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Vi vill börja med att tacka våra respondenter för att de med sin positiva inställning till vår 
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Sammanfattning 
 

Titel: Gröna framtidsdrömmar – en kvalitativ studie av Centerpartiets strategiarbete för 

valfilm inför riksdagsvalet 2010. 

Författare: Sofia Tjärnström & Lina Andersson  

Ort: Sundsvall 

Rapporttyp: Kandidatuppsats, C-nivå 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka Centerpartiets strategiarbete för valfilmer på 

nationell men främst regional nivå.  

 

Teori: Vi har i studien använt oss av teorier som behandlar strategisk kommunikation för att 

få insikt i hur en strategi bör utformas, politisk kommunikation för att ta reda på hur 

Centerpartiet använt sig av detta för att påverka sin målgrupp samt marknadskommunikation 

för att kunna diskutera varumärkesaspekten hos politiska partier.  

 

Metod: Undersökningen gjordes via kvalitativa respondentintervjuer för att först ta reda på 

hur Centerpartiet säger sig ha arbetat med strategiutformning inför respektive valfilm. Dessa 

följdes upp av kvalitativa innehållsanalyser för att vi skulle kunna se hur strategierna 

avspeglades i valfilmerna.  

 

Slutsats: Vi kom fram till att det fanns olika brister i hur Centerpartiet på regional respektive 

nationell nivå arbetat med strategier inför kommunikationsinsatsen med valfilm. Exempel på 

brister är att somliga regioner inte genomförde någon omvärldsanalys, hade otydliga mål och 

målgrupper. Några hade även otydliga budskap och utvärderade inte sin 

kommunikationsinsats. Dock hade man goda argument för sitt medieval på både nationell och 

regional nivå.  

 

Nyckelord: Strategisk kommunikation, planeringsprocessen, politisk kommunikation, 

valkampanj, marknadskommunikation. 
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1. Inledning 
Riksdagsvalet 2010 kommer alltid vara ett minnesrikt valår för den svenska riksdagen. Nu 

tänker vi inte på Sverigedemokraternas intågande utan istället på kampanjerna inför valet. För 

första gången, inför ett riksdagsval, använde partierna sig av valfilm som sändes på TV. 

Samtliga partier gjorde filmer och de visades allihopa i TV4. Från att ha stått på städernas 

torg, ropat ut sina politiska budskap och delat ut flygblad har den svenska politiken utvecklats 

genom åren. I denna studie granskar vi en av de nyaste kanalerna inom den svenska politiken 

– valfilm.   

1.2 Problembakgrund 
För en organisation spelar en stark identitet idag stor roll för att skapa, men också för att 

behålla, starka och lojala band med sina intressenter. Detta görs via olika kanaler (Falkheimer 

& Heide, 2007:41) Oavsett vilken kanal man väljer att utföra sin kommunikationsinsats på är 

det viktigt att man planerar sin kommunikation och anpassa sig efter omvärldens 

förväntningar och behov (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008:6-7). Som politisk 

aktör är det viktigt att förstå att det är i de kommunikativa processerna som politik skapas, 

förmedlas och förstås (Strömbäck, 2009:237).  

 

År 2010 var första gången valfilm sändes på TV inför ett riksdagsval i Sverige. Samtliga 

riksdagspartier spelade in filmer som sedan visades i TV4 veckorna innan valet den 19 

september. I vår studie har vi valt att titta närmre på just valfilm som kampanjteknik och vår 

ambition är att undersöka hur Centerpartiet på nationell men främst regional nivå arbetat med 

strategiutformning för valfilmer samt hur dessa avspeglas.  

 

Den tidigare forskning som vår studie baseras på är de studier som gjorts av Lars Nord, 

professor i medie- och kommunikationsvetenskap, och Jesper Strömbäck, professor i 

journalistik och politisk kommunikation. De menar att undersökningar borde göras med fokus 

på användandet av olika kampanjtekniker och strategier samt hur dessa tillämpas, för att 

kunna möjliggöra systematiska jämförelser och ta reda på hur professionaliserade de svenska 

kampanjerna är (Nord & Strömbäck, 2009:66). Vår studie utgår från ett kvalitativt perspektiv 

då vi använt oss av respondentintervjuer och innehållsanalyser för att kunna se hur 

Centerpartiets strategiarbete avspeglades i valfilmerna.  

 

Anledningen till valet att undersöka just Centerpartiet grundar sig i en undersökning som 

2009 gjordes av Marie Grusell och Lars Nord där man undersökte den samlade betydelsen av 

kampanjstrategier och kampanjstrukturer hos de sju riksdagspartierna samt Junilistan och 

Piratpartiet. Resultatet av denna studie visade att Centerpartiet var det parti som bedrev den 

mest professionella valrörelsen inför EU-parlamentsvalet 2009 vad avser det 

kampanjstrategiska tänkandet (Grusell & Nord, 2009:38). 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka Centerpartiets strategiarbete för valfilmer på 

nationell men främst regional nivå.  

 

1. Hur säger sig Centerpartiet ha arbetat med strategier inför utformning av valfilmer? 

2. Hur avspeglas Centerpartiets strategiarbete i valfilmerna? 

 

1.4 Avgränsning  
Vi valde att fokusera på en valfilm per region, som talade för hela partiet och valde därför 

bort att se på de regioner som endast använt sig av valfilm för personval. 
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Strategisk kommunikation 
Enligt professorerna Jesper Falkheimer och Mats Heide är strategisk kommunikation ett 

kunskapsintresse som innefattar både formell och informell kommunikation. Forskare inom 

ämnet sätter framför allt strategisk kommunikation i fokus när det handlar om organisationer 

och deras processer samt samhällsrelationer. Inom ämnet utvecklas teorier och metoder som 

det sedan går att reflektera över, kritisera och utveckla i praktiken (Falkheimer & Heide, 

2007:40).  

 

Enligt forskaren Michael B. Goodman kan corporate communication användas som alternativ 

term till strategisk kommunikation. Corporate communications omfattar bland annat public 

relations, kriskommunikation, varumärkeskommunikation, marknadskommunikation och 

reklam (Goodman, 2006:204).  Grunig menar att många PR-utövare idag mestadels ser public 

relations som publicitet och medierelationer. Andra utövare ser dock public relations som 

huvudfunktion inom strategisk kommunikation genom vilket organisationer kommunicerar 

med sina målgrupper (Grunig, Grunig & Dozier 2009:23). Forskaren Peter Szyszka definierar 

tre aspekter inom public relations. Den första är ett nätverk som utgörs av relationerna mellan 

en organisation och dess omvärld, den andra är att public relations management fungerar som 

en organisations förvaltningsfunktion och att det är ett specifikt hjälpmedel som används när 

uppsatta mål ska nå en viss effekt (Szyszka, 2008:97). 

 

Tidigare har man inom strategisk kommunikation mest intresserat sig för kommunikationen 

och kommunikationsfrågorna i sig, men idag riktar man sig också mot organisationer, deras 

verksamhet samt det ökande ömsesidiga beroendet mellan interna och externa intressenter. 

Organisationerna strävar efter att stärka sin identitet genom olika medier och olika former av 

kommunikation för att härigenom skapa starka och lojala band med sina intressenter 

(Falkheimer & Heide, 2007:41).  

 

Planerad kommunikation är ett annat begrepp som kan kopplas till strategisk kommunikation. 

Dock är detta inte vanligt internationellt men det förekommer. Forskaren LarsÅke Larsson 

menar att strategisk kommunikation är ett senare begrepp på planerad kommunikation med 

betoning på ledning av kommunikationsprocesser (Larsson, 2008:34). Larsson beskriver 

planerad kommunikation som organisationens formella och strukturerade kommunikation 

internt och externt. Denna planerade kommunikation ska även finnas med i ett styrdokument 

och enligt Larsson för även begreppet tanken till större kampanjer och projekt men även till 

mindre uppgifter, återkommande åtgärder, dagliga rutiner eller oförutsedda insatser (Larsson, 

2008:34). Enligt Falkheimer och Heide bygger den planerade kommunikationen på en 

envägskommunikation där sändaren har makten och initiativet i kommunikationsprocessen 

(Falkheimer & Heide 2007:45).  

2.1.1 Europeisk modell 

En annan modell som är relevant när man pratar om strategisk kommunikation är en modell 

framtagen av Betteke van Ruler, professor i kommunikationsvetenskap, och Dejan Verčič, 

docent i publik relations. Det kan sägas vara fyra olika dimensioner som forskare inom Public 

Relationsområdet samlas kring när de vill beskriva och förklara de grundläggande 

kännetecknen för PR och informationsverksamhet. Eftersom att man via strategisk 

kommunikation vill informera och påverka sin publik genom att skapa relationer för samtal, 
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debatter, berättelser och utsagor (diskurser) så har den informerande-, den påverkande-, den 

relationella- och den diskursiva dimensionen växt fram. Ur detta har Van Ruler och Verčič 

lyft fram aspekter av organisationskommunikation som anses viktiga i europeiska PR-kretsar 

och skapat Informationsmodellen, Påverkansmodellen, Relationsmodellen och 

Dialogmodellen. Dock utesluter inte modellerna varandra men den aspekt som stämmer 

överens med vår undersökning och hur en politisk reklam är utformad strategiskt och har för 

syfte, är påverkansmodellen (Van Ruler, Verčič, 2005:248-251). 

 

Enligt Verčič och Van Ruler är nyckelaspekten i påverkansmodellen kontroll. Här kopplar de 

in både vikten av retorik och hur modellen har sändare, mottagare och meddelande i fokus 

och alltså grundar sig på ett asymmetriskt perspektiv – envägskommunikation (Van Ruler, 

Verčič, 2005:249). Dock handlar inte modellen om endast en envägskommunikation, utan 

mottagarna måste vara övertygade om att det finns en föreliggande mening med budskapet 

och man fokuserar därmed på att målgrupperna ska ta till sig organisationens synsätt i någon 

fråga. (Van Ruler, Verčič, 2005:249). 

 

2.1.2 Planeringsprocessen  

Strategisk kommunikation handlar om övergripande strategiska planering, utförande och 

utvärdering av en organisations kommunikation med både interna och externa publiker 

(Falkheimer & Heide, 2007:36-37). Planering är viktigt inte minst när det gäller kampanjer. 

Det finns två typer av kampanjer, expressiva och instrumentella där den första syftar till att 

uttrycka uppfattningar, och den senare till att nå effekter av något slag (Larsson, 2008:130). 

Det viktigaste när man planerar en kampanj är att göra rätt saker och inte lägga lika mycket 

fokus på att göra saker rätt (Larsson, 2008:139).  

 

Omvärldsanalysen 
För att lyckas med strategisk kommunikation i praktiken krävs det att organisationen bevakar 

sin omvärld. En övergripande analys av omvärlden och organisationen som helhet kallas för 

omvärldsanalys. När man går in på djupet i sin analys vid exempelvis kampanjer och liknande 

krävs även en föranalys på detaljerad nivå (Larsson, 2008:97). Enligt professorn Anne 

Gregory är omvärldens attityder gentemot organisationen också av vikt. Om det visar sig att 

en nyckelmålgrupp har en helt annan syn på ett samhälleligt fenomen än organisationen så 

måste den antingen ändra på sig i riktning mot målgrupperna, eller försöka influera 

målgrupperna till en annan åsikt (Gregory, 2009:181). Gregory nämner även att det är viktigt 

att identifiera problem eller sakfrågor i omvärlden som man sedan kan basera sin planering 

på, ibland kallas analysstadiet i planeringsprocessen även för situationsanalys (Gregory, 

2009:179). 

 

Vikten av att göra en omvärldsanalys ligger för det första i omgivningens olika skikt. Det 

finns politiska, sociala, ekonomiska, ekologiska och teknologiska dimensioner. För företag 

spelar marknaden och konkurrensen in och inom det politiska området ska man ta hänsyn till 

en juridisk legal aspekt. För det andra så förändras omvärlden ständigt och därmed 

organisationens förutsättningar (Larsson, 2008:97). Genom att analysera omvärlden så gagnar 

det organisationen på så sätt att de få koll på samhällsdebatten i ett tidigt stadium och kan 

därmed influera den (Gregory, 2009:180). 

 

Mål 
Det är även viktigt att ha ett tydligt mål för den kommunikationsinsats som ska utföras. Utan 

ett tydligt mål är det svårt att utforma en effektiv strategi, ringa in målgrupper, formulera rätt 
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budskap och hitta rätt medier. Utan mål kan man heller inte utvärdera resultaten av 

kommunikationsinsatsen (Larsson, 2008:109). Innan målen sätts är det viktigt att analysera 

storleken på kommunikationsinsatsen och dess natur. Vad målgrupperna beträffar får man 

heller inte glömma att det är en svårare uppgift att få någon att agera och/eller tänka på ett 

visst sätt när det gäller känsliga ämnen då chanserna är stora att målgruppen sedan tidigare 

redan har tagit ställning i frågan (Gregory, 2009:183). 

 

Målgrupper och målgruppsanalys 
När man utformar en kampanj är det viktigt att både förstå organisationen och de man 

kommunicerar med. Detta eftersom kommunikation planeras systematiskt medan människor 

mer eller mindre fungerar känslomässigt (Larsson, 2008:143). De som organisationen vill 

kommunicera med kan vara uppdelade i en eller flera målgrupper. Analysen av 

målgruppen/grupperna är en central del i all informationsverksamhet. Det gäller för 

organisationen att differentiera sin kommunikation för att nå alla eftersom det som tidigare 

nämnt är en omvärld som är fördelad i skikt vilket även medför en splittring eller uppdelning 

bland målgrupperna (Larsson, 2008:143-144). Ibland är målgrupperna uppenbara redan från 

början och ibland dyker de upp under den research som görs inför kommunikationsinsatsen 

(Gregory, 2009:185). 

 

Strategi 
Ofta görs felet att man går direkt till strategin och glömmer bort ovanstående delar i 

planeringsprocessen (Gregory, 2009:188). Enligt Larsson så är strategin vägvalet till 

organisationens mål då man väger organisationens mål och aktiviteter mot omgivningens 

behov och krav. I korthet är strategins uppgift att bygga upp en ställning som är så stark och 

flexibel att organisationen kan nå sina mål oavsett vilka oförutsedda motkrafter som inträffar 

(Larsson, 2008:165-166). Det är därför av stor vikt att man innan en kommunikationsinsats är 

medveten om vilka modeller för strategisk kommunikation som är relevanta i sammanhanget. 

Ett exempel på detta skulle kunna vara en inifrånstrategi vilket innebär att organisationen 

sprider och initierar information till sina målgrupper på egna villkor. Dessa strategier handlar 

mycket om påverkan och övertalning (Larsson, 2008:168-169).  Kommunikation från en 

organisation kan ha som syfte att gynna och tillgodose sändarens behov. Viktigt att påvisa är 

också att även om påverkan är målet så produceras även en hel del information som enbart har 

upplysning som syfte. Dock gäller detta endast neutral, saklig och värderingsfri information 

och denna typ av informativa insats kan betraktas som en önskan att omvärlden ska få 

kännedom av organisationen. Om man å andra sidan får med minsta positiva egenskap om 

den egna organisationen räknas detta som påverkan (Larsson, 2008:170-171).  

 

Budskap  
Budskapet är kärnan i alla kommunikation (Larsson, 2008:185). När det gäller just budskap 

och budskapsstrategi så har praktikerna Ulf Dahlqvist, varumärkeskonsult, och Magnus 

Linde, marknadsförare, kommit fram med en reklaminriktad modell som utgår från faktorerna 

motivation och beteende hos mottagarna (Dahlqvist och Linde, 2005:23-54). Organisationer 

som är av naturen sociala och idébärande och söker stöd för sin mission använder sig oftast av 

känslomässiga strategier. Detta innebär att målgruppens motivation är hög, samt att de 

reagerar emotionellt på budskapet (Dahlqvist & Linde, 2005:75).  

 

När det gäller offentlig information är budskapet viktigt (Gregory, 2009:186). Budskap från 

offentliga organisationer, kanske inte minst ett politiskt parti som Centerpartiet, är vanligtvis 

väldigt utförliga och nyanserade. De kräver en balanshållning mellan olika intressen och en 
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förmåga att täcka in stora frågor, samtidigt kan det finnas undantag med offentliga budskap, 

att de ska skapa en ”köpeffekt” (Larsson, 2008:189).  

 

Medieval 
När det gäller medieval så är målgruppens inställning till olika medier en central 

analysvariabel. Exempelvis värderar vissa informationen i dagstidningar högt, medan de 

nedvärderar direktreklam i brevlådan, olika grupper har även olika attityd till reklam på TV 

(Larsson, 2008:219-220). Gregory talar även om medieval som ”taktik” och menar att det är 

de event, medier och metoder som används för att implementera strategin (Gregory, 

2009:188). 
 

Utvärdering och analys 

Efter själva genomförandet av kommunikationsinsatsen är nästa steg att analysera och 

utvärdera, detta steg glöms ofta bort (Larsson, 2008:245). Gregory menar att utvärderingen 

och analysen är en process som borde vara fortlöpande under hela kommunikationsprocessen 

och göras i slutet. Detta för att det är viktigt att mäta kommunikationsinsatsens effektivitet – 

vilka insatser som bidrog till effektiviteten och inte (Gregory, 2009:193-194). 

 

2.2 Politisk kommunikation  
Vad politisk kommunikation ytterst handlar om, enligt Nord och Strömbäck, är medvetna 

ansträngningar för att påverka antingen allmänheten eller utvalda målgrupper i en viss 

riktning. De menar att det kan ske indirekt, via påverkan av de massmedier som allmänheten 

eller utvalda målgrupper använder sig av, eller direkt via kommunikation genom kanaler som 

de politiska aktörerna har kontroll över (Nord & Strömbäck, 2009:14-15). Ur ett socialt 

systemperspektiv menar Strömbäck och forskarna Mark Ørsten och Toril Aalberg, som 

Strömbäck samarbetat med vid skrivandet av boken Communications Politics, att politisk 

kommunikation kan beskrivas som en kontinuerlig relation mellan politiska institutioner och 

aktörer, media institutioner och medborgare, väljare och mediekonsumenter (Strömbäck, 

Ørsten & Aalberg, 2008:11). Brian McNair är professor i journalistik och 

mediekommunikation och menar att politisk kommunikation innefattar all kommunikation 

som på ett eller annat sätt kan påverka en politisk aktörs image eller identitet (McNair, 

2007:4). Lynda Lee Kaid, professor i telekommunikation, menar i liknelse med Chaffee att 

politisk kommunikation har en betydande roll i den politiska processen (Kaid, 2009:57). 

 

2.2.1 Svenska valkampanjers utveckling 

Enligt Strömbäck är svenska partier väl medvetna om vikten om att genomföra valkampanjer 

och att de ska nå osäkra och nya väljare. Dock var huvudstrategin år 2006 inte att göra 

kampanjer baserade på fast marknadsföring med respekt för behov och krav hos valda 

målgrupper utanför partierna, utan de ville först diskutera och definiera sitt meddelande 

internt för att sedan kommunicera detta så effektivt som möjligt (Strömbäck, 2010:59). 

 

Politik utan kommunikation, menar Strömbäck är en omöjlighet. Detta för att det är via 

kommunikation och kommunikativa processer som politik formas, förmedlas och förstås. Den 

form av politisk kommunikation som dominerar de politiska processerna och 

opinionsbildningen är masskommunikationen. Detta trots att Internet har blivit allt viktigare. 

Det är via massmedier politiska aktörer kan kommunicera med och nå större grupper av 

människor (Strömbäck, 2009:237). Massmedieforskaren Denis McQuail menar att TV-reklam 

är det medium som spelar störst roll när det gäller kommunikation mellan politiska aktörer 
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och medborgare speciellt i valtider. Detta för att mediet har stor räckvidd och ger stor effekt 

(McQuail, 2005:35-36). Nu förlitar man sig bland annat på medier när man utformar sina 

kampanjer samt professionell expertis. Man använder sig även av opinionsmätningar, 

väljarsegmentering och målgruppsanpassning. Förr i tiden förlitade man sig istället på 

frivilliga kampanjarbetare och interpersonell kommunikation samt att expertisen utgjordes av 

politikernas egna erfarenheter (Strömbäck, 2009:63). 

 

2.2.2 Beroendeförhållandet mellan politiker, publiken och medier 

Inom den politiska kommunikationen menar Strömbäck att man kan identifiera tre 

aktörsgrupper som är särskilt centrala i de processer som rör politik, kommunikation och 

makt. De aktörer som det handlar om är politiska, publika och medier. Politisk 

kommunikation handlar utifrån detta om ett kommunikativt samspel mellan dessa tre 

aktörsgrupper (Strömbäck, 2009:29-30). Tillsammans utgör dessa aktörer ett socialt system, 

där de olika delarna både påverkar och påverkas av varandra (Strömbäck, 2009:237). Dessa 

förhållanden menar McNair blir särskilt påtagliga under just en kampanj (McNair, 2007:5-

11). 

 

Den första aktören är politiska organisationer där vi i vår studie väljer att fokusera på politiska 

partier (Strömbäck, 2007:29). Dessa kan, enligt McNair, definieras som de individer som 

strävar efter att genom organisatoriska och instrumentella medel påverkar beslutsprocessen 

(McNair, 2007:5). Den andra aktören utgörs av publiken. Publikens åsikter, attityder och 

beteenden menar Strömbäck alltid är centrala eftersom det är de som kan reglera det 

demokratiska intresset. Tappar publiken förtroende och intresse för politiken faller systemet 

och de politiska makthavarna (Strömbäck, 2009:30). McNair menar att den politiska 

kommunikationen alltid syftar till att uppnå en effekt efter att mottagarna tagit emot deras 

meddelande (McNair, 2007:10). Kopplat till vår studie skulle detta exempelvis kunna vara 

röster i ett demokratiskt val. Mellan de politiska och publika aktörerna kan man se att båda 

grupperna är beroende av varandra då de båda vill att den ena ska representera den andra 

(McNair, 2007:10-11).  

 

Den tredje aktörsgruppen utgörs av medieaktörer. Med media har både de publika och de 

politiska aktörerna ett beroendeförhållande. Publiken för att få information om det 

demokratiska och de politiska för att nå ut till sin publik och sina potentiella väljare. (McNair, 

2007:10) Kaid menar också att de politiska aktörerna i en kampanj främst når ut till sin publik 

via medierna (Kaid, 2009:58). I mediernas bevakning av politik i allmänhet och valrörelser i 

synnerhet gestaltas politik ofta som ett spel om makten. Samtidigt som synsättet är väldigt 

förenklat menar Strömbäck att det är uppenbart att de politiska aktörerna konkurrerar med 

varandra både för att påverka medierna men också för att vinna röster i valen. I takt med en 

sjuknande partiidentifikation, ökad väljarrörlighet och det faktum att allt fler bestämmer sig 

sent vilket politiskt parti de ska lägga sin röst på, menar Strömbäck, att konkurrensen 

partierna emellan har blivit allt hårdare. Detta har visat sig tydligt i svenska 

valundersökningar från år 2006 då 58 procent endast under valkampanjen bestämt vilket parti 

de skulle lägga sin röst på. Intressant att betona här är också att hela 12 procent bytte block 

under samma tidsperiod. Ju rörligare väljarna blivit desto viktigare och nervösare har 

valrörelserna också blivit för de politiska partierna och kandidaterna. Med allt senare 

röstbeslut och alltmer omfattande väljarrörlighet följer att valrörelserna helt enkelt blivit allt 

viktigare för valresultatet (Strömbäck, 2009:12). 
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2.3 Marknadskommunikation 
Forskarna Philip Kotler, Gary Armstrong, Veronica Wong och John Saunders menar att 

marknadskommunikation idag inte handlar om att bara ”sälja produkter” utan mer handlar om 

att tillfredsställa målgruppernas behov. Marknadskommunikation är en pågående process som 

jobbar för att behålla tidigare intressenter men även finna nya genom att anpassa sig efter 

omvärldens förväntningar och behov (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008:6-7). 

Dahlén och Lange menar även de att marknadskommunikation inte längre bara handlar om 

reklam och promotion även om dessa delar av kommunikationen fortfarande är mycket 

användbara. De menar att marknadskommunikation ska vara en central del i varje 

kontaktpunkt mellan organisationen och dess omvärld. Organisationen ska säkerställa att den 

har en plan för hur den kommunicerar på olika arenor. Marknadskommunikation inkluderar 

PR, personlig försäljning, promotion och reklam (Dahlén & Lange, 2009:29). 

Marknadskommunikationens tre huvudfrågor handlar om vilka företaget vill nå, vad företaget 

vill säga till dem och hur de ska säga det. Svaren på dessa frågor är i tur och ordning att 

identifiera rätt målgrupp, att utforma ett budskap och kommunicera i rätt kanal (Dahlén & 

Lange, 2009:30).  

 

Dahlén och Lange menar att syftet med marknadskommunikation är att förbättra den redan 

befintliga situationen för varumärket. I boken Optimal marknadskommunikation tar de upp 

John Kellers modell som är ett enkelt regelverk för effektiv marknadskommunikation. 

Modellen säger att företaget inledningsvis ska etablera kundernas nuvarande 

varumärkeskunskap. I nästa steg ska målsättningar för den önskade varumärkeskunskapen 

etableras för att i det tredje steget utforma en marknadskommunikation som ska leda till att 

målsättningen uppnås. Detta för att kunna mäta marknadskommunikationens effektivitet och 

se om målsättningen faktiskt uppnås, annars är kommunikationen inte effektiv (Dahlén & 

Lange, 2009:30). 

 

2.3.1 Marknadskommunikation i politiken 

Jennifer Lees-Marshment, forskare specialiserad inom politisk marknadskommunikation, 

menar att politisk marknadskommunikation, på olika nivåer runt om i världen, handlar om 

kommersiella marknadskommunikationstekniker och koncept i demokratin. Teknikerna 

används av politiska aktörer inte bara för att ”sälja” sig själva och deras policys. De används 

också för att avgöra vad man ska erbjuda målgrupperna först - vilka policys de ska anta, vilka 

ledare de ska välja som bäst representerar den valda policyn och hur man bäst kommunicerar 

dessa. Politisk marknadskommunikation handlar dock inte bara om att ”sälja” under 

valkampanjerna, det handlar om mer än så (Lees-Marshment, 2010:1). Politiska partier kan 

använda sig av flera olika redskap för sin marknadskommunikation; exempelvis 

väljarprofilering, segmentering, mikro-mål och kommunikation via Internet. Partierna kan 

också designa sin politiska produkt gentemot marknaden och härigenom bli mer 

marknadsorienterande än säljarorienterande (Lees-Marshment, 2010:1). 

 

2.3.2 Politiska varumärken 

Diskussionen kring om politiska partier är varumärken eller inte debatteras ofta forskare 

emellan (Henneberg, 2004:225). Gareth Smith och Alan French, doktorand i 

marknadskommunikation respektive universitetslektor på Loughborough University, är två 

som menar att politiska partier är varumärken. Enligt dem har publiken till politiska partier 

samma kunskap om partier som om vilka varumärken som helst. För att konkretisera dessa 
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argument menar forskarna att partierna uppfyller de definitionskrav ett varumärke har; ett 

namn, term symbol, eller design, eller en kombination av dem som är avsedda för att 

identifiera de varor eller tjänster av en eller en grupp av säljare för att skilja dem från 

konkurrenterna. Smith & French menar också att ledaren och/eller frontfiguren för en politisk 

organisation kan höja och sänka det politiska varumärket, dess image och publikens 

uppfattning för det och så vidare (Smith & French, 2009:211-212). 

 

Det finns dock dem som inte håller med om Smith och French resonemang. Stephan C 

Henneberg, professor inom marknadskommunikation, anser att politiska partier skiljer sig 

alldeles för mycket från vanliga varumärken då dessa varumärken är av en mer särskild art 

eftersom politiska aktörer inte har som syfte att sälja (Henneberg 2004:232). Forskartrion 

Cwalina, Falkowski och Newman menar dock att politiker visst är en typ av säljare, inte av 

produkter men utav hopp. Detta för att partiet via reklamen vill garantera framgångsrik 

förvaltning, social stabilitet och god ekonomisk tillväxt på uppdrag av väljarna (Cwalina, 

Falkowski & Newman, 2009:67). 

2.3.3 Reklamutformning  

Ifall inte reklamen utformas rätt spelar det ingen roll om företaget har en väl genomtänkt 

varumärkesstrategi och en god positionering. Dahlén och Lange pratar om taktisk 

reklamutformning som har två huvudsakliga syften. Det första är att företaget, eller 

organisationen, ska bygga upp sitt varumärke för att skapa önskvärda associationer. Det andra 

handlar om att få målgruppen intresserad av den produkt eller tjänst företaget erbjuder. I den 

taktiska reklamutformningen finns följande tre olika huvudfaktorer som är viktiga att beakta: 

 

1. Reklamen måste anpassas till produkten då det finns flera faktorer som påverkar hur 

människor uppfattar och bearbetar reklam, ett exempel är engagemang. 

 

2. Hänsyn ska visas till målgruppen. Detta för att målgruppens strategiska egenskaper 

framförallt är intressanta eftersom de påverkar handlingsutrymmet i reklamen. 

 

3. Det är viktigt att uppnå reklamens kommunikationsmål. Därför är noggrannhet vid 

utformningen av reklamen viktig (Dahlén & Lange, 2009:362). 

2.3.4 Budskap i visuell kommunikation  

Nu för tiden är det som varumärke viktigt att överrösta det massmediala bruset med budskap 

som fångar publiken (Bergström, 2009:70). Kotler med flera menar att den som vill 

kommunicera ut ett meddelande, sändaren, måste se till att meddelandet går under ett tema 

som kan komma att få önskad respons av mottagaren (Kotler et al., 2008:703). Bergström 

menar att sändaren förväntar sig att budskapet ska väcka uppmärksamhet men också intresse, 

trovärdighet och till slut nå åsyftad effekt som oftast brukar vara en handling (Bergström, 

2009:34).  

 

Teman för budskap 
Två teman som Kotler m.fl. talar om att budskap kan formas efter är rationella och 

känslomässiga teman. Rationella teman handlar om publikens självintresse, det vill säga att 

produktens kvalitet, värde eller användningsområde påvisas och ger önskade förmåner till 

köparen. Budskap som formas i känslomässiga teman kan röra upp positiva eller negativa 

känslor hos mottagaren som i sin tur motiverar till ett köp. De känslor man skulle kunna 

använda sig av i reklamen är exempelvis kärlek, humor eller ett löfte om framgång och lycka. 

Negativa känslor skulle kunna vara rädsla, skuld och ”skam” som säger att köparen 
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exempelvis bör leva ett hälsosammare liv (Kotler et al., 2008:703-704). Enligt forskarna Brian 

J Fogarty och Jennifer Wolak är det dock viktigt att sändaren är medveten om att budskapet 

kan uppfattas olika av olika mottagare då mottagarens redan befintliga kunskap, okunskap 

eller de känslor som redan finns lagrade hos mottagaren spelar stor roll för dess tolkningar 

(Fogarty & Wolak, 2008:146). 

 

Relationella, intygande, instrumentella och jämförande budskap  
Ett relationellt budskap syftar till att påvisa att en viss produkt eller tjänst ger en positiv och 

förhöjd känsloupplevelse, välbefinnande eller grupptillhörighet hos mottagaren. De skapar en 

relation mellan produkten och/eller tjänsten och konsumenten och tanken är att få publiken att 

drömma om något. Sättet att argumentera i denna typ av budskap bör vara emotionellt och 

odramatiskt som skapar delaktighet. Budskapen måste också vara tolkningsgenerösa och 

kräva något av mottagaren (Bergström, 2009:78).  

 

I det intygande budskapet tar sändaren hjälp av en intygande person som mottagaren kan 

stödja sig på inför valet av en vara eller tjänst som kräver stöd från någon pålitlig. En 

intygande person kan exempelvis vara en VD eller någon annan som har en viktig roll i 

organisationen. Viktigt att komma ihåg i en reklam med ett intygande budskap är att den 

intygande personen ska tala om att valet av ”produkt/tjänst” fungerar för honom eller henne 

men kanske också skulle kunna fungera för mottagaren (Bergström, 2009:80). 

 

Instrumentella budskap är budskap som utgår från ett problem som en produkt ska lösa. När 

man formar sitt budskap är det viktigt att dramatisera problemet. Ju större problem desto 

större längtan efter en lösning får mottagaren. De instrumentella budskapen lämpar sig bäst 

för produkter som har unika egenskaper. I vår studie likställer vi dock produkter med politiska 

partier. Budskapen ska sammanfattningsvis lova eller förmedla problemlösning, 

problemundvikande, ekonomisk vinning eller en nyhet (Bergström, 2009:73-75). 

 

Kort sagt om det jämförande budskapet är att sändaren jämför den egna produkten med en 

konkurrents produkt. För att kunna göra detta måste sändaren ha tydliga skillnader att bygga 

sin argumentation på (Bergström, 2009:81).  

 

Överkommunikation 
Det finns två sätt att skapa ett effektivt samspel mellan bild och text. Dessa är harmoni och 

disharmoni. Harmoni mellan text och bild innebär att texten förklarar bilden som exempelvis 

ett matreportage där texten lär mottagaren hur denne ska gå tillväga i tillagningen. Harmoni 

passar främst när information ska överföras till en mottagare som är motiverad att ta emot 

budskap (Bergström, 2009:288-289). Disharmoni å andra sidan är särskilt framträdande i 

reklam då mottagaren är omotiverad att ta emot informationen. Att säga ”apelsin” och sedan 

skriva ”apelsin” på en textremsa under är att överkommunicera sitt budskap. Just detta att 

säga samma sak två gånger, menar Bergström, innebär en irriterande upprepning hos 

mottagaren då denne dessutom kan känna sig nedvärderad av sändaren som om sändaren antar 

att mottagaren inte har förmågan att förstå budskapet (Bergström, 2009:289).  

2.3.5 Retorik 

Jens Elmelund Kjeldsen, försteamanuens i informations- och medievetenskap, menar att 

retoriken ursprungligen var talekonst. Den ger ledning i hur man planerar budskap, från 

inventeringen av argument till själva agerandet eller framförandet. Människor vill övertyga 

och påverka varandra. Det skulle exempelvis kunna handla om att få folk att rösta på ett visst 

parti, köpa en vara eller stödja en organisation (Elmelund Kjeldsen, 2008:13). Enligt 
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professorn Robert L. Heath och Finn Frandsen, forskare inom kommunikationsvetenskap, så 

ger retoriken liv till information. Allt som en organisation eller individ gör och säger har 

värde för kommunikationen. Detta kan utgöra grunden i ett ställningstagande om olika val 

som är relevanta för individer eller samhället (Heath, Frandsen, 2008:352). Den retorik som 

används bör ha som syfte att undervisa eller upplysa publiken, röra deras känslor och behaga 

dem. För att göra det sistnämnda så måste talaren eller sändaren visa upp sin karaktär, eller 

sitt ethos som det kallas, samtidigt som språket ska passa publiken och situationen (Larsson, 

2008:191). Begreppet retorik knyts till olika uttrycksformer och till olika typer av 

kommunikativa handlingar, det är alltså ett begrepp som växelvis används som beteckning för 

en praktik och en teori (Elmelund Kjeldsen, 2008:23).  

 

I vår tid har retoriken tagit en visuell inriktning exempelvis i film, vecko- och 

månadstidningar, nätsidor och tv. Det handlar om bilder och grafiska uttryck (Elmelund 

Kjedsen, 2008:65). För exempelvis en karaktär på tv är retoriken viktig. Tittarna kan 

nämligen se med egna ögon om personen i fråga känns trovärdig. Exempelvis tittar man på 

om kroppsspråket stämmer överens med det som sägs, eller om det är tvekande och osäkert. 

TV förmedlar nämligen uttryck före innehåll (Elmelund Kjeldsen, 2008:66). Just aspekten att 

människor genom bilden kan se saker med egna ögon har betydelse för hur det som förmedlas 

påverkar emotioner (Elmelund Kjeldsen, 2008:287). Bilder har även argumentativa 

funktioner. Elmelund Kjeldsen menar att just den argumentativa funktionen är en av de 

viktigaste retoriska kvaliteterna (Elmelund Kjeldsen, 2008:293). 
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3. Metod 
Vår studie är utförd med två kvalitativa metoder vilket leder till en triangulering (Sonesson, 

2000:133). Valet att använda två metoder grundar sig i att det passar studiens syfte som är att 

undersöka hur Centerpartiet säger sig ha arbetat med strategiutformningen för valfilmerna 

samt att se hur dessa avspeglas i filmerna. Att vi endast ställt oss hur-frågor och inte varför 

gör att vår studie blir en beskrivande sådan. Vi använde oss av två metoder där den ena gav 

oss Centerpartiets beskrivning av hur de arbetat medan vi genom den andra själva undersökte 

hur strategierna avspeglade sig i valfilmerna. 

3.1 Kvalitativa respondentintervjuer 
Undersökningen började med kvalitativa samtalsintervjuer med respondentkaraktär. Dessa 

användes för att kunna besvara frågeställningen som tar upp vilka strategier Centerpartiet 

säger sig ha använt i utformandet av valfilmerna. Trots att vi valt att kalla våra 

intervjupersoner respondenter är vi medvetna om att de kan liknas vid informanter då de 

frågor som ställs till samtliga intervjupersoner ska bidra med information om hur något har 

gått tillväga. Vårt val att inte kalla dem informanter grundar sig i att vi inte kan kalla våra 

intervjupersoner ”sanningsbärare” då det mellan fråga och svar uppkommer en sorts tolkning 

som intervjupersonerna själva bidrar till (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2007:257-258). 

 

Vi valde att utföra respondentintervjuerna via telefon eftersom vi på förhand inte skulle kunna 

veta hur stort urval vi skulle komma att få. Telefonintervjuer skulle därför vara den bästa 

metoden för vår studie oavsett hur många respondenter vi skulle få.  

3.2 Kvalitativa innehållsanalyser 
Vår andra metod är kvalitativa innehållsanalyser och dessa användes för att besvara 

frågeställningen om hur strategierna Centerpartiet säger sig ha använt avspeglades i 

valfilmerna. Anledningen till varför vi valde att använda oss av kvalitativa innehållsanalyser 

före den kvantitativa typen var för att vi ville se på de väsentliga delarna i innehållet samt ha 

möjligheten att se på det underliggande budskapet istället för att se på det som kunde 

fastställas direkt ur innehållet (Esaiasson et al., 2007:233). För genomförandet av 

innehållsanalyserna utformade vi en manual där vi tar upp de teman som vi utgått ifrån vid 

undersökningen; målgrupp, mål och budskap som är tre delar ur planeringsprocessen (se 

bilaga 2). 

 

3.2 Urval 

3.2.1 Urval av politiskt parti 

I Sverige fanns inför riksdagsvalet 2010 sju partier representerade. Vi valde strategiskt att i 

vår studie undersöka Centerpartiet då vi ville fördjupa oss i hur professionaliserade de 

regionala valfilmskampanjerna varit. Anledningen till valet att undersöka just Centerpartiet 

grundar sig i att Centerpartiet var det parti som bedrev den mest professionella valrörelsen 

inför EU-parlamentsvalet 2009 vad avser det kampanjstrategiska tänkandet (Grusell & Nord, 

2009:38). 
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3.2.2 Urval av politiska valfilmer 

Urvalet av politiska valfilmer gjorde vi genom all kartlägga samtliga av Centerpartiets 

regioner som visade sig vara 27 stycken. Alla regioner kontaktades först via mail med 

uppföljning av telefon där vi frågade om de hade använt valfilm inför riksdagsvalet 2010. Av 

dessa hade sju regioner använt sig av valfilm inför valet. 20 regioner gjorde det inte med 

undantag för vissa som gjorde personvalskampanjer; vilka vi inte undersökte eftersom detta 

inte var relevant för vår studie. Vi har alltså gjort ett totalurval (Esaiasson et al., 2007:196). 

 

Två av regionerna använde sig av flera filmer medan de övriga fem endast hade en valfilm. Vi 

valde därför att genomföra ett obundet slumpmässigt urval bland regionerna som hade flera 

filmer så att alla regioner i undersökningen representerade en film var. Det obundna 

slumpmässiga urvalet gjorde vi på regionerna Västerås och Kalmars valfilmer genom lottning 

där alla valfilmer var representerade (Esaiasson et al., 2007:201). Västerås hade en filmserie 

på totalt sju filmer. Av dessa sju blev det en av delarna för området Jobb och Företagande 

som blev utvald för denna studie. Den av Kalmar läns valfilmer som blev utvald handlade 

även den om jobb och företagande. 

 

I vår studie hade vi för avsikt att undersöka en valfilm per region av anledningen att vi ville 

ge varje regional film lika mycket uppmärksamhet av oss som författare, dock har vi tagit 

hänsyn till att de två slumpmässigt utvalda filmerna har varit del av någonting större. 

3.2.3 Urval av intervjupersoner 

Urvalet av intervjupersoner var inte svårare än att vi intervjuade de personer i organisationen 

som hade ansvarat över valfilmen (Esaiasson et al., 2007:292). Våra intervjupersoner 

presenteras nedan. 

 
 

Centerpartiet Nationellt 

 

Lena Forsman 

Informationschef 

 

 

Centerpartiet Västernorrlandslän 

(Härnösand) 

 

Calle Jonsson 

Ombudsman för Centerrörelsen i Västernorrland 

 

 

Centerpartiet Kalmar län (Kalmar) 

 

Christer Jonsson 

Landstingsråd 

 

 

Centerpartiet Östergötlands län (Linköping) 

 

Julie Tran  

Ombudsman vid utformandet av valfilmen 

Nuvarande Ordförande för Linköping CUF 

 

 

Centerpartiet Södermanlands län 

 

Inger Fredriksson  

Distriktsordförande 

 

 

Centerpartiet Västmanlands län (Västerås) 

 

Lars Kallsäby  

Gruppledare och Kommunalråd 

 

 

Centerpartiet Dalarnas län 

 

Anki Enevoldsen  

Politisk sekreterare 

Vice ordförande kommunstyrelsen Gagnef 
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3.3 Genomförande 

3.3.1 Kvalitativa respondentintervjuer 

När urvalet av intervjupersoner var klart bokade vi intervjuer. När den första intervjun var 

bokad utformades en intervjuguide som kom att bli relevant för samtliga intervjuer då vi ville 

ha svar på samma frågor från alla regioner. Intervjuguiden hade ett övergripande tema som 

utgick från vårt syfte, våra frågeställningar samt planeringsprocessen (se bilaga 1). 

Intervjuerna avslutades med en fråga där vi frågade informanterna om de hade något att 

tillägga (Esaiasson et al., 2007:301). För att kunna täcka in alla områden utformades korta och 

konkreta frågor utan akademiska begrepp för att förhindra missförstånd mellan oss och 

intervjupersonerna (Esaiasson et al., 2007:298).  

 

Intervjuerna inleddes med enklare uppvärmningsfrågor som berörde namn och titel i syfte att 

upprätthålla en god stämning med svarspersonen innan intervjun startade och började spelas 

in (Esaiasson et al., 2007:298). Därefter fortsatte intervjuerna med de huvudfrågor som skulle 

besvaras. Frågorna formulerades kort och konkret under planeringsprocessens olika teman för 

att sedan låta intervjupersonen prata relativt fritt om dessa och utveckla sina resonemang (se 

bilaga 1). 

 

För att få relevanta svar på våra frågor försökte vi styra intervjun utan att störa 

intervjupersonerna i deras resonemang. För att undvika onödiga intervjuareffekter i samspelet 

mellan intervjuare och intervjuad ansvarade en av oss för intervjuerna. Genom detta ville vi få 

bättre kontroll över att frågorna ställdes på samma sätt (Esaiasson et al., 2007:265). Detta ser 

vi inte som ett problem då vi båda fick möjlighet att ta del av intervjupersonernas svar och 

diskuterade tillsammans vad som var relevant av det som sagts under intervjuerna.  

3.3.2 Kvalitativa innehållsanalyser 

När intervjuerna var klara genomfördes innehållsanalyser på valfilmerna. För att se om 

strategierna vi fått fram från intervjuerna avspeglades i reklamfilmerna formulerades en 

manual med frågor som vi besvarade genom innehållsanalyserna (se bilaga 2) (Esaiasson et 

al., 2007:237). Frågorna baserades på vårt syfte, våra frågeställningar samt vår teoretiska 

bakgrund med fokus på planeringsprocessen. Underlaget kompletterandes med instruktioner 

för vårt tillvägagångssätt eftersom underlaget kan vara avgörande för framgången av 

undersökningen (se bilaga 3). Innehållsanalyserna gjordes av oss båda och redovisas ämnesvis 

i resultatkapitlet. 

 

3.4 Metodproblem 
Ett problem vi stötte på i samband med vår studie var att två av regionerna vi valde att 

undersöka hade flera valfilmer. Detta resulterade i att vi lottade vilken av filmerna hos 

respektive region, eftersom vi ville att samtliga regioner skulle presentera en film vardera. 

Metodproblemet med detta kan vara att resultaten skulle kunna ha blivit annorlunda beroende 

på vilken film som undersöktes. Dock har vi tagit hänsyn till detta genom att varit medvetna 

om att de slumpmässigt utvalda valfilmerna varit en del i något större.  
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3.5 Källkritik 
Generellt sätt är primärkällor att föredra framför sekundärkällor eftersom man genom 

sekundärkallan inte får styrka primärkällan (Esaiasson et al., 2007:324). Vi har under hela 

studiens gång litat på att våra respondenter varit primärkällor då de säger sig ha ansvarat över 

valfilmernas utformning. Å andra sidan är vi medvetna om att våra respondenter kan ha velat 

visa upp en professionell bild av kommunikationsinsatsen och därför ha ”förfinat” sina svar 

till fördel för det egna arbetet. Dock har vi inget annat att gå på än den bilden de har gett oss 

personligen och det blir då den enda bild som vi kan förmedla vidare.  

3.5.1 Validitet och reliabilitet  

Kort beskrivet handlar validitet om att undersöka det man har för avsikt att undersöka 

(Esaiasson et al., 2007:63). För att stärka vår studies validitet har vi under intervjuerna och 

innehållsanalyserna har använt samma manual och underlag. Detta för att säkerställa att vi 

studerat samma fenomen i varje valfilm respektive intervju. 

 

Innehållsanalyserna genomfördes gemensamt så att vi fick samma uppfattningar och 

perspektiv på det insamlade materialet. Detta gjorde vi även med det material som vi på 

varsitt håll samlat in via telefonintervjuerna då vi gemensamt gick igenom dessa som spelats 

in. Vi strävade efter att ha en objektiv syn när vi analyserade våra resultat. Detta gör dock inte 

att studien blir forskaroberoende eftersom vår studie är kvalitativ och det kan bli svårt för 

någon annan att utföra studien på samma sätt. Detta då ingen annan kan utläsa vilka slutsatser 

som dragits utifrån studien och vilka som beror på hur vi som forskare tolkat det fenomen vi 

undersökt (Esaiasson et al., 2007:24).  

 

Hög reliabilitet avser att studien ska kunna genomföras på samma sätt vid ett annat tillfälle 

med samma resultat samt att metoderna är tillförlitliga (Esaiasson et.al, 2007:24). För att öka 

vår studies reliabilitet spelade vi in alla intervjuer och transkriberade dessa. Detta gjorde att vi 

kunde gå igenom materialet på ett överskådligt och kontrollerbart sätt så att vårt resultat blev 

korrekt. Innan undersökningen startade testade vi även manualerna för både intervjuer och 

innehållsanalyser för att se om de var tydliga och heltäckande. Dock är vi medvetna om att 

svaren vi fått fram genom manualerna för innehållsanalyserna till stor del är forskarberoende 

eftersom vi har tolkat om det vi frågat efter har avspeglats i valfilmerna eller inte (Esaiasson 

et al., 2007:24). 
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4. Bakgrund 
För att ge en närmare presentation av Centerpartiets politiska ståndpunkter kommer här ett 

kapitel baserat på Centerpartiets idéprogram, även kallat partiprogram. 

4.1 Centerpartiets idéprogram 
Centerpartiets idé grundar sig i något de valt att kalla för ”ekohumanism”. Begreppet förenar 

tron på varje människas möjligheter med ekologins insikter om de villkor naturen ger för 

människa och samhälle. Centerpartiet har en stark tro på att varje människa kan ta ansvar både 

för sig själv och andra utifrån sina egna förutsättningar.   

 

De centrala värden som utmärker Centerpartiets politik är självbestämmande, livskvalitet, lika 

möjligheter och företagsamhet. 

 

Självbestämmande 
Centerpartiet vill ge varje människa makt över sitt eget liv eftersom de anser att personligt 

ägande är en viktig grund för självbestämmande. Självbestämmandet ska inte endast råda på 

enskild nivå utan även när man ska fatta gemensamma beslut. Besluten ska nämligen fattas så 

nära de människor som berörs av besluten som möjligt. När detta inte räcker vill Centerpartiet 

att man går vidare till den lokala demokratin för att förstärka det lokala demokratiska 

självbestämmandet i förhållande till högre beslutsnivåer. 

 

Livskvalitet 

Centerpartiet menar att all politik måste utgå från människans längtan efter glädje och 

meningsfullhet i tillvaron. Det måste vara möjligt att styra över sig själv och sin egen tid för 

att kunna utvecklas som människa. Centerpartiet menar att samhället inte bara har materiella 

mål utan självbestämmande, trygghet och utvecklingsmöjligheter är viktigt även det för att 

skapa en helhet och sammanhang lokalt. Man vill kunna forma helhetslösningar på alla nivåer 

i samhället som syftar till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. ”En god 

livsmiljö, med fungerande kretslopp, är en avgörande förutsättning för livskvalitet.” 

 

Lika möjligheter 
En tredje bärande idé för Centerpartiet är tanken på rättvisa och lika möjligheter. Tanken om 

rättvisa handlar om jämlikhet, men inte likformighet. Centerpartiet vill att varje människa ska 

respekteras utifrån den hon är och inte för vilken grupp hon tillhör. Det ska inte spela någon 

roll att människor kommer från olika länder eller landsdelar, är kvinnor eller män. Alla ska ha 

lika stor chans att utvecklas.  

 

Företagsamhet och entreprenörskap 
Centerpartiet tror på människans egen skaparkraft. När det gäller ekonomi och företagande, 

välfärd, social omsorg och människans kulturella behov menar man att dessa områden är 

beroende av människors skapande förmåga och företagsamhet för att samhället ska utvecklas.  

Man vill skapa en politik som både låter människor satsa och prova nya vägar men även 

innefattar en viss reglering och beskattning för att människor ska känna sig trygga och inte 

utelämnade. Det är människorna som ska skapa ny livskraft och tillväxt.  
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5. Resultat 
I följande kapitel kommer vi att presentera resultaten från våra respondentintervjuer och 

kvalitativa innehållsanalyser. Resultat från intervju och innehållsanalys vävs samman för att 

undvika onödiga upprepningar då detta annars skulle ha förekommit eftersom de fenomen 

som undersökts på varje metod är lika varandra. Observera att vissa delar av intervjuresultaten 

inte har analyserats i innehållsanalyserna eftersom det inte är möjligt att undersöka resterande 

delar i en innehållsanalys. 

5.1 Centerpartiet nationellt 
 

Sammanfattning av valfilmen från Centerpartiet nationellt 
Filmen börjar med att en mammas förhoppningar för sitt nyfödda barn är att gå AMS kurser 

när han blir stor. Detta är ett svar på en äldre mans fråga som lyder ”Vad ska det bli av ett 

sådant här litet kraftpaket?” Nästa scen utspelar sig på ett dagis där en liten flicka berättar att 

hon ska bli ”utlasad” när hon blir stor, vilket får ett positivt bifall från flickans dagisfröken. I 

nästa frekvens får en fotbollskille i grundskoleåldern frågan om han ska bli proffs, varpå 

pojken svarar att han ska lyfta A-kassa precis som sin pappa. Sedan visas endast pappans 

leende ansikte i bild. I scenen efter frågar en lärare sin elev vad hon ska göra efter skolan. 

Eleven svarar att hon helst skulle vilja hoppa från praktikplats till praktikplats och läraren 

svarar ”Mmh, spännande!” Frekvensen som kommer efter detta visar overallklädda studenter 

på väg till en studentfest i högskoleanda. Två studenter jublar för att det är en månad kvar tills 

de får komma ut i åtgärder. Reklamfilmen avslutas med att Centerpartiets logotyp visas över 

hela bilden samtidigt som Maud Olofssons röst säger ”Ska vi gå tillbaka till bidrags-Sverige 

eller ska vi ha riktiga jobb i nya företag? Det bestämmer Du!” 

 

Medieval 
Inför riksdagsvalet 2010 valde Centerpartiet på nationell nivå att använda sig av valfilm på 

TV och tog fram valfilmen Framtidsdrömmar. Anledningen till att de valde att använda sig av 

just TV var att de menade att det är den mest slagkraftiga kanalen samt att de då såg möjlighet 

att nå många människor med den. Trots att det kan vara dyrt så menar Lena Forsman, 

informationschef på Centerpartiet, att det är kostnadseffektivt med TV som kanal om man slår 

ut det på antalet människor som ser den.  
 

Omvärldsbevakning 

Strategiskt sett använde sig Centerpartiet på nationell nivå av omvärldsbevakning, framförallt 

i valrörelsen då de har människor som arbetar med just omvärldsbevakning under den mest 

intensiva perioden. Här bevakar de vad som sägs och skrivs om partiet samt vad övriga partier 

gör. 

 

Mål 
Målet med valfilmen var främst att kommunicera frågan om jobben – att det behövdes fler 

företag som i sin tur kunde generera i fler jobb. Men man ville även göra det på ett bra sätt, 

gärna genom att använda lite humor trots att man var medveten om att det kan vara svårt att 

kommunicera via humor då det lätt kan bli fel. Dock kände de att budskapet ändå gick fram 

via valfilmen. Det övergripande temat i filmen var just frågan om jobben, att människor som 

inte har jobb drömmer om att få det, mot hur det skulle vara om de istället drömde om att 

exempelvis bli utlasade. På så vis menar Forsman att det blev det en oväntad tvist på 

valfilmen som satte problemen i ett speciellt ljus där kontrasten mellan dessa två sätt att 

drömma gjorde att problematiken blev ännu tydligare, samtidigt som filmen blev rolig. 
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Så avspeglas målet i valfilmen 

Att filmen vill sätta ”jobben mot bidragen” blir tydligt när tidigare intervjusvar jämförs med 

vad som kommuniceras i valfilmen. Den humoristiska prägeln belyser problematiken i 

samhället på ett kontrastfullt sätt och gör att en tankeprocess sätts igång hos oss som 

mottagare om hur Sverige skulle se ut om människor faktiskt skulle drömma om att försörja 

sig på bidrag. Filmen visar även med sin humoristiska prägel och inslag av ironi att Sverige 

behöver fler arbetsmöjligheter och fler nya företag som kan ge detta. Centerpartiet visar 

tydligt i valfilmen att de ser ett samhällsproblem och vill komma med hållbara lösningar till 

landets medborgare.  

 

Målgrupp 

Valfilmen riktar sig till målgruppen 18-60 år. En ganska bred målgrupp menar Lena Forsman, 

men det är ungefär den åldersgruppen som även tittar på TV4 i vilken kanal filmen 

placerades. Detta för att de yngre kanske känner igen sig i de personer som gestaltas i filmen, 

medan de äldre kanske har barn som befinner sig i en sådan situation, att de är arbetslösa 

exempelvis.  

 
Så avspeglas målgruppen i valfilmen 

Att filmen går igenom livets olika stadier gör det lätt för alla i målgruppen att på ett eller 

annat sätt känna igen sig i karaktärerna som gestaltas i valfilmen trots att målgruppen är bred. 

Som 18 åring kan man känna igen sig i rollen som eleven som ska ta studenten medan en 60 

åring skulle kunna identifiera sig som hennes pappa. Ett annat exempel skulle kunna vara att 

högskoleelever känner igen sig i killarna som ville gå ut i åtgärder efter sin examen eller att en 

förälder kan relatera till rollen som pappan till fotbollskillen vars framtidsdröm är att ”lyfta A-

kassa precis som pappa”.  
 

Budskap 
Budskapet man ville sända genom filmen var i princip samma som målet med den. Man ville 

kommunicera frågan om jobben och det gjorde man. Det var även viktigt att det märktes 

vilket parti som förde fram budskapet. Därför placerade man Maud Olofssons röst i slutet av 

filmen för att knyta ihop hela budskapet – att det var ”Riktiga jobb i riktiga företag” som 

behövdes. Dessutom skulle hennes röst leda tankarna till Centerpartiet. Man ville ge en bild 

av Centerpartiet som pekade på att de såg vilka problem som fanns i samhället.  

 
Så avspeglas budskapet i valfilmen 

I valfilmens avslutande scen visas som tidigare nämnt Centerpartiets logotyp centrerad i bild 

samtidigt som man hör Maud Olofsson. Detta gör att första tanken blir ”Centerpartiet” och 

hennes ord fastnar hos oss som mottagare. Hennes uppmanande ord och budskap ”Det 

bestämmer Du!” känns intygande och riktas till hela målgruppen oavsett om mottagaren är 18 

eller 60 år. Det har heller ingen betydelse vilken ståndpunkt mottagaren har då Olofssons röst 

tydligt påvisar att det är mottagarens egna val som spelar roll i demokratin.  

 

Utvärdering 
För Centerpartiet nationellt blev utfallet, enligt Lena Forsman, fantastiskt om man räknar med 

hur många som nåddes av valfilmen. Filmen som endast visades de två sista veckorna innan 

valet, fick störst genomslag av partiernas valfilmer enligt en utvärdering från TV4. Många 

pratade om filmen också, samt att den hade över 70 000 visningar på YouTube. Lena Forsman 

trycker även på vikten av att se filmen som en del i någonting större och att all 

kommunikation som genomförs måste höra ihop.  

 



 

 

 24 

5.2 Centerpartiet i Västernorrlands län 
 

Sammanfattning av valfilmen från Centerpartiet i Västernorrlands län 
Filmen börjar med att en man står på klipporna och ser ut över havet. En inspelad röst säger 

”Jag heter Jonny Lundin och är riksdagskandidat”.  I nästa frekvens visas mannen, Jonny 

Lundin, i halvbild där han talar direkt till TV-tittarna och säger ”Jobben är viktigast för oss i 

Västernorrlandsregionen. Fler företag ger fler jobb. Fler jobb ger mer pengar till vården och 

skolan. Rösta på Centerpartiet – Alliansens företagsamma röst!” Filmen avslutas med en 

logotyp som täcker hela bilden. Under hela reklamfilmens gång ligger en textremsa längst ner 

i bild där det står allt som Jonny Lundin säger. Centerpartiets logotyp finns hela tiden med 

uppe i högra hörnet.  

 

Medieval 
Inför riksdagsvalet 2010 menar Centerpartiet i Västernorrlandsregionen att omvärlden 

förväntade sig att partiet regionalt skulle agera precis på samma sätt som de brukar inför val 

med papperstidningar, reklampelare och personliga möten. Detta för att de interna 

förväntningarna är starkt kopplade till partiets traditioner. Då TV är ett dyrt medium 

prioriterades inte detta i början, även detta kopplat till partiets traditioner. Trots detta ville 

Centerpartiet i Västernorrlandsregionen, när de hade tillräckligt mycket pengar kvar i budget 

1 ½ vecka kvar innan valet, ”kräma ur det sista” för att synas i så många kanaler som möjligt.  

 

På onsdagen kontaktades TV4, på torsdagen kom de i kontakt med produktionsbolaget och på 

fredagen samma vecka spelades filmen in. Anledningen till att man valde att använda sig av 

TV trots att detta beslut blev fattat på en kort tidsintervall, var för att profilera det regionala 

partiet. Detta för att Centerpartiet inte skulle hamna i skymundan av det stora hela som 

Alliansen gjorde då detta enligt Calle Jonsson, ombudsman för Centerrörelsen i 

Västernorrland, ofta uppfattas och förknippas med det som är moderat. För att profilera det 

regionala valde man att ha sitt förstanamn, Jonny Lundin, på listan som huvudperson i 

valfilmen då man gemensamt i partiet blivit utsedd till den viktigaste personen att representera 

Centerpartiet i Västernorrlandsregionen. Trots att TV är dyrare menar Johansson att TV är det 

vassaste mediet på en regional nivå då filmen utlovades cirka 100 000 träffar under veckan 

den skulle sändas. 

 

Omvärldsbevakning 
Centerpartiet i Västernorrlandsregionen säger sig inte ha hunnit med att känna av omvärlden 

då tiden för utformningen av valfilmen var knapp. 

 

Mål 
Målet med valfilmen var att göra en varumärkesmarkering. Att lära invånarna i 

Västernorrlandsregionen något nytt en vecka innan valet kändes inte trovärdigt. Man såg 

istället valfilmen som en kanal att få in en logotyp i och förhoppningsvis skulle den skapa 

igenkänning. Det viktiga var att med hjälp av valfilm på TV stötta annan form av politisk 

kommunikation och förhoppningsvis bidra till en helhet. Detta definierar man också som en 

del av målet med filmen då det är viktigt för ett politiskt parti att synas inför valet. Ett andra 

mål med filmen var, enligt Johansson, att förstärka de redan starka budskap som de tyckte att 

de hade samt att få bra uppmärksamhetsvärde på företagsfrågor och att hela partiet skulle 

sammankopplas med företagande. 
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Så avspeglades målet i valfilmen 

Valfilmen har både en uppmanade och informerande ton då de tydligt visar att de vill 

kommunicera ut partiets värderingar. Textremsan som finns med i bild under hela filmen. 

Frågan vi som mottagare ställer oss är om textremsan verkligen höjer trovärdigheten för 

Centerpartiet trots att det fanns en tanke bakom eller inte? Centerpartiets logotyp finns som 

tidigare nämnt med uppe i högra hörnet under hela valfilmen. Som avslutningsbild visas även 

logotypen centrerad, precis som i den nationella filmen.  

 

Målgrupp  
Målgruppen man riktar sig till med valfilmen är den grupp som passerat 25 år, trots att man 

försöker möta alla grupper. Dock låg fokus på den äldre publiken med valfilmen. Detta för att 

exempelvis diskussionen kring företagande och skatteintäkter kontra det ena med det tredje, 

enligt Johansson, inte tilltalar den yngre publiken på samma sätt. Denna publik nåddes istället 

exempelvis via Spotify. 

 
Så avspeglas målgruppen i valfilmen 

Det är svårt att uttala sig om vilken ålder målgruppen har endast genom att se valfilmen. Detta 

för att det inte finns någon tydlig igenkänningsfaktor för mottagarna. Å andra sidan så vill 

man nå människor som redan är intresserade av Centerpartiet i stort och kommunicerar därför 

endast ut vad de står för och uppmanar mottagarna att lägga sin röst på dem.  

 

Budskap 
Det underliggande budskapet Centerpartiet i Västernorrlands län ville sända ut i valfilmen var 

att allt de står för, deras ”hjul” för att få samhället att fungera, hänger ihop – företagande ger 

jobb, jobb ger skatteintäkter som i sin tur ger välfärd. I valfilmen försöker de beskriva detta på 

olika sätt. För att detta budskap skulle komma fram på ett behagligt sätt ville de att 

inspelningen av valfilmen skulle göras utomhus i en natur med lugn omgivning där de kunde 

dra kopplingar till Centerpartiet. För att höja trovärdigheten, nå människor som hörde dåligt 

samt kunna aktivera flera sinnen samtidigt rent kommunikativt valde de även att texta filmen. 

Detta var också ett sätt att skilja sig från andra valfilmer, menar Calle Jonsson. 

 
Så avspeglas budskapet i valfilmen 

Filmen känns mer berättande än ”säljande” och det märks att den mest finns till för att 

påminna mottagarna om vad Centerpartiet står för samt vem som är riksdagskandidat i 

Västernorrlands län. Detta gör att fokus automatiskt läggs på Jonny Lundin i valfilmen samt 

hur han retoriskt uttrycker sitt budskap.  

 

Utvärdering 
Jonsson har svårt att uttala sig om utfallet av valfilmen från Centerpartiet i 

Västernorrlandsregionen då han menar att det som är svårt med regionala kampanjer är att de 

inte vet vad som beror på vad de gjort eller om det beror på vad partiet gjort på andra nivåer. 

Han menar också att det är en ekonomisk fråga att plocka upp alla aspekter då det finns flera 

nivåer för dem att mäta sig emot, exempelvis hur andra politiska partier väljer att 

kommunicera. 
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5.3 Centerpartiet i Kalmar län 
 

Sammanfattning av valfilmen från Centerpartiet i Kalmar län 
Filmen börjar med att fyra olika karaktärer med djurmasker över huvudet står på en äng och 

diskuterar möjligheterna att kunna få ett jobb. Tillsammans kommer de överens om att 

anledningen måste vara att det har varit en gigantisk kris över hela världen och att de ”cash” 

som finns i den offentliga sektorn borde gå till nya jobb. Karaktären med hästmasken menar 

att han verkligen behöver ett jobb med motiveringen ”Vet ni vad en stallplats kostar eller?” 

Mitt i diskussionen säger karaktären med en hönsmask att de borde ge drömmen en chans 

varpå hon berättar hur det gick till när hon sökte jobb och aldrig blev anställd. Till sist, efter 

att ha sett det viktiga budskapet ”Ge drömmen en chans” (avsändaren var Centerpartiet) på en 

anlagstavla startade hon ett eget företag och blev en framgångsrik entreprenör och kan nu 

känna trygghet. 

 

Medieval 
Centerpartiet i Kalmar län använde sig av två valfilmer inför valet 2010. En som handlade om 

miljö och en som handlade om trygghet och företagande. I vår studie gjorde det obundna 

slumpmässiga urvalet att vi fokuserade på filmen som handlade om trygghet och företagande. 

Man valde att arbeta med just valfilm eftersom man ville hitta ett nytt sätt att använda webben 

på samt att valfilmerna var en del i deras kommunikationsplan inför valrörelsen. Man ville 

inte göra valfilm på TV eftersom detta skulle bli för kostsamt. Istället ville Centerpartiet i 

Kalmar län skapa intresse för sina frågor på webben för att de som läste detta sedan skulle gå 

vidare från webbsidan och undersöka de frågor som filmerna tog upp. 

 

Omvärldsbevakning 
Vad gäller omvärldsbevakning såg Centerpartiet i Kalmar län på hur utvecklingen av 

kommunikation sett ut centralt. De tittade på vad andra organisationer använt sig av samt att 

de blev inspirerade då andra började pröva YouTube-filmer och ville även själva se om de 

kunde använda samma kanal.  

 

Mål 
Målet med valfilmerna var främst att skapa intresse för de frågeområden som filmen belyste. 

Som tidigare nämnt var det trygghet och företagande. Detta skulle leda in människor på att 

själva söka information eller uppmärksamma intressanta idéer på området.  

 
Så avspeglades målet i valfilmen 

Filmen Ge drömmen en chans handlade om trygghet och företagande och detta gjordes, precis 

som Kalmar själva också säger, i en lite provocerande anda. Djurmaskerna var det som vi 

tyckte var det mest framträdande i filmen då intresset för vad karaktärerna faktiskt hade för 

drömmar och visioner låg i fokus. Frågorna kring trygghet och företagande gick till en helt ny 

nivå och det skapade verkligen intresse för oss som mottagare att vilja ta del av mer 

information kring frågorna   

 

Målgrupp 
Vad gäller målgrupp, så menar Christer Jonsson att det är svårt att sätta en specifik ålder på 

målgruppen. Den definierades istället som en lättrörlig målgrupp som använde webben mer än 

de vanliga tidningarna för att söka information.  
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Så avspeglas målgruppen i valfilmen 

Det är svårt för oss som mottagare att läsa av om målgruppen är synlig i Kalmar läns valfilm. 

I filmen säger man ingenting om att mer information om Centerpartiet finns att finna på en 

webbplats. 

 

Budskap 
Budskapet som Centerpartiet i Kamlar län ville sända ut fördes fram i en mer provocerande 

anda. Man använde sig av djurmasker för att bryta tänket om hur människor ser på andra 

människor för att istället fokusera på det karaktärerna gjorde. Då skulle tittarna istället försöka 

förstå hur de olika karaktärerna tänkte och varför de gjorde som de gjorde i filmen. Detta i sin 

tur skulle skapa ett intresse för frågan och en reaktion hos den som tittade. 

 
Så avspeglas budskapet i valfilmen 

Djurmaskerna var något som utmärkte den här valfilmen. Precis som man ville fokuserar man 

som mottagare på hur karaktärerna bemöts och man lyssnar istället helt och hållet på deras 

berättelser i filmen. Intresset för hur karaktärerna till sist nådde dit de kom väcks hos 

mottagaren och vi tror att de som exponerats för filmen klickat in sig på Centerpartiet 

Kalmars webbplats för mer information. Att det var Centerpartiet som var avsändare var 

också tydligt eftersom i filmen exponerades för Centerpartiets logotyp. 

 

Utvärdering 
Någon formell utvärdering av kommunikationsinsatsen gjordes inte i Kalmar län. Istället 

tittade man på klick, spridning och kommentarer för filmerna vilket visade på att, åtminstone 

filmen om trygghet och företagande, fick de reaktioner som Centerpartiet i Kalmar län 

hoppats på. Man hade hoppats att spridningen av filmen skulle bli större, men i det stora hela 

var man nöjda ändå.  

 

5.4 Centerpartiet i Östergötlands län (Linköping)  
 

Sammanfattning av valfilmen från Centerpartiet i Östergötlands län (Linköping) 
Filmen startar med att en bild visas på en kille som heter Lucas som står lutad mot ett räcke 

vid något som ser ut som en å. Till bilden berättar en kvinnlig röst att Lucas har pluggat klart 

och funderar på ”att få ett jobb eller starta eget kan väl inte vara så svårt eller?” Bilden byts 

sedan ut mot en bild där flera paragraftecken (§) visas och den kvinnliga rösten säger att det 

idag faktiskt är onödigt svårt. I samband med att detta visas en text som lyder ”Vi vill testa 

nya förenklade LAS i Linköping”. Den kvinnliga rösten fortsätter med att säga att man i 

Linköping vill göra det enklare för ungdomar att starta eget och få en plats på 

arbetsmarknaden. Filmen avslutas med en logotyp och orden ”Centerpartiet, vi vill lite mer 

med Linköping” 

 

Medieval 
Centerpartiet i Linköping valde att arbeta med valfilm på bio för att kunna nå personer i 

varierande åldrar samt att de skulle få exponera filmen i en avslappnad miljö. Detta i sin tur 

skulle leda till att mottagarna lättare tog till sig budskapet. Valfilmens budskap var en del av 

handlingsprogrammet som togs fram inför valet och ville visa att Centerpartiet i Linköping 

jobbar för ungdomsjobben. 
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Omvärldsbevakning 
Centerpartiet i Linköping gjorde inte någon omvärldsanalys inför utformandet av valfilmen, 

utan utgick istället från sin egen ståndpunkt och funderade på hur partiet skulle synas bäst 

med de förutsättningar som fanns.  

 

Mål 
Målet med valfilmen var att uppmärksamma ungdomar på att man istället för att endast söka 

befintliga jobb, kan starta sitt eget företag. Att det finns två vägar att gå. De ville även nå ut 

med information om nya förenklade LAS – lagen om anställningsskydd eftersom den bland 

andra riktar sig till ungdomar. 

 
Så avspeglades målet i valfilmen 

Då de ämnen filmen berör är just det Linköping vill kommunicera anser vi att målet med 

valfilmen avspeglas väl.  

 

Målgrupp 
Valfilmens huvudmålgrupp var ungdomar mellan 17- 26 år eftersom filmen som sagt berörde 

ungdomar och att det skulle bli lättare för dem att starta företag.  Filmen riktar sig även till 

invandrare eftersom de, tillsammans med ungdomar, ofta kommer in sist i ett företag och 

därför riskerar att åka ut först vd eventuella varsel eller liknande. De är alltså också utsatta 

och det är här som idén om att förenkla LAS kommer in i bilden.  

 
Så avspeglas målgruppen i valfilmen 

Linköpings mål tycker vi som mottagare är enkelt förstå eftersom man pratar om, och visar en 

bild på, Lucas som pluggat klart och vill hitta ett jobb eller starta eget. Man pratar även om att 

man vill göra det enklare att anställa unga och starta eget. Att filmen även riktar sig till 

invandrare har vi dock svårare att se lika konkret. Det enda som skulle kunna kopplas till 

denna målgrupp är den bild som där de med skrivna ord beskriver att de vill testa nya 

förenklade LAS som i sin tur kan kopplas till att ungdomar och invandrare kan vara utsatta 

vid exempelvis nyrekrytering och varsel. 

 

Budskap 
Budskapet i valfilmen var som tidigare nämnt att Centerpartiet i Linköping ville göra det 

lättare för ungdomar att starta företag, att det skulle bli lättare för dem att tänka att det finns 

två alternativ till att få jobb och sedan att de ville förenkla lagen om anställningsskydd som 

har vissa punkter i lagen som inte gynnar ungdomar eller invandrare. De ville göra budskapet 

så enkelt som möjligt med lite text och klara bilder så att folk förstod budskapet i filmen! 

 
Så avspeglas budskapet i valfilmen 

Att man i Linköping vill visa att man vill göra det enklare för unga att få jobb genom två 

alternativ, vilket är tydligt. Att de vill förenkla LAS som har vissa punkter i lagen som inte 

gynnar ungdomar eller invandrare kunde dock ha varit något som kunde berättas och inte bara 

visats som ord på en bild. Det hade gett det redan starka och enkla budskapet mer tyngd, anser 

vi. 

 

Utvärdering 
Någon egentlig utvärdering av filmen gjordes inte. Det var snarare att Linköpingsborna kände 

igen killen i filmen och man på Centerpartiet fick det bekräftat att folk hade sett den.  
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5.5 Centerpartiet i Södermanlands län 
 

Sammanfattning av valfilmen från Centerpartiet i Södermanlands län 
Filmen innehåller texter som presenteras bredvid bilder på kandidater från Centerpartiet i 

Södermanlands län. Samtliga texter börjar med ”Vill du bo i ett Sörmland som…” och den 

första texten fortsätter med ”…satsar på klimatsmarta företag?”, den andra fortsätter med 

”…strävar efter mer välfärd med fler företagare?” och den tredje fortsätter med ”…skapar 

möjligheter för våra ungdomar?”. Den fjärde bilden avslutas tillsammans med en kvinnlig röst 

som påminner om att det är riksdagsval den 19 september, hon fortsätter med att fråga ”Vill 

du att hela Sörmland ska leva?” och avslutar med ”då ska du lägga din röst på oss”. Filmen 

avslutas med en bild där de avslutande orden står skrivna.  

 

Medieval 
Det var SF-bio som kom med erbjudandet att Centerpartiet i Södermanland skulle få vara med 

och göra reklam på de SF-biografer som finns i Södermanland. Centerpartiet nappade på 

erbjudandet eftersom de såg det som förmånligt att få nå en annan målgrupp än den de 

normalt riktar sig till. 

 

Omvärldsbevakning 
Man arbetade inte med någon specifik omvärldsbevakning innan valfilmen utformades men 

de fick hjälp från SF-bio samt bolaget som sålde in idén om bioreklamen, att utforma den. 

 

Mål 
Som mål med valfilmen ville Centerpartiet i Södermanland nå nya målgrupper, profilera 

partiet samt göra personprofilering eftersom de i valfilmen lyfte sina, inför riksdagsvalet, fyra 

toppkandidater.   
 

Så avspeglades målet i valfilmen 

Vi anser att Centerpartiet i Södermanlands mål framgår tydligt i filmen eftersom man visar 

upp sina fyra toppkandidater på bild med övergripande information om partiet bredvid. 

Huruvida man når nya målgrupper är dock ett mål som är svårt att se eftersom varken den 

nuvarande eller tidigare målgruppen finns definierade. 

 

Målgrupp 
Målgruppen man riktade sig till var inte särskilt riktad mot någon grupp i samhället utan man 

ville gå ut till alla väljare då budskapet i filmen blev detsamma som budskapet som de 

skickade ut med valsedlarna. 
 

Så avspeglas målgruppen i valfilmen 

Eftersom Södermanland inte riktade sig till någon specifik målgrupp med sin valfilm utan 

istället till alla väljare, är det svårt för oss som mottagare att uttala oss hur målgruppen 

framgår i valfilmen. Filmens innehåll är dock så pass övergripande centerpartistisk att vi anser 

att den tilltalar flera olika målgrupper, precis som man är ute efter. 

 

Budskap 
Budskapet handlade om företagande, klimat och miljö samt att hela Södermanland skulle 

leva. Detta var även samma budskap som användes i valbroschyren som skickades ut med 

valsedlarna. Detta skulle göra så att utskick och valfilm hängde ihop. Filmen skulle förstärka 

budskapet om jobb, företagande och miljö. Vid något tillfälle ville man även förstärka 

budskapet genom att finnas utanför biografen och dela ut tablettaskar med detta budskap på.  
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Så avspeglas budskapet i valfilmen 

Vi anser att Centerpartiet Södermanlands budskap framgår tydligt då man utgår från att ställa 

frågan ”Vill du bo i ett Sörmland som…” där svarsalternativen som ges, enligt oss som 

mottagare, är typiskt centerpartistiska (baserat på idéprogrammet) och filmen avslutas med 

”Då ska du lägga din röst på oss!” 

 

Utvärdering 
Någon utvärdering av kommunikationsinsatsen gjordes inte så Inger Fredrikson tycker inte att 

det går att peka på någon framgång som i sin tur kan hänvisas till valfilmen samtidigt som de 

heller inte kan veta vad det inneburit för valet om filmen aldrig gjorts. Inger Fredrikson 

tillägger att just arbete med valfilm på detta sätt var ganska nytt för dem. Hon menar att det 

kunde ha funnits en större framförhållning i hur valfimen skulle användas. Budskapet skulle 

dock vara detsamma men planeringen kunde ha börjat tidigare. 

 

5.6 Centerpartiet i Västmanlands län (Västerås) 

 

Sammanfattning av valfilmen från Centerpartiet i Västmanlands län (Västerås) 
Västerås valfilm är utformad som ett reportage där frågor ställs till de förtroendevalda. Den 

första frågan som ställs handlar om företagsklimatet i Västerås. Den politiker som intervjuas 

först säger att ett mål för 2010 är att ha en förstaplacering i Svenskt Näringslivs 

företagsrankning som är en rankning man tidigare år alltid varit med i. Man besvarar också 

hur detta ska gå till, vilken styrka Västerås har som etableringsort och varför man ska rösta på 

Centern i valet. Ett argument till det sistnämnda är att flera av de politiker som själva har 

erfarenhet av småföretag. Mellan intervjupersonerna spelas en vinjett och man ser hur de 

förtroendevalda går omkring i en lokal som ser ut att vara ett museum. Nästa intervjuperson 

svarar på frågor som varför det är bra att sänka arbetsgivaravgiften och vad Centerpartiet gjort 

för de enskilda firmorna. I samband med att den sista frågan besvaras visas bilder från en 

frisörsalong. Fler frågor som besvaras är vilka förenklingar som gjorts för företag/företagarna 

samt hur de underlättar för kvinnliga företagare. Den tredje intervjupersonen besvarar frågor 

som exempelvis om brott riktade mot företag är ett problem samt hur Centern kommer att 

hantera det. Filmen avslutas med en gruppbild från Centerpartiet i Västerås. 

 

Medieval 
Tanken bakom satsningen på valfilmer menar Lars Kallsäby, kommunalråd i Västerås 

kommun, var att ett politiskt budskap måste kommuniceras på så många olika sätt och 

filmerna skulle sätta Centerpartiet i ett helt nytt och större sammanhang. Det var även 

meningen att filmerna skulle vara en del i ett mycket större arbete. Dels sändes filmerna via 

den lokala tv-kanalen Västerås vision, de lades på YouTube och på en egen hemsida, vilket 

skulle underlätta en spridning av filmerna via sociala medier. Dels ville man ha olika 

aktiviteter kring de olika temana varje vecka. Det skulle vara allt från debattartiklar till öppna 

möten. Detta lyckades man dock inte fullt ut med, men till vissa delar. 

 

Omvärldsbevakning 
Inför kommunikationsinsatsen arbetade man inte så mycket med omvärldsbevakning. Dock 

anpassade man sändningstiderna för filmen efter de målgrupper man ville nå. I övrigt så 

utgick valet av teman från att man tyckte att partiet hade en bra politik. Exempelvis 

miljöfrågorna samt jobb och företagande var centrala budskap redan från början medan 

exempelvis skolfrågorna var någonting Centerpartiet engagerat sig i på lokal nivå.  
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Mål 
Målet med valfilmen var att visa att Centerpartiet stod för en sund politik som förs fram av 

vanliga människor, ”som du och jag”. Åsikterna och tankarna de har vill de sedan använda för 

att skapa en slags dialog med dem som lyssnar. Just att skapa en dialog med omvärlden menar 

Kallsäby är viktigt inom politiken. Ett annat mål med filmerna var att de skulle höja ett och 

annat ögonbryn. Filmerna skapades i samma anda som ett nyhetsinslag och det var 

Centerpartiet själva, ofta Kallsäby, som ställde frågor till dem som blev intervjuade.  

 
Så avspeglades målet i valfilmen 

I Västerås valfilm som rör jobb och företagande är det tydligt att man vill föra fram en politik 

av ”vanliga” människor och inte sätta politikerna på en piedestal. Västerås kandidater får i 

filmen, som bär den önskade karaktären av ett nyhetsinslag, ge svar på frågor som 

Västeråsborna kan vilja ha svar på och förmedlar dem i en diskuterande ton snarare än 

säljande, vilket också kan vara ett steg i riktningen att vilja skapa dialog med omvärlden. I 

anslutning till att politikerna svarat klart på frågorna som ställts av intervjuaren visas klipp när 

de skrattar och försöker lära sig olika saker i lokalerna de befinner sig i (det ser ut som de 

befinner sig i en verkstad eller på ett museum av något slag). Detta kan vi tycka ökar känslan 

av att de inte bara är politiker och riksdagskandidater utan även ”vanliga” människor.  

 

Målgrupp 
Vad gäller målgrupper så ville man i Västerås nå ut till en bred publik. Temat jobb och 

företagande var menat att fokusera på dem som har arbete men även mycket på ungdomar 

eftersom de oftast är dem som står utanför arbete. I kommunikationsinsatsen med 

reklamfilmerna hade man därför med sig sina ungdomskandidater för att kunna nå den yngre 

målgruppen.  

 
Så avspeglas målgruppen i valfilmen 

Vi som mottagare har svårt att se målgruppen ungdomar som man riktar filmen till eftersom 

man inte kopplar in ungdomskandidaterna i just den filmen vi granskade baserat på det 

slumpmässiga urvalet. Dock är det tydligt att man riktar sig till Västeråsborna i stort eftersom 

man i filmen pratar om att de små företagen är minst lika viktiga som de stora redan 

etablerade företagen. 

 

Budskap 
Budskapet som Centerpartiet i Västerås ville sända ut till sina målgrupper är att Centerpartiet 

står för en helhet i politiken och för ett förnuftigt resonerande. Kallsäby, menar att det goda 

Centerpartiet står för det goda samhället, det goda samtalet, de goda lösningarna. De bra 

lösningarna på kanske lite svåra frågor. 
 

Så avspeglas budskapet i valfilmen 

Vi som mottagare anser att man kan läsa av Västerås budskap i deras valfilm. Man pratar om 

att det i Västerås kommun finns ett genuint kunnande kring företagande då flera kandidater 

har eller har haft egna företag och att man bryr sig om småföretagen. I samband med att 

kandidaterna intervjuas om detta visas klipp från bland annat en frisörsalong som exempel på 

vad ett småföretag kan vara. Det ger inte bara känslan av att kandidaterna bryr sig om de små 

företagen utan även att man står för ett resonemang som är hållbart eftersom man visar 

befintliga småföretag i filmen. 
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Utvärdering 
Centerpartiet i Västerås gjorde ingen egentlig utvärdering av sin kommunikationsinsats 

eftersom det inte fanns resurser till det. Kallsäby menar att om de hade fått med 

organisationen till 100 procent så kanske genomslaget hade sett helt annorlunda ut. Man 

kunde istället se genomslaget exempelvis genom att människor kom fram och sa att de hade 

sett filmerna på TV. De fick även ett genomslag efter en presskonferens när tidningarna och 

radion gick ut och berättade att Centerpartiet i Västerås skulle göra filmer.  

5.7 Centerpartiet i Dalarnas län 
 

Sammanfattning av valfilmen från Centerpartiet i Dalarnas län 
Filmen startar med att man får se en bild på den ordförande i Centerpartiet Dalarna. 

Tillsammans med bilden på henne hörs en kvinnlig röst som säger att Centerpartiet drivs av 

en stor vilja som handlar om att åstadkomma positiva förbättringar för Dalarna och avslutar 

med ”Satsa på ett vinnande lag, du också”. Efter uppmaningen spelas musik upp och man 

visar bilder med texter som ”Det går bra för centerstyrda kommuner i Dalarna – Vårt lag!” 

Filmen avslutas med bilder på både regionala och nationella ledande politiker. Som sista bild 

står texten ”Åstadkommation” tillsammans med Centerpartiets logotyp.  

 

Medieval 
När Centerpartiet i Dalarnas län utformade sin valfilm utgick de från en film som fanns sedan 

förra valet. Anki Enevoldsen, politisk sekreterare och vice ordförande i kommunstyrelsen, 

hade ansvaret för att göra om den befintliga filmen så att den skulle passa 2010 års val. 

Valfilmen visades i pauserna på en hockeymatch som sponsrades utav Centerpartiet som 

utöver filmen även bland annat hade informationsbord och ballonger i ishallens foajé så 

reklamfilmen blev en del i ett större arrangemang. Enevoldsen menar också att just befinna 

sig på en hockeymatch är ett bra sätt att träffa väljare på och prata med dem eftersom många 

potentiella väljare går på hockey.  

 

Omvärldsbevakning 
Centerpartiet i Dalarnas län arbetade inte inför just denna kommunikationsinsats.  

 

Mål 
Målet med reklamfilmen var att visa att det har betydelse för kommunerna när Centerpartiet 

är med och styr. Man ville visa upp sina politiker i ledande position samt visa att Centerpartiet 

kan göra skillnad. 

 
Så avspeglades målet i valfilmen 

Dalarna ville visa att Centerpartiet kan göra skillnad. Detta visar de i filmen genom att inleda 

med att berätta att Centerpartiet drivs av en stark vilja att åstadkomma positiva förbättringar 

för Dalarna och att det går bra för Centerstyrda kommuner i regionen. De visade i filmen 

också upp de politiker som sitter i ledande position med bild och en informationstext med 

namn och roll. 

 

Målgrupp 
Målgruppen för valfilmen var de som gick på hockeymatchen. Man menar att det är en enkel 

film och att man därför inte funderade så mycket över vilka den riktades till.  
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Så avspeglas målgruppen i valfilmen 

Precis som Dalarna själva säger så märks det att man inte funderat så mycket över vilka 

filmen riktas till då det är svårt att utläsa en specifik målgrupp. Dock pratar man om 

Centerpartiet som ”ett vinnande lag” och det kan vi tycka kan kopplas till hockey och 

supportrar. 

 

Budskap 
Budskapet i reklamfilmen från Centerpartiet i Dalarnas län handlar om att de vill visa att de 

får saker att hända i kommunerna, landsting och även riksdag. Centerpartiet i Dalarna vill ge 

en bild av att de är ”åstadkommare”.  

 
Så avspeglas budskapet i valfilmen 

Med de inledande orden ”Det går bra för Centerstyrda kommuner i Dalarna! Vårt lag!” tycker 

vi som mottagare att det är tydligt att man vill visa att de får saker att hända i kommuner, 

landsting men också i riksdag. Att man i Dalarna vill profilera sig som ”åstadkommare” är 

också det tydligt i samband med den avslutande bilden där Centerpartiets logotyp presenteras 

tillsammans med texten ”Åstadkommation!” 

 

Utvärdering 
Någon utvärdering efter att valfilmen sändes gjorde man inte i detta fall. Däremot kunde 

Centerpartiet i Dalarnas län få en direkt återkoppling när människor kom fram och pratade i 

pauserna under hockeymatchen. 

 

5.8 Resultatsammanfattning 
De plattformar som användes vid visning av Centerpartiets olika valfilmer var TV, biografer, 

webben samt att en film visades som pausreklam på en hockeymatch.  

 

TV 
På nationell nivå använde man sig mycket av omvärldsbevakning. Detta gjordes å andra sidan 

inte i vare sig Västernorrlands län eller Västerås som också använde TV som plattform. Målen 

man hade med kommunikationsinsatsen skilde sig också betydligt dessa tre valfilmer emellan 

då man exempelvis på nationell nivå hade ett mål att kommunicera ut sina frågor på ett 

humoristiskt sätt på en plattform med stor genomslagskraft medan man i Västernorrlands län 

fokuserade på att stödja annan form av kommunikation genom att exponeras i TV en vecka 

innan valet. Målgrupperna kan dock likställas med varandra då samtliga tre valfilmer riktade 

sina filmer och budskap till en bred målgrupp.  

 

Bio 
Centerpartiet i både Linköping och Södermanlands län använde sig av biografer som 

plattform för sina valfilmer. Den likhet som går att finna dem emellan är att ingen av dem 

använde sig av någon form av omvärldsanalys samt att de båda ville nå målgrupper de 

tidigare inte hade kunnat nå.  

 

Webb 
Centerpartiet i Kalmar län var de enda som använde sig enbart av webben som plattform till 

skillnad från de övriga som använde webben i kombination med övriga plattformar. En 

kombination av webb och TV uteslöts då valfilm på TV skulle ha blivit för kostsamt. Vad 

gäller valet av målgrupp för kommunikationsinsatsen på webben skulle vi kunna jämföra den 

med Centerpartiet i Västerås målgrupp, eftersom de även använde webben en aning i 
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kombination med plattformen TV. Kalmar län ville även de nå en bred målgrupp som var 

lättrörlig och använde webben mer än de vanliga tidningarna för att söka information. 

 

Hockey 
Dalarnas län var de enda som sände sin valfilm under en hockeymatch. Detta var någonting 

man hade gjort förr och valde därför att göra likadant igen. Centerpartiet i Dalarnas län var de 

enda som egentligen inte funderat över valet av målgrupp. Det föll sig istället automatiskt då 

man valde att sända den på hockeymatchen.  

 

I det stora hela kunde vi inte se något mönster i skillnader och likheter mellan partiernas 

strategier beroende på vilken plattform som användes.  
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6. Analys  
I följande kapitel analyserar vi varje valfilm och regions delar i den strategiska 

planeringsprocessen med vår teoretiska bakgrund som grund. Texten är uppdelad temavis 

utifrån planeringsprocessen med start vid omvärldsanalys och slut vid utvärdering. 

6.1 Analys av omvärldsanalys 
Enligt Falkheimer och Heide (2007) är omvärldsbevakningen viktig för att lyckas med 

strategisk kommunikation i praktiken. Centerpartiet i Kalmar län använde sig av 

omvärldsbevakning genom att titta på hur utvecklingen av kommunikation sett ut. De tittade 

på vad andra organisationer använt sig av samt att de blev inspirerade då andra började pröva 

YouTube-filmer och ville även själva se om de kunde använda samma kanal. Centerpartiet på 

nationell nivå använde sig särskilt mycket av omvärldsbevakning i de intensiva perioderna av 

valrörelsen då det fanns människor som arbetade med endast det. Dessa bevakade vad som 

sades och skrevs om partiet samt vad övriga partier gjorde. Något som Centerpartiet på 

nationell nivå också använt sig av är Gregorys (2009) situationsanalys då de identifierade ett 

problem i samhället som de sedan baserade sin valfilm på.  

 

Centerpartiet i Västernorrlands län hann dock inte med någon typ av omvärldsbevakning inför 

utformningen av deras valfilm. De var istället ute efter att göra en varumärkesmarkering på 

regional nivå en vecka innan valet då de inte fann det möjligt att lära invånarna i 

Västernorrlands län något nytt om partiet samt för att stötta annan form av politisk 

kommunikation. Centerpartiet i Södermanlands län arbetade inte heller med någon specifik 

omvärldsbevakning innan valfilmen utformades eftersom de fick hjälp från SF-bio att utforma 

den. Centerpartiet i Linköping utgick från sin egen ståndpunkt inför utformandet av valfilmen 

och funderade på hur de skulle gå tillväga utifrån de förutsättningar partiet hade snarare än 

omvärlden. Även Centerpartiet i Västerås utgick från partiet i sig när de utformade sin valfilm 

och att de ville visa en politik som de tyckte var bra. I Dalarna arbetar man en aning med 

omvärldsbevakning men inte just för denna kommunikationsinsats. Eftersom ingen av dessa 

regioner analyserade omvärlden kan vi koppla detta med det, som Larsson (2008) förespråkar, 

at de inte har kunnat anpassa sin kommunikation efter omvärlden som ständigt förändras och 

som därmed även påverkar organisationens förutsättningar.  

 

Strömbäck (2009) menar i sin tur att konkurrensen partierna emellan har blivit allt hårdare i 

takt med ökad väljarrörlighet, sjunkande partiidentifikation och det faktum att allt fler 

bestämmer sig sent vilket parti de ska lägga sin röst på.  Detta leder också till att användandet 

av strategisk kommunikation i valkampanjer ökar eftersom dessa blivit allt viktigare för 

valresultaten. Detta kan även kopplas till det Bergström (2009) menar, att varumärken 

nuförtiden måste överrösta det massmediala bruset med budskap som fångar publiken. 

Centerpartiet har gjort detta med ett genomgående tema i alla regionerna genom att basera 

dem på frågan om jobben och miljön. Detta tyder på att de, som Kotler (2008) menar, 

tematiserat sitt budskap för att försöka få önskad respons av mottagaren. Lees Marshment 

(2010) menar även att politiska partier kan välja att designa sin politiska produkt gentemot 

marknaden vilket kan genom studiens resultat kopplas till just detta att Centerpartiet väljer att 

lägga fokus på ett huvudämne, exempelvis jobben, i sin kommunikation. Eftersom 

Centerpartiet vill kommunicera frågan om jobben leder detta till att de vill ge ”hopp” till dem 

som kanske inte har ett jobb och som går på A-kassa. Detta tyder på att de är ”säljare av 

hopp” och därför enligt Cwalina, Falowski och Newman (2009), räknas som ett varumärke 

trots att de inte säljer produkter och tjänster som andra varumärken.  
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6.2 Analys av mål 
Målet med valfilmen för Centerpartiet på nationell nivå var främst att kommunicera ut 

jobbfrågan som baserades på att det krävdes fler företag som i sin tur kunde generera fler jobb 

vilket man ville kommunicera ut med hjälp av lite humor. Den humoristiska prägeln i 

reklamfilmen belyser på ett kontrastfullt sätt problematiken i samhället som Centerpartiet vill 

lösa. Centerpartiet visade dock medvetenhet om att en sådan fråga lätt kan bli fel om den 

kommuniceras via humor. Våra resultat tyder på att Centerpartiet på nationell nivå varit 

medvetna om både kommunikationsinsatsens storlek och natur samt varit medvetna om att det 

känslomässiga tema som användes för att föra ut budskapet kunde röra upp positiva eller 

negativa känslor hos mottagarna. Dessa reaktioner beror, som Gregory (2009), Fogarty och 

Wolak (2008) menar, på mottagarnas tidigare inställning gentemot det budskap som lyfts 

fram.  

 

Centerpartiet i Västernorrlands läns mål handlade om att synas i TV en vecka innan valet samt 

stödja annan form av politisk kommunikation. Enligt våra resultat finns dock inget mer 

specifikt mål än att ”stärka redan starka budskap” relaterat till reklamfilmen. Centerpartiet i 

Kalmar län å andra sidan ville främst skapa intresse för de frågeområden med den 

intresseväckande valfilmen belyste men målet var att man som mottagare skulle klicka sig in 

på deras webbplats och själva söka mer information. Detta, enligt våra resultat, är dock inget 

som framgår i filmen som kanal utan mer av var man sände filmen – webben. Detta kan tyda 

på att man i både Västernorrland och Kalmar, som Larsson (2008) säger är så viktigt, inte 

hade tillräckligt stor vetskap om hur storleken på deras kommunikationsinsats var och att man 

därför inte utformat ett tydligt mål vilket i sin tur kan leda till att det kan bli svårt att utforma 

en effektiv strategi, ringa in målgrupper, formulera rätt budskap, hitta rätt medier samt 

utvärdera resultaten av sina kommunikationsinsatser.  

 

För att en kommunikationsinsats ska bli framgångsrik krävs det, enligt Larsson (2008), att 

målen man sätter upp är tydliga. Otydliga mål gör det nämligen svårt att ringa in målgrupper, 

formulera rätt budskap och hitta rätt medier. Södermanland och Dalarna hade samtliga 

liknande mål med sina kommunikationsinsatser – de ville profilera partiet och presentera sina 

kandidater. Deras mål kan, enligt våra resultat, ses om övergripliga och på så sätt ses som 

otydliga och svåra att utvärdera. 

 

Målet Linköping hade med sin valfilm var att uppmärksamma ungdomar på att det finns två 

vägar att gå – att starta ett eget företag eller att söka befintliga jobb. Centerpartiet i Västerås 

ville visa att de stod för en sund politik som förs fram av ”vanliga” människor samt höja ett 

och annat ögonbryn när deras film utformades som ett slags nyhetsinslag. Detta syntes väl i 

valfilmerna vilket kan tyda på att Linköping och Västerås, till skillnad från Södermanland och 

Dalarna hade ett tillräckligt tydligt mål för sin kommunikationsinsats och att de även kunnat 

ringa in sin målgrupp väl.  

6.3 Analys av målgrupper och målgruppsanalys 
Att analysera sina målgrupper är enligt Lees Marshment (2010) en av de tekniker som 

används av politiska partier – utöver att ”sälja sig själva” och deras policys – när det gäller 

politisk marknadskommunikation.  

 

Valfilmen Framtidsdrömmar från Centerpartiet på nationell nivå riktade sig till 18-60 åringar. 

Det var en bred målgrupp men anpassades efter den TV-kanal filmen sändes i. Valfilmen i sin 

tur anpassades efter målgruppen då hela målgruppen hade möjlighet att känna igen sig i de 
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personer som gestaltades i filmen. Detta tyder på att man har utformat sin kampanj efter att ha 

analyserat sin egen organisation och målgrupp vid utformandet av reklamfilmen, precis som 

Larsson (2008) förespråkar. Detta tyder även på att Centerpartiet på nationell nivå tar fasta på 

målgruppernas egenskaper då de differentierar sitt budskap i reklamutformningen, precis som 

Dahlén och Lange (2009) förespråkar. 

 

Målgruppen för Centerpartiet i Västernorrlands län var personer över 25 år då man ansåg att 

de ämnen som filmen berörde tilltalade en äldre publik.  Dock är det svårt att urskilja 

målgruppen eftersom deras budskap endast tilltalar redan befintliga Centerpartister då de 

menar att de inte kunde lära mottagarna någonting nytt innan valet. Detta tyder på att 

Centerpartiet i Västernorrlands län inte visat medvetenhet om det faktum att allt fler 

bestämmer sig sent vilket parti de ska rösta på. Enligt Strömbäck (2009) bestämde sig 58 

procent av väljarna under valkampanjen vilket parti de skulle rösta på. 

 

Utifrån studiens resultat går det att urskilja en egenskap som är betydande för om målgruppen 

ska ta till sig budskapet eller inte och det handlar om att ha en tydlig målgrupp eftersom det, 

enligt Larsson (2008), är en central del i all informationsverksamhet. Flera av regionerna hade 

otydliga målgrupper som var svåra att avspegla i valfilmerna. Centerpartiet i Västernorrland 

menar att de riktar sitt budskap till personer som är intresserade av företagande och 

skatteintäkter. Kalmar län definierar sin målgrupp som en lättrörlig sådan som använder 

webben mer än de vanliga tidningarna för att söka information.  

 

Västerås ville nå ut till en bred publik med olika valfilmer. Temat jobb och företagande, som 

vi såg närmre på i den här studien, var menat att fokusera på dem som har arbete men även 

mycket på ungdomar eftersom de oftast är dem som står utanför arbete. I Västerås film, kan 

man utifrån våra resultat, se att ungdomarna inte berörs på samma sätt som man säger. Detta 

tyder på att man kan ha haft ett otydligt mål så att det, som Larsson (2008) menar, har varit 

svårt att ringa in sina målgrupper i kommunikationsinsatsen. 

 

Både Linköping och Södermanland visade sina valfilmer på biografer. Linköpings 

huvudmålgrupp var ungdomar mellan 17-26 år men man riktade sig också invandrare. 

Södermanland å andra sidan riktade sig inte till någon specifik grupp i samhället utan ville 

istället nå ut till alla potentiella väljare då de menar att budskapet i filmen blev detsamma som 

budskapet de skickade ut med valsedlarna. Trots att de använde samma kanal som i sig har en 

ganska specifik, men bred, målgrupp (personer som går på bio) är det bara en av regionerna 

som har en, som Gregory (2009) menar, uppenbar målgrupp från början – Linköping. Detta 

tyder på att Södermanland inte fann sin målgrupp eftersom de heller inte gjorde någon 

research, som Gregory (2009) pratar om är en viktig del, inför sin kommunikatonsinsats. En 

annan region som däremot lyckades finna sin målgrupp inför kommunikationsinsatsen var 

Dalarna som riktade sin film till besökarna som gick på hockeymatchen de sponsrade och 

sände sin valfilm på. Man menar att det var en enkel film och att man därför inte funderade så 

mycket över vilka den riktades till, men det syns i valfilmen att man, som Larsson (2008) 

säger, differentierat sin kommunikationsinsats och riktat sitt budskap till en speciell grupp 

människor. 

6.4 Analys av strategi 
Enligt Gregory (2009) gör organisationer ofta felet att de väljer kanal och sänder ut budskap 

utan att först omvärldsanalysera, målgruppsanpassa och fundera över vad de egentligen vill 

uppnå med sin kommunikation. Dessa delar måste göras innan strategin börjar ta form för att 

organisationen ska kunna bygga en stark och flexibel grund så att målen kan nås oavsett 
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oförutsedda händelser. Centerpartiet på nationell nivå, Kalmar län och Västerås har mer eller 

mindre arbetat med alla dessa tre delar i planeringsprocessen innan de påbörjat strategiarbetet 

vilket kan tyda på att de haft en väl förberedd grund inför det kommande strategiarbetet. 

Dalarna å andra sidan gjorde ingen omvärldsbevakning men hade ett tydligt mål och en tydlig 

målgrupp. 

 

Centerpartiet i Västernorrlands län, Linköping och Södermanlands län å andra sidan arbetade 

inte med någon typ av omvärldsanalys, hade inga tydliga mål och gjorde ingen 

målgruppsanalys vilket i sin tur kan tyda på att de inte haft samma möjlighet att förbereda sig 

inför sitt strategiarbete.  

 

Som tidigare nämnt finns olika modeller för hur man utformar sin strategi. Ett exempel på 

detta är inifrånstrategin som kan kopplas till hur Centerpartiet arbetar. Samtliga regioner har 

som syfte att på ett eller annat sätt informera sin målgrupp om vad Centerpartiet kan bidra 

med för samhället. Detta tyder på att de, precis som Larsson (2008) menar, initierar 

information till målgrupperna på organisationens egna villkor. 

6.5 Analys av budskap 
Budskapet i reklamfilmen från Centerpartiet på nationell nivå var detsamma som målet med 

den. De ville kommunicera frågan om jobben och det gjorde de genom att visa vilka problem 

de såg i samhället. Centerpartiet på nationell nivå lyckas med balanshållningen Larsson 

(2008) talar om – att täcka in stora frågor och olika intressen. Samtidigt nuddar både 

Centerpartiet på nationell och regional nivå vid undantaget för offentliga budskap – att skapa 

en ”köpeffekt” som i deras fall genererar i röster.  

 

Enligt Gregory (2009) blir budskapet särskilt viktigt när informationen kommer från 

offentliga organisationer. Det underliggande budskapet för Centerpartiet i Västernorrlands län 

var att kommunicera ut allt de i grund och botten står för. Det var även viktigt att alla fick ta 

del av informationen, även de med nedsatt hörsel. Därför använde de sig av en textremsa som 

ordagrant återgav vad Jonny Lundin sa. Detta skulle även höja trovärdigheten för partiet samt 

aktivera mottagarnas alla sinnen rent kommunikativt. Dock menar Bergström (2009) att om 

text och bild ska kombineras ska texten förklara bilden och inte upprepa. Trots att tanken var 

god när de tänkte på de hörselskadade så kunde budskapet i reklamfilmen kännas 

överkommunicerad för de som faktiskt hörde vad som sades. Som konsekvens av detta menar 

Bergström (2009) att mottagaren kan känna sig nedvärderad av sändaren som om sändaren 

antar att mottagaren inte har förmågan att förstå budskapet.  

 

Centerpartiet nationellt, Västernorrlands län, Södermanland län, Dalarna län och Västerås 

valde att använda sig av en, som Bergström (2009) kallar det, intygande person i sina 

valfilmer. Centerpartiet på nationell nivå valde att ha Maud Olofssons röst med i 

reklamfilmen för att knyta ihop Centerpartiets värderingar och att detta skulle skapa ett 

igenkännande. För att profilera det regionala partiet valde Centerpartiet i Västernorrlands län 

att ha Jonny Lundin som talesperson i reklamfilmen då han var regionens förstanamn på 

valsedlarna. Västerås är den enda regionen som låter sina kandidater tala mer, baserat på våra 

resultat, diskuterande snarare än säljande. Södermanland och Dalarna visar båda sina 

kandidater och positionerade ledare som ett bildspel i valfilmen. Detta tyder på att dessa 

regioner varit medvetna om, precis som Smith och French (2009) talar om, att ledaren 

och/eller en politisk frontfigur kan höja eller sänka det politiska varumärket, dess image och 

publikens uppfattning av det. Som Elmelund Kjeldsen (2008) menar kan mottagarna se om 

karaktärerna känns trovärdiga eller inte rent retoriskt då talespersonen, enligt Larsson (2008), 
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måste visa upp sin karaktär i reklamfilmen för att antingen upplysa publiken, röra deras 

känslor eller behaga dem. Som Heath och Frandsen (2008) menar, ger retoriken liv till 

informationen.  

 

Centerpartiet på både nationell och regional nivå har arbetat med påverkan via sina valfilmer. 

Envägskommunikationen har de utvecklat genom att använda sig av valfilmen för att 

kommunicera ut vad de står för och vad de ser för samhälleligt problem. Detta blir den 

föreliggande meningen som de för fram i valfilmen och, som Van Ruler och Verčič (2005) 

menar, gör att mottagarna tar till sig organisationens synsätt. Detta tyder på att de använder 

sig av politisk kommunikation som främst handlar om att medvetet påverka allmänheten eller 

sina målgrupper i en viss riktning.  

 

Budskapet i valfilmerna blev, som Bergström (2009) benämner det, relationellt då denna typ 

av budskap exempelvis vill visa på en grupptillhörighet hos mottagaren. Centerpartiet på 

nationell nivå och i Västernorrland ville som tidigare nämnt skapa en igenkänning hos 

mottagarna dels genom att visa logotypen i sin egen reklamfilm men också att mottagarna 

skulle känna igen sig i det som kommunicerades i reklamfilmerna, vilket i sin tur enligt våra 

resultat kan tyda på att de vill få mottagarna att göra en känslomässig koppling till partiets 

budskap. Detta i sin tur tyder på en känslomässig strategi från både Centerpartiets på nationell 

nivå och i Västernorrland sida vilket, enligt Dahlqvist & Linde (2005), oftast anammas av 

organisationer som är sociala, idébärande och söker stöd för sin mission. Enligt Bergström 

(2009) är budskapet extra viktigt för varumärken då dessa idag måste överrösta det 

massmediala bruset med budskap som fångar publiken.   

 

Som Bergström (2009) menar är det viktigt att dramatisera det problem man vill lyfta fram 

när man formar sitt budskap. Centerpartiet nationellt, Kalmar och Linköping är de exempel ur 

vår undersökning som visar problemet genom att dramatisera det och har gjort berättelser som 

mottagaren kan relatera till. Exempelvis Kalmar visar detta genom att en karaktär i deras 

valfilm gått från arbetslös till framgångsrik entreprenör genom att, via Centerpartiets unika 

egenskaper som parti, ”ge drömmen en chans”.  

 

Centerpartiet på nationell nivå är har den enda valfilmen i vår studie som använder sig av det 

jämförande budskapet fullt ut då de, som Bergström (2009) menar jämför sig med en 

konkurrent. Detta gör de genom att förmedla en bild av hur samhället skulle ha sett ut om inte 

Centerpartiet och alliansen skulle leda Sverige. Samtliga regioner inklusive den nationella 

valfilmen har använt sig av budskap av instrumentell typ eftersom man vill sända ut en bild av 

att man har lösningen på samhällets problem, som Bergström (2009) pratar om.  

 

6.6 Analys av medieval 
Valfilmerna som Centerpartiet från samtliga regioner har använt sig av riksdagsvalet 2010 är 

ett av flera medier de använt sig av. Detta är en del i processen som tyder på att Centerpartiet 

vill stärka sin identitet genom olika medier och olika former av kommunikation för att skapa 

starka och lojala band med sina intressenter. Genom valfilmerna skapar man associationer till 

sitt parti. Man har även satt upp mål för respektive kommunikationsinsats vilket tyder på att 

alla regioner tagit det första steget i det som Dalén och Lange (2009) kallar för taktisk 

reklamutformning. Några av regionerna identifierade sina målgrupper vilket även det tyder på 

en taktisk utformning av reklamfilmerna.  
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På nationell nivå valde Centerpartiet att sända sin valfilm på TV då de ansåg att det var den 

mest slagkraftiga kanalen samt att mediet var kostnadseffektivt med tanke på hur många som 

exponerades för valfilmen varje gång den sändes. Detta kan också, som vi tidigare nämnt, 

bekräftas av McQuail (2005) som menar att just TV är den kanal som har längst räckvidd.  

Centerpartiet i Västernorrlands län hade samma argument men menade också att de valde TV 

som medium eftersom deras strategi var att ”kräma ur det sista” och synas i så många kanaler 

som möjligt när de ändå hade pengar kvar i budget 1 ½ vecka innan valet. Detta kan vi koppla 

till Gregorys (2009) teori om medieval som taktik där hon menar att de är de event, medier 

och metoder som används för att implementera strategin.  

 

Å andra sidan menar Larsson (2008) att man ska vara medveten om att olika grupper har olika 

attityder till olika medier. Det kan kopplas till Centerpartiet i Kalmar då deras val att använda 

valfilm grundade sig i att lägga fokus på webben eftersom de ansåg att TV skulle bli för 

kostsamt. 

 

Södermanland och Linköping valde båda att arbeta med biografer som medium eftersom det 

skulle ge dem chansen att nå en bredare målgrupp än den som de normalt riktade sig till. 

Detta kopplar vi till Nord och Strömbäck (2009) som menar att politisk kommunikation 

främst handlar om medvetna ansträngningar för att påverka antingen specifika målgrupper 

eller allmänheten. Målgrupperna eller allmänheten påverkas indirekt via de massmedier de 

väljer eller direkt via kommunikation i de kanaler som de politiska aktörerna har kontroll 

över. Ett exempel på detta är Centerpartiets valfilmer vars strategier är utformade av partiet 

själv i respektive region.  

 

Kaid (2009) menar att politisk kommunikation har en betydande roll i den politiska processen 

då det är via medierna politiska aktörer når ut till sina målgrupper i en kampanj. Detta 

beroendeförhållande blir extra påtagligt under en kampanj och därför är planering viktigt inte 

minst när det gäller valkampanjer. Detta kan vi koppla till studiens resultat där det tydligt 

framgår att samtliga regioner, arbetat med att planera sina respektive valfilmer.  

 

Som tidigare nämnt är det första gången Centerpartiet och de övriga riksdagspartierna får 

använda sig av TV i kampanjsyfte ett riksdagsval. Trots att detta är nytt inom den svenska 

valrörelsen har Centerpartiet lyckats ringa in storleken på kommunikationsinsatsen och dess 

natur då både Centerpartiet på nationell nivå och i Västernorrlands län på pekar att 

reklamfilmerna endast är en liten del i all den kommunikation som partiet sänder ut.  

 

Att valfilmen är en del av en större kommunikationsinsats är någonting som även 

Centerpartiet i Västerås och i Dalarnas län menar. Allt detta tyder på att Centerpartiet, som 

McNair (2007) menar, visar medvetenhet om att all politisk kommunikation på ett eller annat 

sätt kan påverka en politisk aktörs image eller identitet. Det visar även på en medvetenhet om 

vikten av valkampanjer som Strömbäck (2010) menar att svenska partier har.   

6.7 Analys av utvärdering och analys 
Enligt Larsson (2008) så glöms utvärderingen och analysen ofta bort. För att mäta 

kommunikationsprocessens effektivitet menar Gregory (2009) att utvärderingen och analysen 

är viktiga. Centerpartiet på nationell nivå arbetade med utvärdering och analys genom att 

bland annat hålla sig uppdaterade med hur många träffar reklamfilmen fick på YouTube samt 

att de fick bäst betyg av TV4:s filmexpert, vilket kan tyda på att kommunikationsinsatsen 

varit effektiv.  
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I Kalmar län gjorde man inte någon formell utvärdering. Stället tittade man på klick, 

spridning och kommentarer. Genom denna ”informella utvärdering” kunde man se att filmen 

om trygghet och företagande fick de reaktioner man hoppats på. Som tidigare nämnt, menar 

Larsson (2008), att det är svårt att utvärdera resultatet av kommunikationsinsatsen om det från 

början inte finns ett tydligt mål att sträva efter. 

 

Centerpartiet i Västernorrlands län å andra sidan, hade svårt att uttala sig om hur utfallet av 

valfilmen blev när frågan kom upp under intervjun. Calle Johansson menar att det är svårt 

med regionala kampanjer när de inte vet vad som beror på vad de gjort eller vad som beror på 

det partiet gjort på andra nivåer. Han menar också att det är en ekonomisk fråga att plocka 

upp alla aspekter då det finns fler aspekter för dem att mäta sig emot, exempelvis hur andra 

politiska partier väljer att kommunicera. Då en utvärdering uteslöts, menar Gregory (2009), 

kan det vara svårt att se vilka kommunikationsinsatser som bidrog till effektivitet och inte, 

viket i sin tur kan göra det svårt att lära av misstag och framgångar. Inte heller Centerpartiet i 

Linköping, Södermanland, Västerås eller Dalarna gjorde någon utvärdering av sin 

kommunikationsinsats.  
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7. Slutsats  

 

Hur säger sig Centerpartiet ha arbetat med strategier inför utformning 

av valfilmer? 

 
Centerpartiet på nationell nivå 

Centerpartiet på nationell nivå har utformat sina strategier för valfilmen noggrant. Detta kan 

vi utläsa med utgångspunkt från teorin. Till att börja med använde sig Centerpartiet på 

nationell nivå av omvärldsanalys. De bevakade sin omgivning extra noga i den intensivare 

perioden av valrörelsen och identifierade problem i samhället att basera sin valfilm på. Man 

hade även ett klart mål att basera sin kommunikationsinsats på, att kommunicera ut frågan om 

jobben och belysa problematiken på ett humoristiskt sätt, och kunde på detta sätt beröra sin 

målgrupp. Som tidigare nämnt definierade Centerpartiet på nationell nivå sin målgrupp på ett 

sådant sätt att de senare kunde differentiera sin kommunikation gentemot dessa och på så sätt 

målgruppsanpassa kommunikationen. Att Centerpartiet på nationell nivå arbetat med dessa 

ovanstående moment, tyder på att de haft en väl förberedd grund inför det kommande arbetet. 

 

Centerpartiet på nationell nivå hade ett tydligt budskap som gick hand i hand med målet för 

kommunikationsinsatsen. De motiverade även tydligt varför just valfilm på TV var intressant 

för dem. När det gäller utvärdering och analys av kommunikationsinsatsen så arbetade man 

bland annat med att räkna träffar för valfilmen på YouTube samt att de fick högst betyg av 

TV4:s filmexpert. Genom utvärderingen kunde Centerpartiet på nationell nivå få reda på att 

deras kommunikationsinsats var en lyckad sådan. 

  

Centerpartiet i Västernorrlands län 
I Västernorrlands län har Centerpartiet inte varit riktigt lika strategiska som på nationell nivå. 

Det gjordes inte någon omvärldsbevakning inför kommunikationsinsatsen eftersom tiden var 

knapp och man ansåg heller inte att det var möjligt att lära invånarna någonting nytt på den tid 

som fanns till hands. Målet med valfilmen var endast att synas i TV för att stödja annan form 

av politisk kommunikation. Man ville stärka redan starka budskap, synas i TV och uppnådde 

på så sätt sitt mål. Trots att man för Centerpartiet i Västernorrlands län hade en relativt 

specifik målgrupp, går inte detta att urskilja i valfilmen. Detta mest för att budskapet endast 

verkar vara tillägnat redan befintliga Centerpartister eftersom man som tidigare nämnt ansåg 

att inget nytt kunde läras ut till invånarna i Västernorrland. Man har därför inte visat 

medvetenhet om det faktum att allt fler bestämmer sig sent vilket parti man ska rösta på. Att 

ovanstående moment inte utförts fullt ut kan tyda på att de inte haft möjlighet att förbereda sig 

inför kommande strategiarbete. 

 

I Västernorrlands län hade Centerpartiet ett tydligt budskap samt goda argument för sitt 

medieval. Man faller dock på utvärdering och analysstadiet. Detta gör att man inte kan se om 

kommunikationsinsatsen varit effektiv. 

 

Centerpartiet i Kalmar län 
Genom att titta på hur utvecklingen av kommunikation sett ut över tid och hur andra 

organisationer arbetat kunde Centerpartier i Kalmar län utforma sin valfilm. De använde sig 

alltså av omvärldsbevakning och blev även inspirerade av andra som började med virala 

filmer på YouTube. Som mål med kommunikationsinsatsen ville man i Kalmar län främst 

skapa intresse för de frågeområden som valfilmen belyste i sådan grad att man som mottagare 
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skulle klicka sig in på deras webbplats och själv söka mer information. Målgruppen skulle 

därför vara de som använde webben snarare än tidningar för att söka information, en ganska 

lättrörlig och svårdefinierad målgrupp. Eftersom Centerpartiet i Kalmar län mer eller mindre 

arbetat med ovanstående moment hade de ändå en god grund för kommande strategiarbete. 

 

Budskapet i valfilmen från Centerpartiet i Kalmar län är tydligt och handlade om att var och 

en skulle ”ge drömmen en chans” när det gäller jobb och företagande. Karaktären som har 

huvudrollen i deras valfilm går från arbetslös till att bli egen företagare. Även valet att 

använda just filmer på webben är väl motiverat. Dock gjorde inte Centerpartiet i Kalmar län 

någon formell utvärdering utan ”utvärderade” genom att titta på klick och kommentarer kring 

filmen. 

 

Centerpartiet i Södermanlands län 
Inför arbetet med kommunikationsinsatsen i Södermanland gjorde Centerpartiet ingen 

omvärldsbevakning. De fick hjälp från SF bio att utforma den film som sändes på biograferna. 

Det fanns heller inget tydligt mål med valfilmen utan man ville helt enkelt profilera partiet för 

alla potentiella väljare. Att Centerpartiet i Södermanland inte valde att arbeta med 

ovanstående moment gjorde bland annat att målen sågs som väldigt övergripande och kan på 

så sätt bli svåra att utvärdera. Utifrån detta kan man inte heller få några goda möjligheter att 

förbereda sig för kommande kommunikationsinsats. 

 

Budskapet som Centerpartiet i Södermanlands län ville sända ut handlade om företagande, 

klimat och miljö samt att hela Södermanland skulle leva. Man ville förstärka budskapet om 

jobb, företagande och miljö. Motiv till medievalet fanns det dock. Man ville nå en bredare 

målgrupp än den man normalt riktade sig till och vid något tillfälle ville man även förstärka 

budskapet genom att finnas utanför biografen och dela ut tablettaskar med budskap på. Ingen 

utvärdering gjordes av kommunikationsinsatsen vilket som tidigare nämnt kan göra det svårt 

att lära till nästa gång. 

 

Centerpartiet i Östergötlands län (Linköping) 
Centerpartiet i Linköping gjorde ingen omvärldsbevakning utan utgick från sin egen 

ståndpunkt inför utformandet av valfilmen och funderade på hur de skulle gå tillväga utifrån 

de förutsättningar partiet hade. Målet var att uppmärksamma ungdomar på att det finns två 

vägar att gå – att starta ett eget företag eller att söka befintliga jobb samt att de ville gå ut med 

information om den nya, förenklade lagen om anställningsskydd (LAS). De man ville nå var 

främst ungdomar och invandrare och enligt våra resultat hade Centerpartiet i Linköping ett 

tillräckligt tydligt mål sin kommunikationsinsats och kunde även ringa in sin målgrupp. Som 

helhet drog vi dock slutsatsen att Centerpartiet i Linköping inte hade arbetat med ovanstående 

moment i sådan utsträckning att det blev en stabil bas för kommunikationsinsatsen. 

 

Budskapet i valfilmen från Centerpartiet i Linköping är tydligt. De motiverar även väl för sitt 

medieval men dock gjordes ingen utvärdering på om kommunikationsinsatsen gav det resultat 

man ville ha eller inte. 

 

Centerpartiet i Västmanlands län (Västerås) 
Centerpartiet i Västerås utgick från partiet i sig när de utformade sin valfilm. De gjorde alltså 

inte någon omvärldsbevakning. De hade tydliga mål som handlade om att visa en sund politik 

som fördes fram av ”vanliga” människor samt höja ett och annat ögonbryn. Dock kan 

Definitionen av målgrupp te sig ospecificerad när den definierades som ”en bred målgrupp” 

och man ville nå både människor i arbete men också de som stod utanför arbete. Centerpartiet 
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i Västerås har arbetat mer eller mindre med ovanstående moment, men kanske inte så 

grundligt att de får en tung bas för sin kommunikationsinsats. 

 

Som budskap ville Centerpartiet i Västerås visa för sina målgrupper att Centerpartiet står för 

en helhet i politiken och för ett förnuftigt resonerande. Man hade även bra argument för varför 

man just valde att sända sina valfilmer via webben. Den valfilm vi tittade närmare på är en del 

i någonting större precis som hela kommunikationsinsatsen med alla olika valfilmer med olika 

teman. Tyvärr gjordes ingen formell utvärdering av kommunikationsinsatsen. 

 

Centerpartiet i Dalarnas län 
Just för denna kommunikationsinsats arbetade inte Centepartiet i Dalarnas län med någon 

omvärldsbevakning. Man hade liknande mål som Västerås, att profilera partiet och målen 

räknas därför som övergripande och otydliga. Å andra sidan hade man en väl definierad 

målgrupp vilken var besökarna på hockeymatchen där valfilmen sändes. Trots att man inte 

funderade så mycket över vem man riktade valfilmen till så syns det att den är gjord just för 

att synas på en hockeymatch. Ovanstående moment gjordes inte så grundligt av Centerpartiet i 

Dalarnas län så det finns ingen trygg bas för kommunikationsinsatsen. 

  

Budskapet i reklamfilmen från Centerpartiet i Dalarnas län var dock tydligt. Det handlade om 

att de ville visa att de får saker att hända i kommunerna, landsting och även riksdag. Även 

medievalet var tydligt och de menade att valfilmen var en del i ett större sammanhang. 

Kommunikationsinsatsen utvärderades inte. 

 

 

Hur avspeglas Centerpartiets strategiarbete i valfilmerna? 

 
Centerpartiet på nationell nivå 
På nationell nivå var Centerpartiet noggrann med arbetet kring valfilmsstrategierna vilket 

resulterade i att dessa tydligt avspeglades i valfilmen. Det syntes tydligt i reklamfilmen vilken 

målgrupp den riktade sig till då reklamfilmen gick igenom livets olika stadier vilket gjorde att 

målgruppen på ett eller annat sätt kunde identifiera sig med karaktärerna. Målet för 

reklamfilmen var att kommunicera ett, enligt dem, samhälleligt problem på ett humoristiskt 

sätt vilket de också gör när de på ett kontrastfullt sätt ställer jobben mot bidragen. Det är 

genom den humoristiska prägeln Centerpartiet på nationell nivå kommunicerar sitt budskap 

att Sverige behöver nya företag, fler jobb och att det är den svenska medborgaren som 

bestämmer valets utgång.  

 

Centerpartiet i Västernorrlands län 
För valfilmen från Västernorrlands län är det svårt att uttala sig om en målgrupp, trots att man 

granskar reklamfilmen baserat på informationen som kom efter intervjun. Detta för att det är 

mångtydigt målgrupp valfilmen faktiskt riktar sig till då det finns flera kriterier för denna; 

man riktar sig dels till en äldre målgrupp med 25 år som minimiålder, dels till en annan som i 

grunden ska vara intresserad av Centerpartiet och dess värderingar och till sist en målgrupp 

som är intresserad av företagande och skatteintäkter i stort. Trots att reklamfilmen inte har 

någon specifik målgrupp kan vi genom våra resultat ändå se att det underliggande 

centerpartistiska budskapet förmedlas. 

 

Centerpartiet i Kalmar län 
Centerpartiet i Kalmar län ville med sin valfilm främst skapa intresse för hjärtefrågorna 

trygghet och företagande. I filmen gjorde man detta genom att fokusera på karaktärernas 



 

 

 45 

drömmar och visioner som även tydligt avspeglades i filmen. Målgruppen man riktade sig till 

var dock otydlig, vilket också gör det svårt att se hur den avspeglades. Budskapet å andra 

sidan avspeglades tydligt, vilket tyder på att det främsta målet man satt upp var tydligt nog att 

utforma ett budskap efter. Detta resulterar i sin tur i att stor del av det man ville kommunicera 

med valfilmen faktiskt kommunicerades, men kanske inte till den målgrupp man hade till 

avsikt att kommunicera. 

 

Centerpartiet i Östergötlands län (Linköping) 
Centerpartiet i Linköpings mål var att uppmärksamma ungdomar i åldrarna 17-26 år på att 

man istället för att endast söka befintliga jobb också kan starta eget företag. Filmen visar 

tydligt detta genom att karaktärisera en ung kille som just avslutat studierna och väljer mellan 

de två alternativen. Ett annat mål man hade var att nå ut till ungdomar och invandrare med 

information kring den förenklade lagen om anställningsskydd (LAS).  

 

Centerpartiet i Södermanlands län 
I Södermanlands län ville Centerpartiet nå nya målgrupper, profilera partiet och lyfta sina fyra 

toppkandidater. Det sistnämnda avspeglades väl i filmen då man visade kandidaterna på bild 

och gav information om dem. Målet kring att nå nya målgrupper finner vi dock svårt att 

avspegla eftersom ingen målgrupp definierades under intervjun, dock framgår det att man 

visade filmen på Södermanlands SF-biografer som i sin tur har en bred målgrupp. Detta kan 

tyda på att kommunikationsinsatsens strategi överlag varit otydlig. Gällande att profilera 

partiet känner vi dock avspeglades väl då de budskap som lyftes i filmen var centerpartistiska.  

 

Centerpartiet i Västmanlands län (Västerås) 
Centerpartiet i Västerås hade som mål att visa att man stod för en sund politik som 

förespråkas av ”vanliga” människor, som skulle mynna ut i att skapa en storts dialog med 

medborgarna. Man ville också att filmen skulle ”höja ett och annat ögonbryn” då man valde 

att utforma den som nyhetsinslag där toppkandidaterna intervjuades. Detta avspeglas väl då 

kandidaterna som deltog i valfilmen inte sattes upp på piedestaler utan helt enkelt fick vara 

”vanliga” och besvara frågorna utifrån sig själva i relation till Centerpartiet. Budskapet att 

Centerpartiet i Västerås bryr sig om egenföretagare och har erfarenhet av det, framgår tydligt. 

Dock ser vi inte att kandidaterna besvarar frågor som når ut speciellt till ungdomar, som man i 

Västerås ville. Detta tror vi kan bero på att man inte haft en tillräckligt starkt definierad 

målgrupp och då riktat sitt budskap till en bredare målgrupp så att ungdomar inte går att 

urskilja specifikt. Huruvida filmen faktiskt ”höjde ögonbryn” är vi osäkra på eftersom valfilm 

är en relativt ny kanal i svenska politiska kampanjer och alla valfilmer är utformade på olika 

sätt. Dock uppmärksammades Västerås kommunikationsinsats i lokalmedia men frågan vi 

ställer oss är om det är valfilmerna i sig eller sättet man utformade valfilmerna på? 

 

Centerpartiet i Dalarnas län 
I Dalarnas län ville man, på en hockeymatch, visa upp sin valfilm med målet att visa att det 

går bra och görs skillnad i kommunerna som styrs av Centerpartiet i Dalarnas län. Ett annat 

mål var att visa upp de politiker som satt i ledande positioner för Centerpartiet. Detta anser vi 

avspeglades väl i filmen då man lade stor tyngd på budskapet att Centerpartiet är 

”åstadkommare” som vill förändra Dalarna till det bättre samt visade bilder på de ledande 

politikerna. Målgruppen man riktade sig till var de som gick på hockeymatchen, kort sagt 

hockeyintresserade, vilket man också märkte då man avslutade filmen med att kalla det egna 

partiet ”ett vinnande lag”. 
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7.1 Egen diskussion  
Efter att ha dragit våra slutsatser så kan vi se att planeringen av valfilmerna på regional nivå 

inte har uppfyllt kriterierna för en effektiv kommunikationsinsats då ingen av dem har gjort 

någon form av utvärdering. Västernorrlands län och Västerås gjorde det inte då de ansåg att 

det inte fanns några resurser till det. För Linköpings del å andra sidan litade man på 

bekräftelsen som killen i filmen fick när han blev igenkänd, vilket fick bekräfta att 

Linköpingsborna tagit del av den. För Södermanlands del var man medveten om att de borde 

ha haft en större framförhållning i hur valfilmen skulle användas. Valfilm var en ny kanal för 

dem men ändå gjordes ingen utvärdering. Dalarnas län stod bakom en hockeymatch och 

syntes där med sin valfilm i matchpauserna. Deras ”utvärdering” bestod av att människor kom 

fram och pratade med dem under och efter matchen. Kalmar län visade sin valfilm webben. 

De gjorde ingen formell utvärdering mer än att kolla på visningar, filmens spridning och 

kommentarer. 

 

Det vi frågar oss är om det är effektivt att göra en kommunikationsinsats som man inte har för 

avsikt att utvärdera och lära av den? Särskilt eftersom både Västernorrlands län och Västerås 

visade sina valfilmer i TV, som inför riksdagsvalet 2010 var en ny kanal. Vi anser att om man 

äntrar en ny kanal så gör man det för att nyttja och lära sig hantera det nya mediala utrymmet 

inför kommande val för att se vad man har att lära till nästa valkampanj. Att då inte utvärdera 

kommunikationsinsatsen anser vi kan liknas med att ”slösa” resurser på en insats som inte ger 

någon feedback. Istället för att genomföra en ofullständig kommunikationsinsats tror vi att 

man hade tjänat på att använda en kanal som man redan är bekant med och som man redan vet 

är effektiv.  

 

I framtiden skulle vi gärna se att man tar lärdom av hur Centerpartiet på nationell nivå 

strategiskt arbetat med sin valfilm. I vår studie visade det sig att man på nationell nivå gjorde 

ett väl genomfört strategiarbete inför, under och efter sin kommunikationsinsats. Centerpartiet 

på nationell nivå fick högsta betyg av TV4:s filmexpert och hade över 70 000 visningar på 

YouTube, vilket vi tycker tyder på att man på nationell nivå varit noggranna i sin planering 

och sitt genomförande av kommunikationsinsatsen.  

 

Vi tror att strategisk politisk kommunikation kommer att bli ett allt större forskningsområde 

och är intresserade av att se hur man i framtiden väljer att forska vidare i området. Det vore 

roligt att se mer forskning som handlar om strategisk politisk kommunikation på regional 

nivå. Detta eftersom området är ett nytt fenomen och det inte finns någon tidigare forskning 

på området. Det ska bli spännande att se hur strategiarbete och valfilmer utvecklas. Vi hoppas 

att inför kommande valkampanjer se mer av Centerpartiets valfilmer på både nationell och 

regional nivå och se hur de i framtiden väljer att inspirera med sina gröna framtidsdrömmar.  
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8. Förslag på fortsatta studier 
Under tiden vi skrivit vår kandidatuppsats har vi sett möjligheter till flertalet alternativa 

studier inom vårt ämne. Nedan presenterar vi våra fyra förslag: 

 

 För att utveckla vår studie ytterligare skulle innehållsanalyserna kunna kompletteras 

med utlåtanden kring hur man arbetat med strategierna från de som faktiskt varit med 

och producerat filmerna, exempelvis byråer. Detta för att få en mindre 

forskarberoende studie. 

 

 Eftersom vår studie är avgränsad till ett politiskt parti skulle samma studie även kunna 

göras på samtliga riksdagspartier med samma utgångspunkt som denna, alternativt 

som studien vi gav förslag på ovan. 

 

 Man skulle även kunna applicera studien på nationell nivå och analysera samtliga 

riksdagspartiers valfilmer utifrån strategier och dess avspeglingar.  

 

 För att få ett generaliserbart resultat skulle man även kunna anta ett kvantitativt 

perspektiv genom att se hur stort genomslag olika politiska valfilmer fått för att sedan 

jämföra valresultaten med filmernas genomslag. Detta skulle vara intressant för att se 

hur stor roll valkampanjerna spelar för valresultatet. 
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Intervjupersoner 
- Centerpartiet Nationellt – Lena Forsman, Informationschef 

- Centerpartiet Västernorrlands län – Calle Jonsson, Ombudsman för Centerrörelsen i 

Västernorrland 

- Centerpartiet Kalmar län – Christer Jonsson, Landstingsråd 

- Centerpartiet Östergötlands län (Linköping) – Julie Tran, f.d ombudsman, nuvarande 

Ordförande för Linköping CUF 

- Centerpartiet Södermanlands län – Inger Fredriksson, Distriktsordförande 

- Centerpartiet Dalarnas län – Anki Enevoldsen, Politisk sekreterare och vice 

ordförande kommunstyrelsen i Gagnef 
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- Centerpartiet Västmanland (Västerås) – Lars Kallsäby, gruppledare för Centerpartiet i 

Västerås, kommunalråd för Centerpartiet i Västerås 

 

Webbkällor 
 

Valfilm: Centerpartiet Nationellt 

http://www.youtube.com/watch?v=ms3LEnw3T4M 

Uppladdad på YouTube 2010-08-30 

 

Valfilm: Centerpartiet Västernorrlands län 

http://www.youtube.com/watch?v=jXvakXZAPj0&feature=related  

Uppladdad på YouTube 2010-09-15 

 

Valfilm: Center partiet Kalmar län 

http://www.youtube.com/watch?v=uJVPuNkWjmE 

Uppladdad på YouTube 2010-08-12 

 

Valfilm: Centerpartiet Östergötlands län (Linköping) 

http://www.youtube.com/watch?v=RHJJkt3rV9k&feature=player_embedded 

Uppladdad på YouTube 2010-07-18 

 

Valfilm: Centerpartiet Södermanlands län 

http://www.youtube.com/watch?v=DUa0LTgSYNI 

Uppladdad på YouTube 2010-06-17 

 

Valfilm: Centerpartiet Dalarnas län 

http://www.youtube.com/watch?v=EV5dQ91FV04&feature=related 

Uppladdad på YouTube 2010-08-24 

 

Valfilm: Centerpartiet Västmanland (Västerås) 

http://www.centerparti.tv/  

Centerpartiet i Västerås - Tema Jobb och Företag Del 1 

http://www.youtube.com/watch?v=ms3LEnw3T4M
http://www.youtube.com/watch?v=jXvakXZAPj0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=uJVPuNkWjmE
http://www.youtube.com/watch?v=RHJJkt3rV9k&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=DUa0LTgSYNI
http://www.youtube.com/watch?v=EV5dQ91FV04&feature=related
http://www.centerparti.tv/
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
I intervjuguiden presenteras våra teman och intervjufrågor. 

 

1. Vilken roll har du haft i framtagandet av valfilmerna? 
Denna fråga ställs för att upprätthålla en god stämning mellan intervjuare och intervjuperson 

men också för att vi som intervjuare skulle vara säkra på att den person vi intervjuade hade 

den information vi sökte. 
 

2. Medieval – Varför valde ni att arbeta med just valfilm? 
Denna fråga ställs för att få reda på bakgrunden till varför Centerpartiet inför riksdagsvalet 

2010 valde att använda sig av valfilm.  

 

3. Omvärldsanalys – Arbetade ni med omvärldsbevakning och i så fall hur? 
Frågan kring omvärldsanalys är en av de frågor vi valt att omformulera för att undvika ett 

akademiskt språk. Vi har ställt frågan för att ta reda på hur Centerpartiet arbetat med 

omvärldsbevakning när de utformat valfilmerna. 

 

4. Mål – Vad var ert mål med valfilmen? Vad ville ni uppnå? 
Frågan ställdes för att ta reda vilket eller vilka mål Centerpartiet hade med valfilmerna samt 

vad de ville uppnå. 

 

5. Målgrupp – Vilken målgrupp riktade sig valfilmen till? 
Målgruppsfrågan ställdes för att vi ville veta vilken eller vilka målgrupper Centerpartiet riktat 

sig till med sina valfilmer.  

 

6. Budskap – Vilket budskap ville ni framföra till målgruppen? Vilken bild ville ni ge av 

Centerpartiet via valfilmen? 
Frågan ställdes för att ta reda på vilket budskap Centerpartiet ville sända ut till sina 

målgrupper. Vi ville även via denna fråga få reda på vilken bild Centerpartiet vill ge av partiet 

via valfilmen. 

 

7. Utvärdering – Hur tycker ni att utfallet blev? 
Denna fråga ställdes för att ta reda på om Centerpartiet på något sätt analyserat sin 

kommunikationsinsats efter valet.  

 

8. Finns det något mer du vill tillägga angående er strategi? 
Denna fråga ställdes som avslutade fråga för att informanten skulle få möjlighet att lägga till 

information kring Centerpartiets strategier.  
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Bilaga 2 – Manual till innehållsanalyser 
 

1. Hur framgår det vilken målgrupp valfilmen riktar sig till? 

2. Hur framgår målet avsändaren har med valfilmen?  

3. Hur framgår budskapet avsändaren vill sända ut med valfilmen?  

 

Bilaga 3 – Instruktioner till innehållsanalyser 
 

Hur framgår det vilken målgrupp valfilmen riktar sig till? 
Frågan besvaras genom att notera om och hur målgruppsstrategierna går att urskilja i 

valfilmerna.  

 

Hur framgår målet avsändaren har med valfilmen?  
Frågan besvaras genom att se om Centerpartiets utformade målstrategier, som vi fått noterade 

efter informantintervjuerna, går att urskilja i valfilmerna. 

 

Hur framgår budskapet avsändaren vill sända ut med valfilmen?  
Frågan besvaras genom att se om några budskapsstrategier går att urskilja i valfilmerna. Detta 

gör vi genom att granska om budskapen har en uppmanande eller en informerande ton, om 

budskapen och informationen kopplas till målgruppen samt om, och i så fall, var logotyper 

placeras.  

 

 

 


