (SIFO – sverigesradio.se). Vi kan 

också, ur Folkpartiets liberala perspektiv, se att den enskilda människans fria och 

värdiga liv berövas i den situation som visas i reklamfilmen där ett par tvingats 

dela på sig.  

Vår analys visar att filmen präglas av såväl ideologiska värderingar som aktuella 

sakfrågor och detta tyder på att partiet har utfört undersökningar av 

väljarmarknaden (Lees-Marshment, 2001b, s.697; Strömbäck, 2009, s. 232) men också 

utgått ifrån partiets ideologi vid utformning av partiets kommunikation. 

(Strömbäck, 2007b, s. 58) Detta gör att vi ser tendenser på att Folkpartiet är ett 

säljorienterat parti som tror på sina egna idéer och politik men inser att dessa måste 

säljas till väljarna. Partiet ändrar inte sitt beteende eller sin politik för att ge 

människor vad de behöver, men de försöker få människor att vilja ha vad partiet 

erbjuder.  

7. 3 Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna står för en demokrati byggd på kristen människosyn och 

värdegrund som innebär att människovärdet och de etiska grundvärdena står i 

centrum (Kristdemokraternas principprogram, 2001, s. 4). Reklamfilmen målar upp 
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ett samhälle där allt annat än dessa värden står i centrum. Tillexempel liknas de 

giriga egocentriska människorna som inte tar moraliskt ansvar vid primitiva djur 

genom djur som sliter åt sig köttstycken för sin egen överlevnads skull . Människors 

frihet och värdighet kränks genom bland annat prostitution, mobbing och 

misshandel. Ett sådant samhälle vill Kristdemokraterna motverka, partiet vill ha ett 

mänskligare Sverige.  

SIFO:s undersökning visar att sysselsättning/jobb, sjukvård, utbildning/skola, 

äldrevård och klimat/miljö toppar listan över de viktigaste sakfrågorna inför valet. 

Kristdemokraternas reklamfilm fokuserar inte på någon av dessa sakfrågor.  Filmen 

präglas i stor utsträckning av partiets ideologiska värderingar. Detta kan liknas vid 

hur ett produktorienterat parti argumenterar för vad partiet står för och tror på. 

(Lees-Marshment, 2001b, s. 696) Politiken formuleras internt och partiets 

grundläggande ideologi tas som utgångspunkt. (Strömbäck, 2009, s. 229)  

Denna reklamfilm som präglas av ideologiska värderingar och har en avsaknad av 

aktuella sakfrågor gör att partiet visar tendenser på produktorientering. Ett 

produktorienterat parti argumenterar för sin ideologi och politik och antar att 

väljarna kommer att inse att partiets idéer är de bästa och därför kommer att rösta 

på dem (Strömbäck, 2007b, s.58). 

7. 4 Miljöpartiet 

Miljöpartiets tanke om solidaritet med djur, natur, och det ekologiska systemet 

kommer till uttryck i reklamfilmen genom de miljömedvetna människorna som 

bland annat källsorterar och transporterar sig kollektivt (Miljöpartiets 

partiprogram, 2005, s. 1) Detta ansvar bör enligt partiet tas för att förvalta jordens 

resurser i balans med naturen så att den biologiska mångfalden bevaras. 

Solidariteten med kommande generationer som innebär att vi måste leva på ett sätt 

som är möjligt för alla, nu och i framtiden, manifesterar även det sig genom detta 

miljömedvetna handlande (Miljöpartiets partiprogram, 2005, s. 1).  
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I SIFO:s undersökning tyckte 18 procent av väljarna att miljö/klimat var den 

viktigaste sakfrågan eller samhällsproblemet inför valet. (SIFO – sverigesradio.se) 

Dock är denna fråga även väl förankrad i partiets ideologi. Om den ideologi som 

företräds har starkt stöd hos väljarna krävs ingen kompromiss med ideologin, vilket 

skulle kunna vara fallet hos Miljöpartiet. (Nord & Strömbäck, 2003, s. 176)  

Det är svårt att skilja på partiets ideologi och den aktuella sakfrågan miljö/klimat 

vilket gör det svårt att dra någon slutsats om partiet är produkt- eller säljorienterat. 

Den ideologiska närvaron i reklamfilmen visar tydligt att partiet inte pekar åt det 

marknadsorienterade hållet, vilket skulle innebära att partiet endast utgår ifrån vad 

väljarna behöver och vill ha (Lees-Marshment, 2001b, s. 696).  

7. 5 Moderaterna 

I Moderaternas tre reklamfilmer; Kärlek på jobbet, Helg och Självkänsla lyfter fram 

fördelarna med att ha ett arbete. Jobbfrågan är en aktuell fråga i dagens samhälle, 34 

procent av väljarna ansåg att denna fråga var den viktigaste inför valet. Men det är 

inte bara jobb partiet fokuserar på i dessa reklamfilmer.  

Vid en djupare analys framkommer det också att reklamfilmen handlar om den 

enskilda människan och hur individen stärks av att ha ett arbete. Vi ser tecken på 

frihet, humanitet och framtidstro, att den enskilde individen lyfts fram framför 

kollektivet samt individens egen kraft att växa. (Moderaternas idéprogram, 2001, s. 

3-5) Personerna i filmen känner självkänsla, glädje, stolthet, och på jobbet får de 

utrymme att växa. Reklamfilmen präglas av såväl ideologiska värderingar som den 

aktuella sakfrågan om jobb och sysselsättning. 

I fråga om koppling mellan de sakfrågor som lyfts fram och de ideologiska 

värderingarna har reklamfilmen självkänsla tydliga kopplingar till den enskilde 

individen och dennes egen kraft att växa med hjälp av sitt arbete. (Moderaternas 

idéprogram, 2001, s. 5) Reklamfilmen helg har koppling till den ideologiska 

värderingen om människans frihet, ett arbete ger såväl ansvar som frihet, denna 
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koppling är inte lika självklar som ovan nämnd reklamfilm. Denna reklamfilm samt 

den sista reklamfilmen, Kärlek på jobbet, har en tydligare koppling till sakfrågan 

jobb/sysselsättning och de fördelar detta innebär än partiets ideologiska 

värderingar.  

Sammanfattningsvis präglas partiets reklamfilmer, sammanslaget, av såväl 

ideologiska värderingar som mycket aktuella sakfrågor för väljarna. Att partiet tar 

utgångspunkt i de ideologiska värderingarna i varierande utsträckning, och 

förpackar detta på ett säljande sätt för att övertyga väljarna, gör att vi ser tendenser 

på säljorientering hos Moderaterna (Strömbäck, 2009, s. 229; Strömbäck 2007b, s. 

58). 

7. 6 Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna vill skapa ett jämställt samhälle utan klasskillnader där 

individens frihet är viktig och solidariteten ses som ett stöd i denna kamp för 

rättvisan (Socialdemokraternas partiprogram, 2001, s. 1 & 8). Dessa ideologiska 

värderingar kommer till uttryck i reklamfilmen genom att visa ett tydligt 

utanförskap som partiet vill motverka. 207 000 unga vill inget hellre än att rycka in, 

men de unga står utanför och får inte möjlighet att arbeta.  

Socialdemokraterna fokuserar på jobb/sysselsättning i sin reklamfilm, en fråga som 

27 procent av väljarna ansåg var viktigast, och denna sakfråga toppade listan. 

Filmen präglas av såväl utanförskap som den aktuella jobbfrågan. Partiets 

ideologiska värderingar, såsom tanken om ett jämställt samhälle, kommer till 

uttryck genom att belysa det utanförskap arbetslösheten bland unga skapar.  

Socialdemokraterna menar att de medborgerliga fri- och rättigheterna är 

utgångspunkten, men de måste byggas på med bland annat rätten till delaktighet i 

arbetsliv. (Socialdemokraternas partiprogram, 2001, s. 16) Det finns dock fler 

bidragande faktorer såsom rätten till social trygghet, delaktighet i kultur och personlig 

utveckling. Anledningen till att Socialdemokraterna valt att fokusera på just rätten till 
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delaktighet i arbetsliv kan vara att partiet vill förpacka sin politik på ett säljande sätt. 

(Lees-Marshment, 2001b s. 697; Strömbäck, 2009 s. 232 & 229; Strömbäck 2007b, s. 

58) På så sätt kan partiet anpassa sin kommunikation till målgruppen utifrån 

undersökningar av väljarmarknaden utan att förändra sin politik.  

7. 7 Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt parti som strävar efter ett samhälle utan 

stora kulturella skillnader då partiet menar att kulturkrockar försvårar för 

samhället. (Sverigedemokraternas principprogram, 2005, s. 4) I reklamfilmen ställs 

den ensamma svenska pensionären mot de många invandrarna från en kultur som 

krockar med den svenska. De många kvinnorna i burka blir snabbt allt fler, många 

har barnvagnar med sig, och detta kan ses som en risk för att de etiska och 

kulturella likheterna bland befolkningen ska krocka. (Sverigedemokraternas 

principprogram, 2005, s. 5) Att pengarna inte räcker till pensionerna beror på 

invandringen och denna måste stoppas, vilket illustreras av nödbromsen.  

Enligt SIFO:s undersökning tyckte 11 procent av väljarna att pensioner var den 

viktigaste sakfrågan/samhällsproblemet inför valet 2010. (SIFO – sverigesradio.se) I 

reklamfilmen visar Sverigedemokraterna att invandringen måste stoppas för att 

pengarna ska räcka till pensionerna. För de väljare som är intresserade av 

pensionsfrågan blir minskad invandring en lösning på problemet. Reklamfilmen 

fokuserar därigenom på de ideologiska värderingarna, nationalism och kultur, samt 

pensioner som väljarna tyckte var en viktig fråga. Det var dock endast 3 procent av 

väljarna som ansåg att invandring/flyktingar var den viktigaste frågan, vilket kan 

vara en anledning till att partiet valt en annan sakfråga för att förpacka sin politik 

på ett säljande sätt (Strömbäck, 2009, s. 229; Strömbäck 2007b, s. 58). Det naturliga 

för Sverigedemokraterna, utifrån partiets ideologi, hade kanske varit att belysa 

frågan invandring/flyktingar. Ett säljorienterat parti gör dock undersökningar av 

väljarmarknaden innan de kommunicerar sin politik (Lees-Marshment, 2001b s. 697; 

Strömbäck, 2009 s. 232). Eftersom endast 3 procent av väljarna ansåg denna fråga 
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viktigast vore detta alternativ inte intressant för ett säljorienterat parti. Vi menar 

därför att Sverigedemokraterna visar tendenser på säljorientering då såväl 

ideologiska värderingar som aktuella sakfrågor lyfts fram i partiets reklamfilm.  

Dock kan diskussionen föras kring varför partiet inte valt en ”högre rankad” fråga 

som tillexempel jobb/sysselsättning och belyst sina ideologiska värderingar genom 

denna sakfråga. Detta skulle möjligtvis kunna besvaras med att pensionerna var 

den viktigaste frågan för partiets målgrupp.  

7. 8 Vänsterpartiet  

Den orättvisa, ohållbara och orimliga värld som Vänsterpartiet menar att vi lever i, 

en maktordning partiet vill motverka, kommer till uttryck i reklamfilmen. 

(Partiprogram Vänsterpartiet, 2008, s.4 & 8; Vänsterpartiet sam. Partiprogram, 2008, 

s.2). Den hand, som representerar de privata vårdföretagarna och borgarklassen tar 

pengar från de som står i vårdköer, arbetarklassen.  Detta går emot den jämlikhet 

och solidaritet som partiet förespråkar. (Vänsterpartiet sam. Partiprogram, 2008, s.1) 

27 procent av väljarna tyckte att sjukvård var den viktigaste 

frågan/samhällsproblemet inför valet 2010. (SIFO – sverigesradio.se) Denna fråga 

var den näst viktigaste frågan efter sysselsättning/jobb. Paritet belyser detta aktuella 

samhällsproblem ur ett perspektiv där det kapitalistiska klassamhället är orsaken 

till problemet. Såväl ideologiska värderingar som aktuella sakfrågor tar plats i 

denna reklamfilm. Partiet uttrycker sina ideologiska värderingar genom den 

sakfråga som lyfts fram och menar att problemet kan lösas genom partiets politik 

och skapandet av ett jämställt, klasslöst, och solidariskt samhälle. 

Vänsterpartiet har valt att fokusera på en aktuell sakfråga, vården, som klassades 

som den näst viktigaste frågan i SIFO:s undersökning. Ett säljorienterat parti gör 

undersökningar av väljarmarknaden innan de kommunicerar sin politik. (Lees-

Marshment, 2001b s. 697; Strömbäck, 2009 s. 232) Sådana undersökningar skulle 

kunna ge Vänsterpartiet möjligheten att upptäcka vilka sakfrågor och 
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samhällsproblem som väljarna tycker är viktiga, i detta fall vården. Partiet har dock 

förankrat detta samhällsproblem till sin ideologi. Detta gör att vi ser tendenser på 

säljorientering hos Vänsterpartiet då ideologin tas som utgångspunkt men 

kommunikationen förpackas på ett säljande sätt (Strömbäck, 2009, s. 229; Strömbäck 

2007b, s. 58).  

8. Slutsats och diskussion 

Syftet med denna studie är att, utifrån teorin om politikens marknadsorientering, 

undersöka hur de svenska riksdagspartiernas ideologiska värderingar är närvarade 

i de politiska tv-reklamerna från valrörelsen 2010. För att besvara detta syfte har vi 

undersökt hur partiernas ideologiska värderingar kommer till uttryck, i vilken 

utsträckning reklamfilmerna fokuserar på ideologiska värderingar respektive 

aktuella sakfrågor, samt hur kopplingen ser ut mellan de aktuella sakfrågor som 

lyfts fram och de ideologiska värderingarna.  

Vår undersökning visar, genom i vilken utsträckning aktuella sakfrågor och 

ideologiska värderingar kommer till uttryck, att Centerpartiet, Folkpartiet, 

Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet visar 

tendenser på säljorientering. Miljöpartiet har tydliga förankringar till sina 

ideologiska värderingar men dessa stämmer överens med den aktuella  sakfrågan 

miljö/klimat vilket gör det svårt att dra någon slutsats om partiet är antingen 

produkt- eller säljorienterat. Tydligt var dock att partiet inte visar tendenser på 

marknadsorientering. Kristdemokraterna pekar, genom sin frånvaro av kopplingar 

till aktuella sakfrågor, åt det produktorienterade hållet.  

Detta resultat är intressant med hänsyn till Lees-Marshments påstående att det mest 

marknadsorienterade partiet vinner ett val (Lees-Marshment, 2001a, s.211) och 

Strömbäcks studie som visar att det finns tillfällen då den säljorienterade vägen är 

ett bättre val (Strömbäck, 2007a, s.87-88). Sveriges ”multi-party system” medför att 

det kan vara bättre för svenska partier att förlita sig på sin ideologiska och 
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historiska position och image då det trängre politiska landskapet gör det svårt för 

mer än ett fåtal partier att bli marknadsorienterade (Strömbäck, 2010, s. 62). 

Strömbäck menar också att det är mest troligt att de svenska partierna kommer 

fortsätta att professionalisera sitt kampanjarbete och använda mer 

marknadsföringstekniker men att det är mindre troligt att de svenska partierna 

kommer bli avsevärt mer marknadsorienterade så länge det trängre politiska 

landskapet råder. (Strömbäck, 2010, s. 62) Politisk säljorientering är enligt 

Strömbäck det som kommer dominera inom svensk politik. Denna undersökning 

som visar att tendenser på säljorientering kan ses hos samtliga partier, förutom 

Kristdemokraterna, kan ses som en bekräftelse på detta.   

Vi vill dock poängtera att vissa partier, som till exempel Moderaterna, har haft flera 

reklamfilmer under valet 2010 och vissa av dem skulle kunna ses som tecken på 

marknadsorientering. I denna undersökning ser vi dock till helheten och har slagit 

samman partiets samtliga reklamfilmer för gemensam bedömning. Detta innebär att 

partier som har råd att producera flera reklamfilmer där aktuella sakfrågor och 

ideologiska värderingar kan lyftas fram i varierande utsträckning, i slutändan 

analyseras sammanslaget.  

Slutligen vill vi klargöra att denna studie undersöker en del av partiernas 

kommunikation, reklamfilmerna, vilket är en betydelsefull del för forskningen inom 

political marketing då Nord & Strömbäcks studie (2003) inte innefattade denna. 

Undersökningen ger djupare kunskap om hur närvarande ideologin är i partiernas 

reklamfilmer under valrörelsen 2010, och visar utifrån detta på tendenser inom 

ramarna för produkt-, sälj- och marknadsorientering. För att svara på frågan om 

partiernas utveckling, samt vilken orientering som är den bästa för svenska partier, 

uppmanar vi till fler studier i framtiden. Dels för att skapa en helhetsbild över 

partiernas strategiska tillvägagångssätt, men vi uppmuntrar även till fler studier då 

partierna ständigt utvecklas och förändras. Den marknadsorienterade utvecklingen 

bör även följas för att bidra till kunskap för såväl samhället som partierna.
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