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Sammanfattning	  
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Problemformulering och syfte: Första gången de politiska partierna erbjöds att köpa reklamtid av de 

kommersiella tv-kanalerna var i samband med EU-valet 2009. Då tv ännu är ett av de starkaste 

medierna är det ett effektivt sätt för partierna att nå ut med sina budskap. Därför är det intressant att 

undersöka politiska valfilmers utveckling då vi nu har två Riksdagsval bakom oss där valfilmer har 

sänts i tv. Genom att undersöka filmerna på djupet ämnar vi ta reda på hur retoriken och bilderna i 

valfilmerna samverkar för, att övertyga väljaren, samt se hur partierna bygger upp sitt varumärke.  

Teori: I vår studie har vi utgått från den politiska kommunikationen som grund och därefter gjort 

djupdykningar i såväl varumärkesbyggande som det audio-visuella teorierna; retorisk och semiotisk 

analys. 

Metod och material: Vi har använt två kvalitativa metoder i vår studie - dels retorisk och dels 

semiotisk. Materialet utgörs av en valfilm för varje riksdagsparti och valår 2010 samt 2014. 

Riksdagspartierna har själva fått definiera vilken film som de anser vara deras officiella valfilm för 

respektive år.  

Slutsats: De viktigaste resultaten som framkom av undersökningen är att vänsterpartierna tenderar att 

använda sig mer av logos och informerande budskapsstrategier mer än Allianspartierna.  Negativt 

kampanjande förekommer heller inte i någon större utsträckning förutom hos Miljöpartiet och 

Sverigedemokraterna. Endast tre partier håller kvar vid samma varumärkesbyggande profilfrågor i de 

två valfilmerna, övriga skiftar profilfråga mellan valen. Högerpartierna använder sig också i en högre 

grad av personifikation genom att använda sig av partiledaren i bild mer än vad vänsterpartierna 

gör.    

Nyckelord: Politisk kommunikation, Reklam, Valfilm, Negativ kampanj, Bildanlays, Semiotisk 

anlys, Språkanalys, Retorisk analys, Riksdagsval, varumärkesbyggande, varumärken, source model, 

budskapsstrategi 

Antal ord: 20 813 
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Abstract 

Title: And now it´s time for commercial, again - a comparative study of political TV-ads in swedish 

election 2010 and 2014  

Authors: Joel Jacobsson and Andreas Hagelin 

 

Report category:  Degree project undergraduate level, fall/winter 2014 

Department: Media- and Communication science, Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden 

Advisor: Anna-Sara Fagerholm 

Purpose: The first time the political parties were invited to buy advertising in commercial TV 

channels were in connection with the EU elections in 2009. Since television is still one of the 

strongest media it can be concidered an effective way for parties to reach out with their message. 

Therefore it is interesting to examine the political TV-ads development as we now have two 

Parliamentary elections behind us where TV-ads has been broadcast in commercial swedish 

television. By examining the films in depth, we intend to find out how speach and images in the TV-

ads work together to convince the audience and to see how the parties build their brand. 

Theories: In our study, we have assumed political communication as a base and then made deep 

dives into both brand-building aswell as audio-visual theories; using rhetorical and semiotic analysis 

Methodology: We have used two qualitative methods in our study - both rhetorical and semiotical. 

The material consists of one TV-ad for each parliamentary party and election each year 2010, 2014. 

The parliamentary parties have themselves defined what movie they consider to be their official Tv-

ad each year. 

Conclusions: The key findings that emerged from the survey is that left-wing parties tend to make 

more use of the logos appelform, and informational message strategies more than the right-wing 

parties. Negative campaigning was not find any great extent except in the Green Party (Miljöpartiet) 

and the Sweden Democrats (Sverigedemokraterna). Only three parties held the same branding profile 

issues in the TV-ads both years, other shifted profile issue between elections. Right parties also used a 

higher degree of personification in the form of the use of the party leaders more than the left parties 

did. 

Keywords: Political Communication, Advertising, TV-ad, Negative campaign, Form Lays, Semiotic-

odel, Message strategy 

analysis, Language-analysis, Rhetorical-analysis, General election, Branding, Brands, Source m 

Words: 20 813 
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1. Inledning - det är här det börjar 

1.1 Vad som gör en studie av valreklam intressant – problembakgrund 
	  
Även om partiernas kampanjarbete i samband med val i Sverige till stor del präglas av 

journaliststyrda medier har den politiska reklamen en betydande roll i kampanjarbetet. I mer än 

hundra år har politiska annonser och affischer prystt samhället och tidningar runt om i landet, framför 

allt några veckor innan valet. I samband med att tv-kanalerna i Sverige gick från analoga till digitala 

sändningar på 2000-talet blev det också möjligt för svenska partier att köpa reklamtid i kommersiell 

tv. Detta eftersom förbudet mot åsiktsreklam i tv hävdes i samband med digitaliseringen (Johansson 

och Grusell, 2013, s.64f). Politisk valfilm är alltså ett relativt nytt fenomen i de svenska partiernas 

kampanjarbete, något som partier i andra länder redan kunnat utnyttja under lång tid, till exempel 

USA. Första gången valfilm med politsikt budskap sändes i kommersiell tv i Sverige var under 

valrörelsen 2006 då Folkpartiet och Moderaterna köpte reklamtid. Nästa gång var inför Eu-valet 

2009, men det var i samband med valkampanjen 2010 som de politiska valfilmerna fick sitt verkliga 

genombrott i tv-rutan i de svenska hemmen (Johansson och Grusell, 2013, s.65). Då köpte samtliga 

riksdagspartier samt Sverigedemokraterna (som då inte var ett riksdagsparti) reklamtid.  

Den förändrade lagstiftningen när det gäller åsiktsreklam har inneburit ett större utrymme för 

partierna att själva styra över vilka budskap som sprids, vilket gör en studie av politiska valfilmer än 

mer intressant. Under valet 2010 uppgav 69 procent att de någon gång sett någon av partiernas 

valfilmer på tv, vilket pekar på att det är en kampanjstrategi som nås av ett stort antal väljare. Endast 

hälften av de tillfrågade hade läst någon av partiernas trycksaker eller liknande. I en tid där 

partiidentifikationen blir allt svagare och väljarrörligheten ökar måste partierna jobba hårdare för att 

nå ut med sina budskap och övertyga väljarna. (Strömbäck och Shehata, 2013, s.210f). Den 

genomsnittlige svensken lade ungefär 159 minuter i snitt på tv-tittande varje dag under 2013 (MMS-

institutets årrapport 2013, s.3) vilket gör att tv, trots den mängd av nya medier som etablerar sig på 

marknaden, fortfarande är ett starkt medium. 

Politiska valfilmer handlar om att sprida ett ideologiskt budskap i syfte att vinna makt 

(Berglez, 2010, s.268). Berglez hävdar vidare att mediekonsumtion ofta räknas som en vardaglig rutin 

och inte är förknippad med ideologisk propaganda. Därmed kan politisk valfilm göra att vi anammar 

det ideologiska budskapet utan att vi själva är medvetna om det och på så vis blir vi själva budbärare 

av budskapet (Berglez, 2010, 269). Vi anser med bakgrund av detta att en studie av valfilmers 

innehåll i Sverige skulle kunna bidra till en ökad förståelse till hur partierna försöker påverka väljarna 

genom valfilm.   
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Traditionen av politisk valfilm i Sverige är ännu ung och är därför också ett, till stora delar, 

outforskat område på den vetenskapliga arenan. Det finns dock ändå viss forskning inom ämnet 

politisk reklam. Bengt Johansson och Thomas Odén (2013) har bland annat gjort studier om politiska 

annonser över tid. Men det finns få studier där den politiska valfilmen i samband med riksdagsval 

undersöks ur ett retoriskt och semiotiskt perspektiv - i Sverige. Internationellt sett finns det däremot 

ett något större utbud av tidigare forskning, bland annat av Lynda Lee Kaid som har skrivit mycket 

inom ämnet ur ett amerikanskt perspektiv. I USA har man också en mycket längre tradition av 

politisk valfilm i kommersiell tv, då sådan reklam började sändas redan under 1950-talet (Lee Kaid 

och Johnston, 2001, s.1f). Vi vill därför med vår studie belysa det inomvetenskapliga problemet inom 

strategisk politisk kommunikation i Sverige.  

På ett samhälleligt plan är studien också relevant då valfilmer orsakat stor debatt i medier. Per 

Gudmundson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, anklagade 2014 Socialdemokraterna för att 

utesluta invandrare i sin valfilm (8/8-2014). Samtidigt anklagades Alliansen för att ägna sina dyrt 

investerade reklampengar till att ägna sig åt pajkastning mer än att prata om sin egen politik, skriver 

Emanuel Jomaa, socialdemokratisk debattör på Piteå-tidningen (13/8-14). Det som undersöks i denna 

rapport kan därför ses vara ett fall av den politiska kommunikationens utveckling i Sverige. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
	  
Syftet med undersökningen är att belysa hur politisk valfilm har utvecklats under de två 

riksdagsvalskampanjerna 2010 och 2014 med fokus på budskap och varumärke. 
 

• Hur presenteras budskap i politisk valfilm under valen 2010 och 2014? 

• Hur har varumärkesbyggande i politisk valfilm utvecklats valen 2010 och 2014? 

• Hur uttrycks negativa budskap i politisk valfilm valen 2010 och 2014? 
 

1.3 De svenska riksdagspartierna - en introduktion 
Vänsterparitet definierar sig som ett socialistiskt- och feministiskt parti enligt deras partiprogram. 

Valet 2010 fick de 5,6% av rösterna i Riksdagsvalet, valet 2014 fick de 5,72% (Valmyndigheten, 

2010, 2014). Valet 2010 var deras budskap under valkampanjen: “Världens bästa välfärd” (Nilsson, 

2010). Och 2014 var budskapet: “Välfärden inte är till salu” (Vänsterpartiet,2014).  

Socialdemokraterna kallar sig för “Framtidspartiet”, ett parti som ska stå upp för rättvisa. 

Valet 2010 fick de 30,66% av rösterna i Riksdagsvalet, valet 2014 fick de 31,01% av rösterna 
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(Valmyndigheten, 2010, 2014). Valet 2010 var deras budskap att få fler ungdomar i arbete (Buskas, 

2010). 2014 var budskapet att satsa på mer resurser till jobb, skola och välfärd (Socialdemokraterna, 

2014).  

Miljöpartiet har sitt ursprung i den gröna rörelsen där de vill sträva efter ett gott liv utan att 

försämra förutsättningen för framtiden står det på deras hemsida. Valet 2010 fick de 7,34% av 

rösterna i Riksdagsvalet, valet 2014 fick de 6,89% (Valmyndigheten, 2010, 2014). Valet 2010 var 

deras budskap att modernisera Sverige så att klimatomställning och jobbpolitik går ihop (Nilsson, 

2010). Budskapet 2014 var att det är dags för en varmare politik där jämställdheten prioriteras 

tillsammans med satsningar på skola, jobb och klimatfrågor (Miljöpartiet,2014).  

 Centerpartiet är de liberala och konservativa partiernas gröna röst. De vill föra en grön, 

social och jordnära liberal politik. Valet 2010 fick de 6,56% av rösterna i Riksdagsvalet, valet 2014 

fick de 6,11% (Valmyndigheten 2010, 2014). Det huvudsakliga budskapet 2010 var att bygga ett 

Sverige som var mer företagsamt (Nilsson, 2010). 2014 är budskapet att skapa en “Närodlad politik” 

där varje individ har möjligheten att påverka sin egen vardag (Centerpartiet, 2014).  

 Folkpartiet är det liberala partiet i Sverige, de tror på att människan ska ha mer frihet 

att växa står det på deras hemsida. Valet 2010 fick de 7,06% av rösterna i Riksdagsvalet, valet 2014 

fick de 5,42% (Valmyndigheten 2010, 2014). Skolan dominerade som det huvudsakliga budskapet 

både valen 2010 och 2014 (Nilsson, 2010; Folkpartiet, 2014) 

 Kristdemokraterna sällar sig till den kristna, demokratiska rörelsen där synen på 

människa och samhälle präglas av kristna värderingar står det på deras hemsida. Valet 2010 fick de 

5,6 % av rösterna i Riksdagsvalet, valet 2014 fick de 4,57% (Valmyndigheten, 2010, 2014). 

Budskapet i valkampanjen 2010 var ett mänskligare Sverige (Nilsson, 2010). Valet 2014 sätts barn 

och ungas uppväxtvillkor som den mest prioriterade frågan (Folkpartiet, 2014).  

Moderaterna  har sin ideologiska grund i liberala och konservativa värden (Nya Moderaterna, 

2014). Valet 2010 fick de 30,06% av rösterna i Riksdagsvalet, valet 2014 fick de 23,33% 

(Valmyndigheten, 2010, 2014). Moderaternas hjärtefråga handlar om jobben, att alla som vill och kan 

arbeta behövs för ett bättre Sverige, detta har också varit budskapet som genomsyrat valkampanjerna 

2010 och 2014.  

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som enligt sig själva har en nationalistisk 

grundsyn (Sverigedemokraterna, 2011). Valet 2010 fick de 5,7 % av rösterna i Riksdagsvalet, valet 

2014 fick de 12,86% (Valmyndigheten, 2010, 2014). Valet 2010 var budskapet att stoppa 

massinvandringen till förmån för att inte bromsa pensionerna, valet 2014 satsade partiet på välfärden 

framför oansvarig massinvandring (Sverigedemokraterna, 2014).  
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2. Teori och tidigare forskning 
	  
Politiska valfilmer, som tidigare nämnts, är ett nytt fenomen i Sverige. För att det inte ska råda några 

oklarheter om vad vi menar när vi skriver om politiska valfilmer, börjar vi med att definiera vad som 

faktiskt menas med begreppet. Den amerikanska forskaren Lynda Lee Kaid har definierat politisk 

reklam så här: ”Den kommunikationsprocess genom vilken en källa (vanligtvis en politisk kandidat 

eller ett politiskt parti) köper möjligheten att visa film genom mediekanaler som når ut till mottagare 

med politiska budskap, med avsikten att påverka deras politiska attityder, uppfattningar, och/eller 

beteenden” (Johansson och Grusell, 2013, s.64f). Det är alltså från den definitionen som vår 

undersökning utgår då valfilmer är en del av politisk reklam.  
 

2.1 Politisk kommunikation och reklam 
	  
När vi pratar om politisk kommunikation pratar vi således som ämnet i följande bemärkelse, som är 

en sammanvägning av definitioner av Blumler, Gurevitch 1995; McNair 2003; Strömbäck 2009: 

“Politisk kommunikation handlar om det kommunikativa samspelet mellan politiska aktörer, 

medieaktörer och medborgare” (Strömbäck, 2013, s. 10). Samt ur en transmisionskommunikativ 

mening där partier utgör sändare, filmerna budskapet, och väljarna mottagare (Mc Quail, 2010, s.70f).  

Under tidigare valrörelser är det främst tv-debatter som har varit det mest framgångsrika sättet 

att nå ut med sitt politiska budskap till väljarna. Men det kan ibland ta lång tid för en kandidat att 

argumentera för sin poäng i en sådan debatt. I politisk valfilm måste emellertid budskapet 

sammanfattas med hjälp av snabba och korta argument. I en tid där även politik utvecklas mer åt det 

kommersiella slaget har politiska reklamfilmer i tv, framför allt i USA, kommit att bli något man inte 

kan ignorera som politiker och blivit en viktig del av den politiska kommunikationen (Morreale 2013, 

s. 188). På övergripande nivå talar man ofta också om en amerikanisering av politisk kommunikation 

och kampanjarbetet - detta eftersom USA har kommit längst i arbetet med politiska kampanjer 

(Strömbäck, 2009, s.202). Därför åker partier världen över till USA för att studera valkampanjerna 

där (Strömbäck, 2009, s.204). 
 

2.2 Konsten att föra fram sitt budskap 
	  
För att övertyga och tydliggöra sitt budskap i en reklamfilm finns en rad olika budskapsstrategier; 

instrumentella, relationella, intygande och jämförande. Instruementella budskap handlar om att 
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erbjuda en lösning till ett problem, relationella budskap syftar till att väcka känslor på så sätt att det 

ska motivera köp. Intygande budskap presenteras ofta av trovärdiga personer med utstrålning, 

personen blir sedan nyckeln till att publiken tar till sig de säljande argumenten. Jämförande budskap 

handlar om att låta produktens fördelar komma fram (Kotler, 2003, s569f; Bergström 2009, s.71ff). 

Dessa budskapsstrategier går att dela in i två huvudstrategier: informativa respektive transformerande 

budskapsstrategier. Det är utifrån dessa två strategier vår analys utgår från. Detta är ett val vi gjort för 

att enklare kunna urskilja några skillnader i reklamfilmerna då flera mindre strategier skulle göra det 

svårt att se en helhet eller samband.  

Informativ budskapsstrategi riktar in sig på att presentera ett så klart och logiskt budskap 

som det bara går gällande vad man vill nå ut med - vilket kan vara allt från budskap från företag som 

Microsoft till politiska partier som Socialdemokraterna. Syftet är med andra ord att öka förtroendet 

hos den tänkta gruppen som avsändaren vill övertyga. Mycket är upp till målgruppen själv att avgöra 

hur värdefull informationen är (Larsson, 2014, s197f; Mårtensson, 2009, s.404ff).  

Transformerande budskapsstrategi betonar mer känslor och emotioner som åhöraren kan 

väntas få av att använda produkten, eller i det här fallet genom att lägga sin röst på partiet. Alltså, 

upplevelsen av att använda produkten ska sätta starkare spår hos publiken än genom själva 

beskrivningen av produkten. Produkten kan här illustreras av t. ex. partiets löften som framkommer i 

reklamfilmen. Budskapsstrategin syftar också till att publiken i första hand ska minnas känslorna som 

kopplas samman med produkten, inte nödvändigtvis själva produkten (Mårtensson, 2009, 416ff).   

I det innersta av transformerande budskapsstrategin finns så kallad generaliserande emotion. 

Vilket innebär att det man ser ska föreställa något som “gäller” hela tiden. Till exempel att sjukvården 

kan bli bättre eller rent av är dålig. Detta är till för att man som tittare lättare ska kunna associera 

tidigare upplevelser med det som visas, samt kunna skapa fantasier om det som sker - fantasier och 

minnen som därmed förstärker ens tilltro/misstro till något (Mårtensson, 2009, s. 416f). 

Ett begrepp som ibland används, mer ofta utomlands än i Sverige, är Source Model. Det 

handlar om att en person uppfattas av tittaren som en expert eller är attraktiv desto effektivare 

kommer kunna kommunicera sitt budskap. Dessa personer exemplifieras ofta i form av kändisar som 

man också har en viss “relation” till, åtminstone på så sätt att man känner denne till utseendet eller vet 

vad denne har gjort (Mårtensson, 2009, s. 427). 
 

2.2.1 Metoder att fånga publikens intresse 
	  
Nedan presenteras några metoder som kan utnyttjas inom de båda budskapsstrategierna.  
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Unikt säljpåstående/USP handlar om att man hellre säljer någonting effektivt än charmerande 

och att all reklam måste ge åhöraren ett förslag. “Gör så här annars blir det si eller så får du det så.” 

Förslaget ska också vara unikt, samt så starkt att målgruppen man vänder sig till känner att de 

“måste” reagera, att erbjudandet nästan är för bra att avstå (Mårtensson, 2009, s 408f).  

Lägga beslag på territorium framställer produkten/partiet som om det som utlovas vore unikt 

för detta företag/parti. Reklamen kännetecknas också av att vara faktabaserad (Mårtensson, 2009, s 

408f). 

Överdrifter är en metod där reklam det som utlovas framställs som om det vore överlägset 

allting annat. Det ska vid en första anblick förefalla vara baserat på fakta men vid en djupare analys 

kan det visa sig vara överdrivna påståenden det handlar om. “Probably the best beer in the world - 

Carlsberg”, kan ses som ett exempel (Mårtensson, 2009, s 408f). 

Generisk informativ handlar om att man vill stimulera marknaden/politiken som helhet och 

inte enbart sin egen produkt eller sitt eget parti. Till exempel kan en valfilm mena att liberalism är bra 

oavsett vad. Således kan ett uttalande om liberalism som bra gynna ens egen politik eftersom det 

kanske är ett liberalt parti man är en del av och därför innefattas av informationen (Mårtensson, 2009, 

s 408f). 

Jämförande reklam ställer sin egen produkt/politik mot någon annans. Total överlägsenhet 

kan betonas vid sådana tillfällen, eller ibland enbart vissa attribut. Detta kan dock leda till publikens 

förtroende för produkten slår tillbaka om man misskrediterar ett företag eller parti. I Sverige är det 

också förbjudet att misskreditera enligt marknadsföringslagen (Mårtensson, 2009, s 408f). 

Intressant information/inkogurent information handlar om att man skapar en inkogurent 

skillnad mellan till exempel bild och budskap. Detta används bland annat när budskapet ses som 

tråkigt. Om man ska göra reklam för en tråkig politiker kan man framställa den som heroisk eller 

liknande. I produktsammanhang kan man tänka sig Old Spice reklamer, en muskulös man som rider 

på en enhörning för att göra reklam för något så alldagligt som rakvatten (Mårtensson, 2009, s 408f). 
 

2.3 Att bli igenkänd - eller hur man bygger ett varumärke 
	  
Värdet av ett starkt varumärke ska inte underskattas. Som exempel kan man ta ett av världens i dag 

kanske mest välkända och starka varumärken - Coca Cola. Coca Cola värderas till ungefär 700 

miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 60 % av företagets börsvärde (Dahlqvist, Melin, 2010, s.21). 

För att uppnå ett starkt varumärke finns det en rad tekniker som ett företag eller parti kan använda sig 

av. 
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Akronymer kallas de initialförkortningar som under lång tid använts flitigt inom såväl 

offentlig som privat sektor. Kända exempel kan vara MIUN (Mittuniversitetet), S 

(Socialdemokraterna), M (Moderaterna), etcetera (Dahlqvist, Melin, 2010, s.88f). Användningen av 

akronymer kom ursprungligen till för att underlätta intern kommunikation. Men i dag används de ofta 

som ett effektivt språkligt sätt att förenkla benämningen på varor, tjänster eller företeelser. Till 

exempel så innefattar ordet FP många annars svåra ord och begrepp så som liberalism, en positiv syn 

på EU och en skolfrågeprofil. Samtidigt måste poängteras att namn på en organisation ofta brukar 

kallas den viktigaste identitetsbärande faktorn för uppbyggandet av ett varumärke (Dahlqvist, Melin, 

2010, s.98). Ett problem med akronymer är emellertid att det ibland kan vara svårt att kommunicera 

dessa förkortningar utåt eftersom många förkortningar ofta påminner om varandra. Därför brukar 

företag/partier vilja upprätta en tydlig länk mellan verksamhetens fullständiga namn och dess 

förkortning (Dahlqvist, Melin, 2010, s.88f). 

Logotyper har inom offentlig sektor länge betraktats som en av de mest prioriterade 

aktiviteterna i samband med varumärkesbyggande. Det är en vanlig strategi för att bygga upp ett 

varumärke. Stor vikt läggs därför ofta vid utvecklingen och utformandet av logotypen. Att 

introducera en ny logotyp anses därför av många myndighetsföreträdare vara ett sätt att markera en 

nystart i organisationen. Detta brukar göras när det finns förväntningar hos en uppdragsgivare eller 

allmänheten att anpassa sig till en mer modern värld eller att ens logotyp blivit utsatt för hård kritik. 

Men eftersom många logotyper har en lång tradition kan det få oväntade och ibland negativa effekter 

att ändra en logotyp. Därför brukar man säga att detta måste göras med stor varsamhet (Dahlqvist, 

Melin, 2010, s.90f). 

Varumärkeskännedom är nödvändigt för att folk ska köpa en produkt eller rösta på ett visst 

parti. Så ytterligare en central uppgift för organisationer är att göra allmänheten medveten om ens 

existens. För vem skulle rösta på ett visst parti utan att känna till dess existens? Ambitionen är därför 

att skapa ett intresse och väcka engagemang, hur det än gestaltar sig. Att lyckas med detta är 

emellertid inte alltid så enkelt, speciellt inte med den ökade konkurrensen om människors 

uppmärksamhet i dagens mediesamhälle (Dahlqvist, Melin, 2010, s.82). Forskning visar entydigt att 

det finns en stark korrelation mellan varumärkeskännedom och upplevd kvalitet hos produkten - 

vilken den måhända kan vara, politisk eller ej (Dahlqvist, Melin, 2010, s.82f). 

Varumärkesassociationer är nästan ännu viktigare än att själva varumärket är känt. Det är 

alltså viktigare vad varumärket är känt för. Speciellt viktigt blir detta inom politik. Kvalitet är därför 

av stor vikt när det kommer till vad man associerar ett varumärke med. Men minst lika viktigt är 

också att skapa ett emotionellt värde till varumärket. Att inte uppfylla dessa krav för en god 
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varumärkesassociation kan stå ett företag dyrt, då det tar lång tid att förbättra en dålig image. 

Samtidigt kan det gå väldigt snabbt att försvaga den positiva imagen av kvalitet. Något som 

organisationer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och HSB kommit att erfara de senaste 

åren, speciellt efter finanskrisen 2008. Konsekvenserna av ett tappat förtroendekapital på det här 

sättet kan bland annat bli att företaget inte längre lyckas sälja produkter eller att det blir svårt att få 

människor att rösta på ens parti (Dahlqvist, Melin, 2010, s.82-83). 

Varumärkeslöfte är med andra ord en sorts slogans och används för att tränga igenom 

mediebruset. Man måste vara tydligmed att särskilja sig för att slå igenom. En vanlig missuppfattning 

är att slogans måste vara lustiga eller klatschiga, rent av rimma. Men så är inte fallet. Ibland är det 

inte ens önskvärt. Det absolut viktigaste när man som företag eller parti formulerar ett 

varumärkeslöfte är att vara tydlig både internt och externt, för ibland kan en dålig intern 

kommunikation om vad varumärkeslöftet är göra skada även i den externa kommunikationen. De som 

arbetar i företaget eller partiet kan till exempel missförstå exakt vad som menas med sloganen. Ett 

tydligt exempel på ett tydligt varumärkeslöfte kan vara Riksrevisionens “Vi granskar den statliga 

verksamheten”. I den meningen finns inga tvivel om vad Riksrevisonen gör (Dahlqvist, Melin, 2010, 

s.103). 

I reklam är det också vanligt att man använder sig av stereotyper för att förmedla det man vill 

sälja. Detta eftersom de finns “signifiers” i allt från personer till objekt. Till exempel kan en 

ungdomlig person signalera friskhet, hopp, medan en sådan inte kan signalera vishet i lika stor 

utsträckning. Dessa “signifiers” förändras emellertid över tid och kultur. Mer om detta kommer att 

presenteras i kapitlet om semiotik (Rose, 2012, s. 114f) 
 

2.4 Smutskasta motståndare - negativ kampanj 
	  
I politiska reklamkampanjer finns det olika vägar att gå. Dels kan man som parti försöka föra fram ett 

positivt budskap gällande sitt eget parti och värderingar, dels kan man också välja att försöka 

framställa motståndarnas parti och ideologiska ståndpunkt i dålig dager. Det kan handla om 

smutskastning av en person i partiet, något som hänt historiskt, eller föra fram vilka negativa 

konsekvenser som kan komma av deras politik, etc.  

Forskning visar att olika nivåer av positiva budskap gentemot ens eget parti eller en själv 

tenderar att generera mer positiva associationer hos publiken beroende på hur starkt positivt 

budskapet är. Alltså – starkare positivt budskap - starkare positiva associationer. Däremot tenderar 
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negativt riktade kampanjer att slå tillbaka mot avsändaren eftersom publiken ogärna gillar att se att 

någon smutskastas. Detta sker oberoende av hur kraftfullt negativt budskapet är. 

Detta kan illustreras med ett exempel från 2008 när Barrack Obama och John McCain tävlade 

om presidentposten i USA. McCain valde då, som den äldre och mer politiskt erfarne av de två, att i 

valfilmer försöka smutskasta Obama genom att få honom att framstå som väldigt oerfaren, 

inkompetent och att vara mer av en ”kändis” än en riktigt politiker. Detta var tänkt att framställa 

McCain som det bättre alternativet, men planen gick i baklås och fick motsatt effekt. 

Smutskastningen ledde snarare till att McCain framställdes som den elake i sammanhanget (Marks, 

Manning, Ajzen, 2012, s. 1280-1292). 

I samband med detta visar också forskning att väljare tenderar att vara mer välvilligt inställda 

att gå till valurnan om de blir utsatta för kampanjer med negativa budskap. Emellertid säger detta 

ingenting om hur de faktiskt röstar, enbart att de gör det (Freedman, Goldstein, 1999, s 1189-1208).  

Detta är emellertid ingenting nytt för reklamkampanjer gällande annat än politisk reklam. I 

kampanjer för produkter använder man sig sällan av negativa budskap och känslor. Framför allt 

eftersom det är svårt att kontrollera hur budskapen uppfattas. Däremot används ibland 

skrämselreklam, till exempel: ”Passa dig för Moderaterna, annars får du ingen välfärd”. Därför väljer 

man att framställa sin produkt som ”hjälte” eller ”räddare i nöden” för att inte associera det med 

någonting negativt, även om det som tas upp är av en sådan karaktär (Mårtensson 2009, s.146-148). 

Lite forskning är gjord på det här området och någon övertygande slutsats om negativa 

kampanjers verkliga påverkan är ännu osäker. Däremot kan man emellertid säga att folk som utsätts 

för negativa kampanjer tenderar att bli mer politiskt aktiva eftersom de känner förtret gentemot det 

som pågår. Något entydigt svar om att negativa kampanjer alltid påverkar sin motståndare som tänkt 

är ännu svår att ge (Krupnikov, 2012, s. 387-405). Däremot har det visat sig att negativa kampanjer 

bidrar till att skapa en misstro mot politiker (Jackson, Mondak, Huckfeldt, 2008, s 55-67). 
 

2.5 Retoriken - ett sätt att påverka och övertyga 
	  
Nästan all kommunikation handlar om att påverka och övertyga, att få vår omgivning att se saker på 

vårt sätt. Därför är retorik något vi använder och omges av dagligen (Mral, Olinder, 2011, s.15). 

Retorik är ett gammalt begrepp som användes redan under antiken. Direktöversatt betyder 

retorik ”konsten att tala”. Men när Aristoteles i det antika Grekland skrev en lärobok om just konsten 

att tala kom han att utveckla ämnet ytterligare och ge retoriken en mer allmän innebörd: ”Retorik är 

konsten att, vad det än gäller, finna det som är bäst ägnat att övertyga” (Hedlund, Johannesson, 1993, 
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s.13f). Att övertyga gör vi vanligtvis verbalt. Men vi påverkas lika mycket genom andra medel så 

som i bilder, kroppsspråk eller genom musik, färg och form (Mral, Olinder, 2011, s.15). Med dagens 

snabba medieutveckling och enorma informationsflöde har också konkurrensen om publikens 

uppmärksamhet hårdnat, något som gjort att retoriken spelar allt större roll för att få publiken att 

stanna kvar och lyssna (Carlsson, Koppfeldt, 2008, s.67). Men redan innan media blev en del av vår 

vardag har det inom politiken varit viktigt för ledarna att vinna förtroende, inte minst i valtider 

(Hedlund och Johannesson, 1993, s. 14-15). För att övertyga finns emellertid ett flertal retoriska 

tekniker, en av de mest användbara inom politiken handlar om att få publiken att överväga olika sätt 

till att lösa ett problem (Johannesson, 1998, s.36). I korta ordalag handlar det om att först vinna 

publikens välvilja och förtroende för att sedan övervinna deras motstånd för att till sist göra en ansats 

till att inpränta en övertygelse i deras medvetande. Således handlar det om att leda publiken steg för 

steg för att uppnå denna övertygelse (Johannesson, 1998, s.65).  
 

2.5.1 Att knyta an till känsla och förnuft  
	  
I retoriken använder man sig klassiskt sätt av tre huvudsätt när man ämnar övertyga åhörare, något 

som återspeglas både i tal, text och bild (Mral, Olinder, 2011, s.16). Dels försöker man övertyga med 

hjälp av fakta och argument – logos. Dels försöker man röra upp känslor i sitt tal – pathos. Och det 

tredje sättet handlar om att försöka behaga åhöraren för att vinna sympati och förtroende i form av 

talarens karaktär – ethos. Dessa sätt benämns också med det gemensamma ordet appellformer. 

Däremot kan man inte övertyga någon enbart genom exempelvis logos. Ethos, pathos och logos 

hänger ihop och samverkar i sin strävan efter att övertyga åhöraren (Vigsø, 2010, s.221f). 

Logos hänvisar till åhörarens rationella ställningstagande. Förnuftet. Talaren/skribenten ska 

hålla sig till texten, hålla sig till ämnet i fråga och för fram sakliga bevis utifrån fakta. Man strävar 

efter att förklara objektivt och använder ett neutralt ordförråd. Styrkan här är stringensen och tankens 

klarhet. Svagheten med att använda för mycket logos är å andra sidan att man kan framstå som tråkig 

och pedantisk för åhöraren (Vigsø, 2010, s.221). Ur ett bildperspektiv handlar logos om att bilden 

förmedlas på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att den ger intrycket av att vara sann, något som vi 

tolkar som en objektiv skildring av verkligheten. (Mral, Olinder, 2011, s.16, 75). 

Ethos bygger mycket på talarens personlighetsdrag eller karaktär. Man skapar med andra ord 

ett förtroende hos publiken genom sin egen framställda klokhet och kompetens eller rent av moraliska 

karaktär. Fördelarna med användandet av ethos är att man inte är bunden till situationen utan kan 

spela friare än när man hänvisar till logos. Nackdelen är att åhörarna tänker olika och det som anses 
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vara bra karaktärsdrag hos en behöver inte vara det hos någon annan. Man kan också skilja på primär 

och sekundär ethos. Primär ethos är känslorna för talaren innan kommunikationen ens tar sin början 

och sekundär ethos är känslorna gentemot talaren som skapas under själva kommunikationen 

åhöraren (Vigsø, 2010, s.221). Bilder som appellerar till ethos innehåller ofta någon typ av expert 

eller liknande som ger en större tillit till bilden (Mral, Olinder, 2011, s.40). 

Pathos väcker åhörarens känslor och sinnestillstånd i både tal och bild. Här kan talaren 

anspela på känslor som rör upp såväl goda som dåliga associationer. Fördelen med pathos är att 

känslor är ett mycket kraftigt redskap som kan skapa stor upprördhet hos åhörarna och få dem att 

raljera varandra. Nackdelen är emellertid att pathos kan vara väldigt bunden till situationen och när 

man använder i ögonfallande stil eller starka ordval kan det få motsatt effekt såtillvida åhörarna inte 

håller med talaren eller betraktaren (Vigsø, 2010, s.221; Mral, Olinder, 2011, s.75).  

När man känner till de tre appellformerna måste talaren balansera formerna. Det handlar 

bland annat om att läsa av den retoriska situationen och efter det lägga tonvikt på olika delar. Men 

samtliga tre delar; ethos, logos, pathos bör finnas med för att bli verkningsfullt (Mral, Olinder, 2011, 

s.41) Till exempel kan man lägga emfas på ethos om man tror att publiken är välvilligt inställda. Men 

om man tror det motsatta, att de är motvilligt inställda till en, kan mer tyngd läggas på logos. Man ska 

också ha ett begränsat antal argument för att uppnå bästa effekt, blanda nytto- och känsloargument 

samt stödja dem med jämförelser och liknelser. Sådana metoder presenteras bland annat i kapitlet om 

budskapsstrategier (Larsson, 2014, s.202f). 
 

2.5.2 Personifikation och identifikation 
	  
I reklamfilm när ett företag eller parti vill nå ut till åhörarna med ett budskap kan en organisation vara 

någonting mycket abstrakt och svårt att förstå vad det egentligen är. Vad är Volvo och vad är 

Moderaterna egentligen – definierat i mottagarens synsätt? Eftersom det är svårt att förklara kan det 

också vara svårt att känna något förtroende eller identifikation med detta abstrakta. Därför brukar 

man använda personifikation. Man väljer med andra ord ut en enskild människa eller några få 

människor som får representera detta abstrakta, t. ex. organisation, parti eller företag. De ska vara 

synliga, väcka känslor och vara lätta att ta till sig i offentliga framträdanden. De försöker kanalisera 

den vanliga människa och få denne att identifiera sig med det abstrakta. Exempel på detta skulle i 

valfilmer kunna vara Fredrik Reinfeldt som får representera den abstrakta idé som är ett parti så som 

Moderaterna, eller Steve Jobs som innan hans bortgång var företaget Apples ansikte utåt – en person 

med gamla, slitna byxor och svart polotröja (Hedlund och Johannesson, 1993, s.157f). 
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2.5.3 Argumentation 
	  
Det kan vara en svår uppgift att övertyga någon genom argumentation. Detta är ett faktum på grund 

av att argumentation inte enbart handlar om formell logik, för inom retoriken handlar det också om 

det vi gör när vi försöker övertyga genom att hänvisa. För att kunna tala om ett argument måste det 

finnas ett påstående. Förutsättningen för en argumentation är att det finns något som uppfattas som ett 

problem (Mral, Olinder, 2011, s.37).  

Påstående är en term som kan användas i stället för tes. Distinktionen här sker därför att ordet 

tes lätt kan leda tankarna till tydligt och klart formulerade utsagor som är generellt accepterade. Ett 

påstående å andra sidan är snarare just det – ett påstående – som förutsätter ett ställningstagande från 

publiken som tar del av det som sägs, något som även gäller bilder (Vigsø, 2010, s.222f; Mral, 

Olinder, 2011, s.37). 

Nästa steg i argumentationen kallas garant. Det är i ett retoriskt sammanhang den generella 

regeln som garanterar att påståendet och ens grund hänger ihop. Grund definierar vi här som det man 

anför som stöd för sitt påstående. Exemplifierat skulle det kunna se ut så här: 
 

Sjukvård är viktigt (grund) → Vi bör höja skatten (påstående) → Vi vill gärna ha bra sjukvård 

(garant). 
 

Detta räcker emellertid inte för att få en fungerande argumentationsmodell. Vi måste också ha 

något som kallas för understöd. Understöd är det som knyter an direkt till garanten – innehåller alltså 

den konkreta grunden för den generella regeln i garanten. Det här kan man få fram genom att fråga 

sig: Vilka belägg har avsändaren för den generella regeln i garanten? Sedan finns styrkemarkörer. Det 

anspelar på graden av styrka i ett påstående. Alltså hur stark är garanten i argumentet i fråga. Hur 

relevant är den? 

Den sista punkten kallas villkor. Villkor i det här sammanhanget ska ses knyta an till 

styrkemarkören och eventuella osäkerheter som har förts över från påståendet till garanten. Villkor 

handlar alltså om de omständigheter som kunnat tänkas skulle sätta garantens utsagor ur spel, samt 

innehåller undantag som eventuellt kan tänkas påverka argumentationen (Vigsø, 2010, s.224f).  
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2.6 Semiotik - detaljerna som bidrar till  hur budskapet tas emot 
	  
Semiotik är i korta ordalag läran om hur människan skapar betydelse i världen genom att se allting 

som tecken värda att analyseras och förstås. Att tolka saker som uttryck för något annat är något vi 

gör hela tiden. Klassiska exempel kan vara att en vinglig person tolkas som full, att röda ögon 

indikerar att man gråtit, stora pupiller som drogpåverkad, en stor kroppshydda som en person med 

smak för fet mat etc. I valfilmssammanhang skulle det kunna betyda att rörelserna som personerna i 

filmerna gör skulle kunna tolkas politiskt. Ett exempel som tas upp i boken Visuell retorik (2008) kan 

illustreras med DDR:s klassiska hälsning med ena handen i luften. (Carlsson och Koppfeldt, 2008, s. 

33). 

Betydelse skapas enligt semiotiken genom att vi ser och tolkar något som ett tecken på 

någonting annat i ett bestämt sammanhang. Då är tolkningen kontextuell (Vigsø, 2010, s.235). 

Exempelvis skulle en blandad samling personer kunna tolkas som ett uttryck för något annat i en 

valfilm från ett invandrarkritiskt parti än i en valfilm från ett annat parti som har en mer tillåtande 

invandringspolitik. Eller så kan en bild på märket Rolls Royce associera till mer än bara ett bilmärke. 

Det kan också stå för rikedom, överklass mm (Bignell, 2004, s16f). 

Ett tecken får enligt semiotiken betydelse genom att den står i motsättning till andra tecken 

och på så vis kan sägas ingå i ett system, eller teckensystem (Vigsø, 2010, s.235). Samtidigt kommer 

sällan tecken ensamma, utan följs av bild, språk och ljud m.m (Z Nordström, 2006, s.9). 
 

2.6.1 Denotation och konnotation 
	  
Det finns två huvudformer inom semiotiken. Dels denotation som är den objektiva tolkningen av 

tecken (Carlsson och Koppfeldt, 2008, s. 33). Det kan exemplifieras med en bild på en gata i en stad. 

Det uppenbara i det fallet skulle då vara just att det är en stad och att det finns en gata i den staden. 

Däremot kan man fotografera den på många olika sätt, t. ex med olika vinklar, färg eller svartvitt. 

Denotation är den mekaniska återgivningen (Hedlund och Johannesson, 1993, s.117-118). 

Dels finns det också konnotation som är de gemensamma tecknen som vi i en kultur skapar 

och tolkar – ibland rent av omedvetet (Vigsø, 2010, s.235). Samtidigt kan uppfattningen av dessa två 

huvudformer påverkas genom semiotiken. Det kan vara från att beskära bilder, utelämna något eller 

att producenten gör vissa gester (Fiske, 1997, s. 144). I konnotation är det inte vad som fotograferas 

som står i centrum, utan hur det som fotograferas tolkas. Alltså kan symboler på någons bröst eller 

hur en person står placerad och vad den gör följaktligen bidra till hur vi tolkar bilden (Hedlund och 
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Johannesson, 1993, s.119). Sändaren av ett visst meddelande får på grund av det här en mindre viktig 

roll inom semiotiken. I stället läggs, enligt transmisionsmodellens vokabulär, tonvikten på hur 

mottagaren läser/uppfattar meddelandet i valfilmerna. Man måste ”förhandla” med texten för att 

upptäcka betydelser i dess tecken (Fiske, 1997, s.70). Samtidigt ska här tilläggas att semiotik inte är 

något mål i sig, utan att bilden och tecknen i den endast blir meningsfull när man ställer kritiska 

frågor till den (Jewitt, Oyama, 2004, s.134f). Läran om hur bilden är uppbyggd är särskilt intressant 

när man vill ta reda på hur de visuella beståndsdelarna förstärker argumentet eller rent av försöker 

påverka åskådaren (Mral, Olinder, 2011, s.101) 

I modern reklam används semoitik ofta, och är nästan alltid en del av reklammakarnas 

utbildning (Bignell, 2004, s.30f). Nuförtiden tenderar reklamen oftare än förr att inte be oss köpa 

någonting. I stället vill reklamen underhålla oss och lägger upp ett semiotiskt pussel som betraktaren 

måste lösa (Bignell, 2004, s 42f). Man vill göra betraktaren aktiv genom att få dem att analysera det 

visuella. Genom att göra betraktaren aktiv kommer denne att analysera och skapa mening på sitt eget 

sätt vilket förstärker tyckandet gentemot det som visas (Bignell, 2004, s. 31f). Vid en första anblick 

kan alltså något till synes enbart vara en denotation - något som man bara ser utan större mening. 

Men i reklam är det sällan som något bara denoterar. i stället drar man, ofta undermedvetet, 

konnotationer från det kulturella och applicerar det på det till synes betydelselösa (Bignell, 2004, 

s32). Värt att notera är också att semiotik nästan alltid används vid analys av politisk reklam därför att 

reklamen ligger nära kärnan av ideologi i samhället (Rose, 2012, s. 109f). 
 

2.6.2 Organisering av begrepp 
	  
Saussure definierade sätt på vilka tecken organiseras till koder. Det första är det välkända begreppet 

paradigm. 

Paradigm kommer i den här sammanhanget att definieras som en uppsättning tecken som 

tillsammans bildar en helhet och bidrar till att förmedla ett budskap. Till exempel kan rätterna som 

presenteras på en meny bilda paradigmet meny. En uppsättning symboler hör alltså till det. För att få 

fram ett paradigm måste man se hur helheten relaterar till andra delar av bilden och skapar just - 

paradigmet (Bignell, 2004, s16f). 

Syntagm är det andra sättet att organisera tecken som Saussure definierade. Ett syntagm är, 

enligt definitionen vi kommer att använda oss av, ett meddelande där de utvalda tecknen kombineras 

(Rose, 2012, s. 120). Till exempel är syntagmet en kombination av det fyrkantiga, kartongen och 

kossan på förpackningen. Skillnaden mellan paradigm och syntagm är därför detta – paradigmet är 
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urvalet, och kombinationen av tecken är syntagm (Fiske, 1997, s.82f). När ingen uppradning av 

tecken finns är det ofta syntagm det handlar om, men när sådant finns är det paradigm. Dessa två 

avgränsningar brukar ofta blandas ihop eftersom det psykolingviskt har visat sig att det finns två 

människogrupper som i sitt naturliga tänkande gärna ser saker ur den ena kategorin (Z Nordström, 

2006, s24f). 

Metonym: Fungerar på så sätt att man associerar betydelser inom en och samma verklighet. 

Man låter med andra ord en del av en text/film/bild stå för helheten. Till exempel skulle klippet då en 

politiker ramlar omkull i ett tv-inslag och framställs som klumpig kunna bli en metonym, om 

redigeraren som sätter ihop inslaget väljer att visa den bilden och lägga vikt vid den. Detta är av stor 

vikt då vi utgår från metonymi när vi konstruerar det vi inte känner till om verkligheten (Fiske, 1997, 

s.130). 

Myt: En myt i semiotiskt sammanhang är en berättelse med vilken ett samhälle/kultur 

försöker förklara eller uppfattar en aspekt av verkligheten och dess natur. Det kan till exempel handla 

om manliga och kvinnliga attribut. En myt är här definierat som ett sätt att förstå och begripligöra 

någonting. Till exempel kan silhuetten av en person med stora bröst tolkas som en kvinna, men det 

betyder inte nödvändigtvis att alla kvinnor har stora bröst. En myt är därmed tänkt för att visualisera 

och göra det enkelt att förstå (Hedlund och Johannesson, 1993, s.121). Det är med andra ord en kedja 

av konnotationer som bildar ett underliggande budskap (Carlsson och Koppfeldt, 2008, s. 27). Myten 

är också det angreppsätt som historiskt varit mest vanligt förekommande i  reklamsammanhang 

(Bignell, 2004, s32). 

Metafor: Är en aspekt av bilden som vi kan identifiera eller se som en symbol för någonting 

annat. Till exempel skulle en bild föreställande en datormus i genomskärning kunna föreställa en 

spermie - en rund kropp och en slingrande svans (Carlsson och Koppfeldt, 2008, s. 57). En metafor är 

alltså en likhetsrelation. Det finns en tänkt analogi mellan till exempel sak och bild. En metafor kan 

med andra ord inte stå för sig utan måste stå i relation till någonting annat (Z Nordström, 2006, s35f). 
 

2.6.3 Färgen har också betydelse 
	  
I den visuella kommunikationen och argumentationen är färgen mycket central i hur vi uppfattar 

budskapet som sänds ut. Därför är teorin om hur färgerna samspelar med retoriken särskilt intressant 

när vi ska granska politiska valfilmer (Mral, Olinder, 2011, s. 106). Färg i poltiska sammanhang har 

inte alltid haft en lika självklar koppling till ideologi som den har idag. Traditionellt sett har dock den 
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röda färgen alltid förknippats med vänsterpartier, grönt för miljöpartierna och blått för de 

konservativa (Håkansson, Johansson och Vigsø, 2014, s.78).  

Olika färger framkallar olika emotioner hos publiken. Färg kan användas i syfte att skapa 

auktoritet och trovärdighet, något som kan återspeglas i såväl en partiledares klädval som partiets 

logotyp. Grönt uppfattas ur ett ethosperspektiv som något friskt och sunt. Rött förknippas med blod 

och kan ge konnotationer som tradition och solidaritet. Blått är en kylig färg, men kan också användas 

för att insinuera seriositet. Vitt väcker konnotationer som oskuld, men är också expertisens färg. 

Färgvalet kan också användas till att förstärka logos i en bild, så som i siffror och diagram. Röda 

siffror i ett ekonomiskt sammanhang ofta belyser ett negativt resultat och svarta siffror ett positivt 

resultat (Mral, Olinder, 2011, s.106f).     

Färger kan också förstärka pathos i syfte att skapa emotioner och sympatier eller misstro. Men 

exakt vad som framkallas hos en enskild färg styrs av främst personliga erfarenheter. Även nyansen 

av en färg kan vara avgörande för hur en färg uppfattas (Mral, Olinder, 2011, s.112) Sedan ska också 

nämnas att färg kan ha olika innebörder i olika kulturer och är därför något som växer fram ur den 

rådande kulturella traditionen (Mral, Olinder, 2011, s.106).     
 

2.7 Doxa - hur olika kulturer påverkar vår uppfattning  
	  
Inte bara färgen är starkt förknippad med kultur och tradition. Såväl text, tal och bilden i sin helhet 

förutsätter att betraktaren redan besitter en viss, outtalad kunskap om ämnet som budskapet handlar 

om. Det handlar om den kultur vi lever i, hur vi uppfattar vår världsbild. Detta begrepp kallas doxa. 

Alla tillhör olika doxor och uppfattar därför budskap på olika sätt. En och samma individ kan också 

tillhöra flera olika doxor, en professionell och en privat, till exempel (Vigsø, 2010, 233; Mral, 

Olinder, 2011, s.17).  

3. Metod 
3.1 Val av metod 
Genom åren har studier gällande innehåll av politiska annonser dragit stor nytta av kvalitativa 

undersökningar i form av så väl retoriska som narrativa och semantiska analyser. Inte för att säga att 

kvantitativa undersökningar inte har förekommit, men den kvalitativa metoden har hittills varit en 

populär metod i forskningsgrenen. Och det är även den metod vi använder i den här uppsatsen - i 

form av två delar. Dels använder vi oss av en retorisk analys, dels av en semiotisk analys av 
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innehållet i valfilmer från 2010 och 2014. Två analyser anser vi är nödvändig eftersom ljud (även 

verbala uttryck) och bild är två element som samspelar i film och därför inte kan förbises om man vill 

få en djupare förståelse av reklamfilmernas utformning (Johnston, 2006, s.17). Detta är också två 

analysmetoder som passar särskilt bra ihop när just reklam ska analyseras, detta för att det som sägs 

(retoriskt) i filmen måste ställas mot en kontext (semiotiskt) för att någon slutsats av budskapet kan 

förstås (Ledin och Moberg, 2010, s.155). En kvantitativ analys av innehållet i reklamfilmerna skulle 

emellertid också ha kunnat tänkas vara genomförbar - alltså att mäta innehållen som likvärdiga och 

jämförbara uppgifter. Vid kvantitativa analyser handlar det också främst om ett stort antal 

analysenheter för att kunna mäta frekvens eller utrymme (Esiasson et. al, 2012, s 197). Vårt urval 

består av 16 filmer, något vi inte anser är tillräckligt stort för att motivera en kvantitativ analys. Vi 

vill alltså undersöka hur valfilmer i Sverige har förändrats de senaste två valen, inte bara vilka delar 

som utgör dem. Vi vill gå djupare och förstå delarna och därmed helheten (Esiasson et. al, 2012, s 

223). Dett då en kvalitativ undersökning är någonting mer än bara en sammanfattning av texten 

(Esiasson et. al, 2012, s 215). 

Även respondentundersökningar i form av exempelvis fokusgrupper skulle ha kunnat vara 

intressant för undersökningen. Dock ansåg vi vid en närmare eftertanke att det endast skulle ta reda 

på vad folk tycker om valfilmerna, inte om den faktiska förändringen i dem. Vid en sådan 

undersökning skulle vi mäta upplevd förändring, inte faktiskt förändring. Samma problematik skulle 

existera i andra former av frågeundersökningar (Esiasson et. al, 2012, s 228). 

3.2 Urval och avgränsningar 
	  
Det finns i dagsläget åtta stycken riksdagspartier och vi undersöker samtliga av dessa partiers 

valfilmer 2010 och 2014, totalt blir det 16 filmer. Definierat så här: en valfilm per parti och val. 

Emellertid har vissa partier producerat fler än en valfilm per år så det är inget totalurval det rör sig 

om. I stället har vi valt att låta partierna själva få bestämma vilken av filmerna som sändes som 

politiska valfilmer, respektive år, som ska betraktas som den officiella valfilmen och därmed 

analyseras i undersökningen. Detta skedde genom att vi kontaktade respektive parti centralt och lät 

dem uttala sig i frågan (Esiasson et. al, 2012, s 172)  

Emellertid är värt att tillägga att Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte sände valfilmer i tv 2014. 

Däremot producerade båda partierna valfilmer som sändes i andra kanaler än tv, så som på webben. 
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Därför använde vi oss av dessa i stället, och lät även dessa partier säga vilken valfilm som skulle se 

som den officiella. Båda partierna sände valfilmer i tv 2010. 

Att ändå ta med partierna som inte sände valfilm i tv 2014 motiverar vi på så sätt att de är 

riksdagspartier och därmed utgör ett totalurval ur den gruppen, samt att de sände valfilmer 2010 och 

vi vill ha en jämförelsepunkt hos alla analysenheter. För utan det skulle undersökningen inte svara till 

syftet. Speciellt sant blir detta när, som nämnt tidigare, partierna faktiskt har producerat valfilmer - 

dock bara inte sänt dem i kommersiell tv av till exempel ideologiska skäl, som var fallet med 

Vänsterpartiet 2014. 

Här valdes också alliansen och de rödgrönas eventuella gemensamma valfilmer bort. Delvis 

av resursskäl, men också eftersom vi ville fokusera på de enskilda partiernas valfilmer, inte ett 

hopkok av deras gemensamma värderingar. Och framför allt det faktum att de rödgröna inte hade 

någon gemensam valfilm år 2014 (Esiasson et. al, 2012, s 157f). 

För att komma fram till urvalet började vi med att definiera populationen. Eftersom politiska 

valfilmer endast förekommit i kommersiell tv i Sverige de senaste två riksdagsvalen var det inte svårt 

att finna en förteckning på samtliga valfilmer som gjorts av samtliga riksdagspartier. Men på grund av 

problematiken som beskrivits ovan blev det svårt att göra ett totalurval av samtliga analysenheter. I 

stället valde vi att rikta in oss på ett strategiskt urval av dessa (Esiasson et. al, 2012, s 157f). Detta 

eftersom att analysera alla valfilmer under båda valen skulle bli en alltför stor uppgift för den givna 

tiden, alltså spelade resurser in. 

Vid användandet av ett strategiskt urval kan det emellertid förekomma invändningar. Bland 

annat kan generaliserbarheten av studien diskuteras. Till försvar vill vi här hänvisa till att strategiska 

urval kanske inte är en perfekt återgivning av populationen i alla dess små detaljer, men genom att 

analytiskt generalisera resultatet till teorier som tidigare räknats upp kan man lyfta fram allmängiltiga 

aspekter. Samtidigt måste också sägas att generaliseringar inte kan göras i någon studie utan att 

prövas en andra, tredje, rent av fjärde gång allena (Esiasson et. al, 2012, s 159-161). Samtidigt har vi i 

undersökningen ingen anledning att tro att fallen vi undersöker skiljer sig på något systematiskt sätt 

från andra fall - eftersom en valfilm är en valfilm - vilket ger oss grund att tro att resultaten ändå kan 

ses som generaliserbara. Det är med andra ord typiska fall vi undersöker (Esiasson et. al, 2012, s 

164). 
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Här ska också sägas att vi endast valt att rikta in oss på valfilmer i de två riksdagsvalen 2010- 

2014. Sedan politisk tv reklam blev tillåten i Sverige år 2006 har det emellertid förekommit fler val 

än enbart två riksdagsval då politisk valfilm varit tillåten i kommersiell tv - nämligen Eu-valet 2009, 

samt riksdagsvalet 2006. Dock valde inte alla partier att utnyttja möjligheten att sända reklam i tv 

2006 så därför har vi valt bort det året. Återigen är det jämförelsepunkter vi är ute efter. Samtidigt 

valde vi också bort filmerna till Eu-valet 2009 eftersom materialet redan var så stort att strategiska 

avgränsningar måste göras, plus att vi ville hålla urvalsgrupperna enhetliga på så sätt att filmerna ska 

syfta till att övertyga till samma mål - alltså samma val. Annars riskerar man att jämföra olika saker. 

Eftersom vi valt ett strategiskt urval kommer också bortfallet att vara obefintligt. Detta 

eftersom alla kvoter kommer att kunna fyllas - oavsett. Och om ett parti, mot förmodan, inte skulle 

uppgett vilken film de anser vara sin officiella - har vi kunnat använda oss av en stratifiering och ändå 

välja en valfilm från det partiet (Esiasson et. al, 2012, s 187). 

Det faktum att partierna haft möjligheten att själva välja sin film skulle kunna få kritiker att 

säga att vi, åtminstone delvis, också använt oss att ett något modifierat självselektionsurval. 

Emellertid har partiernas tyckande inte haft någon betydelse i själva analysen eller bidragit med några 

åsikter som de skulle kunnat göra i ett frågeformulär. Vi har med andra ord haft kontroll över 

valfilmerna och anser att det inte påverkat resultatet på annat sätt än väglett oss till val av film som 

bäst representerar partiet (Esiasson et. al, 2012, s 189). 

3.3 Tillvägagångssätt 
	  
Vi började med att ta reda på vilka valfilmer som partierna ansåg vara sina officiella valfilmer under 

åren 2010 respektive 2014. Alla dessa fanns på nätet. Sedan transkriberade vi de utvalda filmerna - 

både i from av vad som sägs i dem och bildmässigt. Därefter analyserade vi såväl den retoriska som 

bildmässiga delen var för sig och varje valfilm för sig. Först när det var färdigt kunde vi lägga ihop de 

teoretiska angrepssätten och analysera valfilmerna som en helhet och jämföra skillnader och likheter 

mellan de olika åren - både mellan partierna i sig och mellan valår. Detta skedde genom en retorisk 

analys och en bildanalys som metoder. Under analyserna använde vi oss också av 

undersökningskategorier så som negativ kampanj som faller under metoden retorisk analys eller 

bildanalys, eller både och i samspel. Undersökningskategorierna är alltså inte metoder, utan sätt att se 

metoderna genom. Dessa analysverktyg har fungerat som styrinstrument i studien, alltså ett rättesnöre 

att förhålla oss till (Esaiasson et. al. 2012, s.137). De övergripande kategorierna som undersöktes 
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genom retorisk och semiotisk analys är budskapsstrategier, varumärkesbyggande och negativ 

kampanj. Mer om respektive undersökningskategori nedan (3.3.3). 

För att få ett analysverktyg som fungerar väl sett till vad vi vill undersöka har vi låtit 

frågeställningarna i studien avgöra vilka kategorier som ingår i analysverktyget. Detta också för att 

garantera en hög validitet, det vill säga att vi undersöker det vi påstår att vi gör (Esaiasson et. al. 

2012, s.63, 137).  

Vi känner oss trygga i valet av analysmetod då valet annars hade varit att definiera vilka 

kategorier som ska undersökas utifrån det vi hittade i materialet. Detta anser vi är riskabelt då det 

skulle under sådana omständigheter skulle vara lätt att intressera sig för något som för 

undersökningen inte är irrelevant. Risken skulle då finnas att vi få en samling lösa trådar. Med hjälp 

av förhandsdefinierade kategorier kan detta problem undanröjas (Esaiasson et. al. 2012, s.217) 

3.3.1 Retorisk analys 
	  
Vi har analyserat filmerna utifrån de tre appellformerna; ethos, pathos och logos, det vill säga hur 

partiernas budskap förs fram genom bild och text. Analysen tar upp hur partierna rent språkligt tar sig 

i uttryck för att väcka trovärdighet, känsla och insikt men också likväl hur de anpassat sina 

uttryckssätt till målgruppen (Carlsson och Koppfeldt, 2008, s.116). I den retoriska delen av analysen 

har fokus varit på partiernas budskap, på ett verbalt och textuellt plan. Den visuella analysen har 

gjorts separat (se under metoddelen Bildanalys). Detta för att kunna särskilja de olika elementen i 

innehållet. Genom att fokusera på budskapet får vi en förståelse för hur filmerna är uppbyggda och 

tänkta att övertyga väljarna (Vigsø, 2010, s.233, 234).  

Vi började med att analysera ethos i valfilmerna. Alltså hur filmen försöker fånga publikens 

intresse och väcka välvilja, hur denne presenterar sig själv och om denne ger uttryck för några 

symboler m.m. 

Sedan analyserade vi logosargumenten i det som sägs i valfilmerna. Det vill säga hur man 

använder fakta, logik i det man säger och i vilken grad mottagaren kan dra egna slutsatser utifrån det 

presenterade. Det kan handla om statistik, mentala bilder på något som man vill använda som bevis 

eller liknande. 

Till sist analyserade vi patosargumenten i valfilmerna. Men andra ord, känslorna som filmen 

försöker väcka. Det kan bland annat handla om humor, fruktan, sex samt att prata om skräckexempel 

(Carlsson och Koppfeldt, 2008, s. 117). Allt detta skedde utifrån den mall som presenteras i Carlsson 
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och Koppfeldt, modifierad med våra undersökningskategorier (Carlsson och Koppfeldt, 2008, s. 60f; 

118f).  

3.3.2 Semiotisk-/bildanalys 
	  
En reklamfilm består emellertid inte enbart av retorik i form av tal. Den kombinerar ett flertal uttryck; 

färg, bilder, ljud osv. Reklamfilmen är en multimodal produkt och resultatet av detta är att endast 

retoriken är otillräcklig som metod när rörlig bild och text samspelar. Därför krävs det att själva 

bilden också studeras för att förklara hur de olika delarna samverkar (Vigsø, 2010, s.234f). Således 

blir alltså även en semiotisk bildanalys nödvändig. 

Ingen speciell metod inom forskning definierar semiotiken, däremot har en rad sådana 

kommit till användning genom åren (Sonesson 1992, s. 63). Precis som ord bildar meningar så bildar 

symboler och uttryck meningar i bild - tillsammans och var för sig. En bild kan således delas upp i ett 

flertal delar och det är genom att analysera dem systematiskt och var för sig som man kan börja 

utröna meningen i dem. 

För att analysera bilden började vi med att transkribera en bildbeskrivning av valfilmerna och 

gick på så sätt in på den denotativa nivån. Vi undersökte enkelt uttryckt det som man först ser: vilka 

personer som är med, miljön, färger etc. Detta finns utförligt beskrivet som bilaga, samt en kortare 

sammanfattning i resultatdelen. 

I ett andra steg undersökte vi konnotationen, alltså hur bilderna kan tolkas i dess delar och i 

sin helhet. Vi gick djupare och undersökte vilka associationer bilderna gav, först genom att göra en 

konnotativ transkribering, sedan ett urval av det mest relevanta som presenteras i resultatdelen. Detta 

gjordes genom att använda oss av de i teorindelen redan etablerade undersökningskategorier så som 

metonymi och metaforer, samt de marknadsbegrepp som redogjordes i teoridelen om marknadsföring, 

tex logotyper (Carlsson och Koppfeldt, 2008, s. 56-62). I bildanalysen har vi också utgått ifrån den 

mall gällande semiotik som presenteras i Carlsson och Koppfeldt (Carlsson och Koppfeldt, 2008, s. 

61f, se bilaga 2) 

 Här ska tilläggas att tidigare nämda underrubriker i kapitlet till viss del samverkar med 

varandra, men alla dess delar har undersökts separat. Detta för att i största mån få delarna att vara 

ömsesidigt uteslutande och ändå arbeta med ett öppet förhållningssätt (Esaiasson et. al. 2012, s.63, 

217). 
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3.3.3 Undersökningskategorier 
Budskapsstrategier 

I första delen av analysen undersökte vi det övergripande budskapet i respektive valfilm för att avgöra 

huruvida man använt sig av en informerande eller transformerande strategi. Detta för att bland annat 

definiera hur väl filmerna anspelar på faktiska argument eller en empati. Detta ska emellertid inte 

förväxlas med den retoriska analysens ethos, pathos och logos. Här analyserade vi helheten ur ett 

partistrategiskt perspektiv genom såväl retorik och semiotik. Alltså om någon av de 

budskapsstrategier som presenterats i teorikapitlet användes, och hur. Delarna som utgör argumenten 

kommer vi till i 3.5 (Mårtensson, 2009, s 408-412). 

Varumärkesbyggande 

Vi analyserade också i vilken grad partierna valde att profilera logotyper och slogans m.m. Detta 

genom att jämföra om någon förändring har skett mellan åren eller om någonting har lagts till/ tagits 

bort när det kommer till varumärket. Till exempel letade vi efter om akronymer så som förkortningar 

likt KD eller MP blivit profilerade, då det skulle kunna peka på att varumärket nu mer känns igen 

genom några få bokstäver än hela namnet, samt att goda konnotationer förknippas med akronymen, 

eller rent av tvärtom beroende på vad som faktiskt används (Dahlqvist, Melin, 2010, s.82f). 

Här ska också tilläggas att de båda ovanstående punkterna i viss mån också går i ett med de 

två nedanstående punkterna, alltså retorik och semiotik. Detta eftersom man i såväl 

varumärkesbyggande som politisk kommunikation måste använda sig av bilder och text (Østbye, 

2002, s. 85). 

Negativ Kampanj 

Vi undersökte här huruvida negativt riktade budskap mot någon annan än avsändaren av valfilmen 

förekommer. Detta avgjordes på så sätt att negativt budskap definieras som att: “negativt budskap är 

ett sådant - bild eller tal - som på något sätt misskrediterar eller framställer någon annan än 

avsändaren med en osanning eller hårt dragen sanning som kan tolkas som missgynnande”. Detta 

avgjordes genom att undersöka om något sådant förekommer över huvud taget, även om det negativa 

budskapet inte är huvudsyftet med valfilmen (Erik Marks, Mark Manning, Icek Ajzen, 2012, s. 1280-

1292). 

 



	   27	  

3.4 Metodproblem 
	  
Om det finns ett metodologiskt problem med undersökningen så är det ett problem som präglar alla 

kvalitativa undersökningar av det här slaget. Det gäller tolkning. Vi använder oss av såväl en retorisk 

som semiotisk metod. Att endast analysera bilder på en dennotativ nivå ansåg vi skulle bli väldigt 

innehållsfattig eftersom reklamfilmerna är gjorda i vår tid och därmed också är tänkta att anspela på 

vår förståelse och det rådande politiska klimatet (Berger, 2000, s 49f). Därför användes också en 

konnotativ del som tvingade oss att tolka. Till vårt försvar av tolkningen kan man emellertid hänvisa 

till det John Fiske skriver i Kommunikationsteorier- en introduktion (2000): “Tolkning av bilder och 

tecken är inte konstant”. Han beskriver det snarare som en dynamisk process som får tolkningen att 

förändras över tid, samt att många av de gynnande/missgynnande tolkningarna man kan tänkas göra 

går att förutsäga och motverka redan på ett tidigt stadium. Något vi vill påstå att vi har gjort i den 

mån vi kunnat, även om en viss gynnande/missgynnande tolkning alltid kommer att vara ofrånkomlig 

(Fiske, 1997, s 149f). 

Ett annat problem med att analysera politisk reklam är den ideologiska aspekten. Detta 

eftersom ideologi har sitt eget språk och är något man ständigt lever i (se kap om Doxa), och därmed 

är färgad av, kan det bli svårt att helt objektivt stå utanför och titta enbart som åskådare. Detta gör det 

dock inte omöjligt att analysera även ideologi. Detta eftersom vetenskap är en diskurs och genom det 

samtalet kan en acceptabel objektivitet antas bli nådd (Bignell, 2004, s38f). 

I retoriken ska här sägas att vi använt oss av appellformerna ethos, pathos och logos som först 

definierades av Aristoteles och inte de fem formerna som definierades av Cicero. Givetvis är det 

tänkbart att man skulle ha kunnat använt sig av båda, men i mån av undersökningens omfattning var 

vi tvungna att begränsa oss och valde därför att fokusera på Aristoteles definition. En ytterligare 

uppdelning i retoriken anser vi också enbart skulle ha fragmenterat en redan väldigt uppdelad och 

strukturerad analys till onödigt små delar som skulle göra det svårare att se samspelet mellan 

valfilmernas olika delar. En viss flytande analys ansåg vi därför vara fördelaktig framför en som 

annars riskerar att bli ett pussel som inte skulle kunna gå att överblicka (Berger, 2000, s 53f). 
 

3.5 Validitet - eller mäter vi det vi ska? 
	  
Validitet brukar klassiskt definieras som “Graden av överensstämmelse mellan den teoretiska och 

operationella definitionen” (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2012, s 112f). Som nämnt ovan har vi noterat 

att det kan finnas vissa problem med att göra en kvalitativ analys av det här slaget då tolkning spelar 
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en stor roll i arbetet. Men genom att utgå från de teoretiska definitionerna i tur och ordning och 

därmed analysera valfilmernas delar anser vi att vi uppnått en god validitet, samt skapat en studie som 

blir i stor mån replikerbar. Genom att göra en jämförelse mellan åren och utgå från teorierna blir 

tolkningen i form av operationallisering mycket snarlik en kvantitativ kodning och resultatet väl 

överensstämmande med de teoretiska ramverket som etablerats (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2012, s 

114f).  

Att uppnå någon hundraprocentig validitet och reliabilitet i en kvalitativ undersökning av bild 

och retorik är med andra ord svårt, om ens möjligt då varje samhälle och person är präglade av sina 

egna åsikter. Men genom att gå igenom varandras transkriberingar och gemensamt analysera 

konnotationerna, samt ställa upp ett schema för hur vi ska tolka, anser vi att en god grad av 

intersubjektivitet är nådd och bådar gott för reliabiliteten (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2012, s 115). 

Även om den klassiskt sätt är lägre i kvalitativa studier än i kvantitativa. Samtidigt ska noteras att 

kvalitativa studier i sin natur å andra sidan tenderar att ha en högre validitet (Hansen, Machin, 2013, 

s. 292). 

Genom att utföra undersökningen på ovanstående sätt “kodade” vi tre partiers valfilmer i 

början vilket resulterade i en vad man kan kalla “pilot analys” vilket fick oss att göra mindre 

justeringar. Till exempel tog vi bort teorier som vi tidigare utgått från eftersom vi ansåg att de inte 

bidrog till att mäta det som skulle mätas. Detta ser vi bidrar till en ökad validitet eftersom det för det 

teoretiska ramverket närmare själva operationalliseringen och gör att vi i större grad mäter det vi 

avser mäta - förändring mellan valfilmer i två olika val (Hansen, Machin, 2013, s. 221). 

4. Resultat och analys 
	  
För att få en god förståelse för utvecklingen av valfilmerna 2010 och 2014, har vi valt att slå ihop 

resultat och analys. Vi anser att varje del är viktig men att presentera de var och en för sig skulle bli 

onödigt fragmentariskt då både resultat och analys i vår studie är så starkt förknippade med varandra i 

form av konnotationer i såväl bild- som retorisk analys. Notera också att alla resultatens delar går i ett 

med varandra metodologiskt och det som beskrivs i varumärkesbyggande inte kan eller ska förstås 

utan den retoriska- och bildanalysen, och vice versa. Detta eftersom undersökningskategorierna som 

presenterades i teorin inte är metoder i sig, det är retoriken och semiotiken, utan delar som undersöks. 

Se bilaga 3 för bildklipp på respektive valfilm och parti. 
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4.1 Folkpartiet 
	  
2010: Handlar om en stökigt klassrum. Man ser elever som bråkar och en lärare som försöker 

undervisa. Filmen producerades av reklambyrån Grey. 

Den enda scenen utgörs av ett klassrum fyllt av elever och en lärare längst fram vid katedern. 

Kamerabilden byter ständigt fokus till olika elever. Alla gör olika saker, men gemensamt är att de stör 

lärandet på något sätt - förutom en (i fokus) som försöker skriva. Pojkarna river av varandras kepsar 

och tjejerna pratar om något på mobilen. Man anspelar här på myten av hur ett stökigt klassrum ser ut 

och vilka som stökar och på vilket sätt (Carlsson, Koppfeldt, 2012, s. 56f). Läraren är ensam och 

skriver på tavlan. Intrycket är att det är svårt att göra sig hörd, men hon försöker ändå. Flickan som 

försöker skriva ser uttråkad ut på grund av oredan och lägger till slut ifrån sig pennan. Det kan 

metonymiskt tolkas som att man lätt ger upp om det inte finns arbetsro, vilket också kan kopplas till 

varumärkeslöftet; “Rösta för arbetsro” (Carlsson, Koppfeldt, 2012, s. 58f; Mårtensson, 2009 s. 426f). 

Färgerna är överlag ljusa och kamerafiltret tenderar luta åt det blå hållet, lärarens skjorta är ljusblå, 

flera av elevernas tröjor är blå eller vita. Den vita färgen kan också ur ett ethosperspektiv ses som 

oskuldens eller expertisens färg (Mral, Olinder, 2011, s.110). Skolan är alltså den fråga som profileras 

och kan därför ses som uppbyggande av partiets varumärkesassociation (Dahlqvist, Melin, 2010, 

s.90f). 

I valfilmen talas knappt någonting alls. I stället skriker och brölar skolungdomarna i 

klassrummet. Det enda som sägs är av en lärare som pratar om matematik, samt en kort speak av 

Björklund i slutet: “Rösta för arbetsro, för framtiden börjar i klassrummet”. Logos framgår tydligt 

enligt den teoretiska definitionen med hjälp av det enda uttalandet, dock ges inga sakargument eller 

fakta. Det är endast ett påstående. Alltså är det bilderna här i första hand som får tala för ethos och 

pathos. Pathos anspelar här mycket på känslor kring flickan som vill lära sig något och för läraren 

som vill kunna göra sitt jobb, men inget av detta går på grund av stöket i klassrummet - bröl och 

elever i ständig rörelse (Carlsson, Koppfeldt, 2008, s. 116f). Således använder partiet sig av den 

transformerande budskapsstrategin då generisk information framställs i form av en generaliserade 

emotion på så sätt att skolproblemen skulle vara något konstant. Ingenting situationsbundet gör sig 

tillkänna (Mårtensson, 2009, s. 426f). 

Ingen negativ reklam riktas mot någon specifik part. Däremot kan stöket i klassrummet ses 

som något Folkpartiet måste städa upp efter någon annan, detta eftersom slogan implicerar att man 

måste rösta fram förändring - arbetsro (Freedman, Goldstein, 1999, s 1189-1208). 
 



	   30	  

2014: Handlar om Jan Björklund som står på en skolgård och pratar om när han gick i skolan och att 

den är viktig. Filmen har producerats av reklambyrån Ingo. 

En stor, vit byggnad ses i bakgrunden och partiledaren Jan Björklund i förgrunden. 

Syntagmen i filmen utgörs av barn som leker i bakgrunden, samt bollar och inramningen av hus. 

Dessa bygger tillsammans upp paradigmet skolgård (Fiske, 1997, s.130). Det är mycket ljus i bilden. 

En stor sol och blå himmel syns. Tillsammans med den vita färgen på skolbyggnaden kan det ur ett 

färgteoretiskt perspektiv stå för expertis och seriositet, att partiet alltså vill insuinera om att de kan 

skolpolitik och att de tar skolfrågan på allvar. Den blå färgen kan också ses som en metafor för den 

högerpolitik partiet står för (Carlsson, Koppfeldt, 2012, s. 61f; Mral, Olinder, 2011, s.110). Det 

förekommer mycket skugga i bilden, vilket kontrasterar det han säger “Jag brinner för skolan”, och 

skapar tillsammans med orden konnotationer om att skolan kan bli bättre men att det är något som 

håller den tillbaka. Det förekommer mycket med skugga och ljus i filmen. Mörker som något dåligt 

och ljus som något kommande och bra. Barnen leker i skugga och Björklunds ansikte lyses upp av 

den, han är till och med tvungen att kisa med ögonen (Carlsson, Koppfeldt, 2012, s. 61f). 

Partiets logotyp syns först i slutet av filmen. Den upptar en mindre del av bilden tillsammans 

med varumärkeslöftet “Rösta för skolan” som tar upp en stor del av bilden. I båda valen profileras 

skolan som hjärtefråga när det kommer till varumärkesassociationer, framför allt med klara slogans 

(Dahlqvist, Melin, 2010, s.90f). 

Retoriken anspelar en vis mån på logos då klarheten är tydlig, dock tas inga sakargument upp. 

I stället fokuserar man starkt på ethos då man hänvisar till Björklunds karaktär: “Min framtid började 

här. Margareta gav mig det viktigaste en lärare kan ge”, säger han (Carlsson, Koppfeldt, 2012, s. 76). 

Med det ämnar man visa att Björklund personligen känner för ämnet det talas om. Han säger också att 

skolan “Öppnade nya dörrar för oss textilarbetarungar”. Det syftar till pathos då man ska känna 

medkänsla för honom och bli glad över att möjligheter ska erbjudas en själv och egna barn, och andra 

som kommer från mindre gynnsamma förhållanden. Huvudfokus ligger alltså mest på appellformerna 

ethos och pathos då känsla och Björklunds karaktär står i fokus, inte några logosargument i form av 

sakuppgifter. “Det är därför jag brinner för skola” säger han (Carlsson, Koppfeldt, 2012, s. 116f). 

Valfilmen tillhör således också den transformerande budskapsstrategin. Detta eftersom en form av 

generaliserade emotion används då budskapet “Att skolan kan bli bättre”, anspelar på att skolan kan 

bli bättre än vad det är nu. Även Source model används då en person som framträder ofta i media får 

en central roll och talar för partiet - detta för att enlighet med modellen bygga förtroende för partiet 

(Mårtensson, 2009, s. 426f). 
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Negativ reklam riktas inte uttryckligen mot någon särskild part enligt de teoretiska 

definitionerna vi har utgått från. 

4.2 Centerpartiet 
	  
2010: Filmen heter Framtidsdrömmar och består av flera korta scener där varje handlar om någon typ 

av framtid och försöker behandla de politiska frågorna - bidrag och jobb. Filmen är producerad av 

reklambyrån WatersWidgren/TBWA.  

I valfilmen beskrivs ett nutida Sverige där bilderna visar svenskar som gör vardagliga saker, 

så som en pappa och son på fotbollsträning, en elev som pratar med sin lärare om framtiden, och 

bildar således myten om hur partiet uppfattar att Sverige är just nu. Alltså situationer som många kan 

identifiera sig med (Hedlund och Johannesson, 1993, s.157f). Bilderna förstärker också myten om hur 

Centerpartiet vill att Sverige ska uppfattas om landet styrdes med en rödledd regering, som vi i vår 

doxa vet är mer allmänt känt för att vara vän av bidragspolitik- något som doxan också säger att 

Centerpartiet inte står för (Vigsø, 2010, 233). Ett inkogurrent budskap uppstår då glada ansikten 

pratar om sådant som inte kan uppfattas annat än som tragiskt (Mårtensson, 2009, s. 408f). Vidare är 

personerna som är med i filmen är nästan exklusivt homomgent vita, vilket kan öka risken för att 

personer med annan etnisk bakgrund inte tar till sig budskapet i filmen på samma sätt  av den enkla 

anledningen att de inte känner sig tilltalade i filmen (Hedlund och Johannesson, 1993, s.157f). Den 

gröna färgen i partiets logotyp som är typisk för partiet kan i sammanhanget uppfattas som något 

friskt och sunt då miljöerna är utomhus, och retoriken (se nedan), förklarar att vi antingen måste välja 

att gå tillbaka till något gammalt eller satsa på att ge oss in i något nytt (Mral, Olinder, 2011, s.110). 

Det framgår dock inte vem avsändaren är förrän i slutet på filmen då Centerpartiets logga framträder. 

Det finns heller inte riktigt någon tydlig varumärkesassociation (Dahlqvist, Melin, 2010, s.82f). 

Valfilmen från 2010 är framställd med sakliga argument, då menat att det finns en klar tanke 

bakom dialogerna i filmen. Men det enda konkreta förslag till vad partiet står upp för i filmen, och 

därmed också kan härröra till teorin om logos, presenteras i slutet då Maud Olofsson säger i en speak: 

“Ska vi gå tillbaka till bidrags-Sverige eller ska vi ha riktiga jobb i nya företag? Det bestämmer du!” 

(Vigsø, 2010, s.221). Detta är också en av de få förtoendebyggande ansatser som, enligt teorin om 

ethos, byggs upp för tittaren. Maud Olofssons uttalande ger en känsla av att Centerpartiet kan sin sak 

och vet vad de ska göra för att få jobben att växa. Ethos samverkar här också med teorin om pathos, 

som är den appellform som filmen bygger mest på, då uttalanden som: “När jag blir stor ska jag bli 

utlasad” eller “Helst skulle jag vilja hoppa från praktikplats till praktikplats” sägs med positiv emfas 
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samtidigt som det syftar till att väcka publikens känslor för barnen, på så sätt att de inte har någon ljus 

framtid när det kommer till jobb och sysselsättning (Carlsson, Koppfeldt, 2008, s.117). 

Filmen har flera inslag av den informerande budskapsstrategin då budskapet framträder 

tydligt. De metoder som används för att förstärka budskapet i filmen 2010 är det unika 

säljpåståendet/USP: “Antingen går vi tillbaks till Bidragssverige eller så satsar vi på nya jobb och 

företag”. Även “Överdrift” och den “Generiskt informativa strategin” förekommer då ämnet 

ungdomars framtid; praktikplatser eller riktiga jobb, inte framställs som Centerpartiets egna fråga, 

utan är en fråga som berör alla. En röst på något av de rödgröna alternativen skulle, som det 

framställs enligt filmen, ge dagens ungdomar en osäkrare framtid i form av AMS-kurser och 

praktikplatser. Inkogurrent information framträder också då vad som sägs ställs i kontrast mot bilden 

som gestaltar bidragspolitik som något positivt. 

Negativ reklam riktad till någon politisk motståndare förekommer inte uttalat i filmen från 

2010. Dock finns det en smått ironisk underton - att praktikplats och AMS-kurser inte skulle vara en 

framtid för dagens unga värd namnet (Mårtensson 2009, s.146f). 
 

2014: Filmen är helt och hållet animerad och utspelar sig på ett torg i ett litet samhälle. Filmen tar 

upp temat att använda resurserna där de finns, nära dig. Produktionsbolaget bakom filmen heter The 

producers & King Edward. 

Valfilmen har en tydlig dramaturgi. Filmen utspelar sig på ett grått och trist torg i ett litet 

samhälle där det gråa kan ses som en metafor av icke levande organsimer och storföretag. Flera stora 

betongblock dundrar fram över torget och är på god väg att krossa en blomma som växer upp mellan 

kullerstenarna. Myten i filmen kan vara att betongblocken är storföretag som försöker krossa 

landsbygden. Några bönor, som här gestaltas som ortsbor rör sig i bakgrunden försöker stoppa 

betongblockens framfart och lyckas med hjälp av sin sång. Blomman växer sig större och blir ett träd, 

hela torget antar en annan skepnad och färgas i glada färger. Småbutiker och restauranger poppar upp. 

Molnen skingras och skapar metonymiskt bilden av ett levande samhälle där alla ler och ser ut att ha 

det bra (Carlsson, Koppfeldt, 2008, s.61f). De mörka färgerna i filmens början förstärker myten av ett 

dystert samhälle utan liv, för att sedan övergå till att innehålla många färger som konnoterar till ett 

friskt och levande samhälle (Mral, Olinder, 2011, s.110). I filmen 2014 har man också gjort en ansats 

att bygga vidare på sitt varumärke genom att presentera en ny logotyp som innehåller texten 

“Närodlad politik”, något som kan ses som en ansats till en nystart för partiet. Tillsammans med 

partiets logotyp, “fyrklövern”, som är mindre framträdande än 2010, förstärks varumärket och det 
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Centerpartiet står för: att värna om landsbygden. Lika mycket fokus läggs därför inte på själva partiet, 

utan på budskapet (Dahlqvist, Melin, 2010, s.82f). 

 Retoriken i filmen från 2014 framträder inte lika tydligt som 2010 då merparten av det 

som sägs utgörs av sång, det blir således svårt att säga mycket gällande vilka appellformer som 

förekommer och till vilken grad, i filmen (Carlsson, Koppfeldt, 2008, s.118). I slutet presenteras 

emellertid det enda argument som passar in i definitionen av logos då Annie Lööf säger: “Rösta på 

Centerpartiet för närodlad politik” vilket också kan uppfattas en aning tvetydigt då någon närmare 

definition av “närodlad politik” inte framgår. Något förtroendeingivande, likt vad som härrör i ethos-

teorin, framträder främst med hjälp av bilderna. Pathos i talet är att man måste värna om det 

närodlade. Småstaden “Nära mig” blir särskilt tydligt med bilderna i filmen, och det gröna “låt det 

gro, låt det växa”. Filmen vill också beröra publikens känslor, vilket både märks i sången och bilderna 

som väcker fruktan över ett mörkt och livlöst samhälle i början av klippet, och hopp om liv i sången i 

slutet. (Vigsø, 2010, s.221; Carlsson, Koppfeldt, 2008, s.119).  

Filmerna från båda åren använder sig av den “transformerande budskapsstrategin”.  

2014 förstärks filmen med hjälp av endast den generiskt informativa strategin. Budskapet att “för lite 

fokus på det lokala riskerar utarma landsbygd och små kommuner”är inte enbart ett budskap som 

Centerpartiet vill sälja till sin fördel. Problemet framställs som något som berör alla, oavsett politisk 

ideologi (Mårtensson, 2009, s 408f). 

2014 förekommer negativ reklam i mindre utsträckning än 2010 då ingen ironisk underton 

finns eller någon politisk motståndare pekas ut (Jackson, Mondak, Huckfeldt, 2008, s 55-67). 

4.3 Sverigedemokraterna 
	  
2010: Handlar om en tant som blir jagad av burkaklädda kvinnor med barnvagn. Hon springer mot ett 

bord där man räknar statsskulden. Ett val ställs upp i form av att man måste dra i en av två 

bromsspakar - antingen pension eller invandring. De som kommer fram först får dra. 

Valfilmen bygger upp en dyster miljö så som med ett mörkt rum och blinkande röda lampor. 

Det skapar en metafor om att situationen är akut. Denna bild bekräftas strax senare av ett krisande 

Sverige då stadsskuldens siffror tickar bakåt i bildens bakgrunden och blinkar i rött när de nått botten. 

Bilden av burkaklädda kvinnor som jagar den vita pensionären kan tolkas som myten om att 

invandring hotar svenskar. Även de många barnvagnarna kan ses symbolisera myten om att 

invandrare har/får många barn och på så viss hotar att ta över som majoritet i samhället (Fiske, 1997, 

s.82f). Hotet representeras av fasan i tantens ansikte när hon hamnar i närbild, jagad av de andra 

kvinnorna. Speciellt tillsammans med mörkret, stadsskulden och det blinkande ljuset framställs en 
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akut och eminent hotfull bild. Pengahögarna på bordet, med lite pengar i högen märkta pension och 

mycket i högen märkt invandring, kan också ses som kritik mot det rådande politiska läget - en 

snedfördelning av användandet av resurser (Carlsson och Koppfeldt, 2008, s. 57f). Röda färger och 

siffrorna som blinkar är ett, i semoitiska sammanhang, effektivt sätt att belysa en negativ utveckling 

enligt teorin om  hur färger påverkar budskap och hur de uppfattas (Mral, Olinder, 2011, s.110).  

2010 klipps logotypen först in i slutet mot en vit bakgrund. Varumärkeslöftet är med i samma 

bild “Trygghet och tradition” som syns stort under partiets namn och logotyp. Vidare faller valfilmen 

2010 in i den informerande budskapsstrategin då man genom användandet av siffror målar upp en 

bild av att: “Statsskulden ökar och pengarna används på fel sätt”. De metoder som används i filmen är 

“Lägga beslag på territorium” och “Jämförande”. Detta gör att partiets centrala frågor ringas in och 

förtydligas (Mårtensson, 2009, s 408f). 

2010 framgår tankens klarhet, ur ett retoriskt perspektiv, tydligt. Valet mellan två alternativ 

byggs upp på ett sätt så att man förstår “nu har du ett val.”, något som även sägs av en kvinnlig 

speakerröst senare i filmen. Däremot framkommer inga argument eller sakliga bevis för att valet 

faktiskt skulle stå mellan invandringspolitik och pension. Ur ett logosperspektiv kan man också 

ifrågasätta hur neutralt ordvalet är. Man polariserar två ord genom att ställa dem mot varandra och 

kan därför skapa friktion - “du” och “val”. Ur ett ethosperspektiv kan man få intrycket av att kvinnan 

som talar i speaken är påläst och har belägg för att ställa alternativen mot varandra, detta eftersom 

hon låter väldigt säker. Det bygger hennes karaktär och därmed också partiets. Det skapas också en 

vi-känsla i form av ethos då man pratar till publiken och gör dem aktiva “nu har du ett val”. Samtidigt 

appelerar man till ens känslor när man pratar om “invandringsbroms eller pensionsbroms” (Carlsson, 

Koppfeldt, 2008, 116f). Med ordet “hotar” yrkar man på att Sverige skulle få det sämre om man inte 

röstar på SD och det kan ses vara tänkt att väcka rädsla hos tittaren (Carlsson, Koppfeldt, 2008, 117). 

2010 är inget negativt budskap riktat mot något annat parti. Däremot kan man se det som att 

en viss grupp i samhället, invandrarna, pekas ut och förklaras som ett hot. Detta i och med att det 

förstärker det negativa med att gruppen jagar en skrämd tant (Fiske, 1997, s.82f; Freedman, 

Goldstein, 1999, s 1189-1208). 
 

2014: Partiledaren Jimmie Åkesson åker runt i en bil. Han tittar ut genom fönstret medan en speak 

går i bakgrunden som säger att man måste rädda Sverige och att SD inte är rädd för att trampa på 

andras tår. Filmen är internt producerad.  

Bilden av ett grönt och soligt landskap med röda hus och vita knutar visas upp som första bild 

och kan ses som en del i uppbyggandet av myten “idealbilden av det typiskt svenska”. Den gröna 
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färgen kan också ses som något friskt och frodigt (Bignell, 2004, 16f; Mral, Olinder, 2011, s.110). 

Åkesson sitter i en bil och ser kontemplativ ut. Det ger intrycket av att något inte står rätt till då det 

också är mörkare inne i bilen. Det faktum att bilen rör på sig och att Åkesson sitter med en läsplatta 

och arbetar ger intrycket av att något är brådskande (Carlsson och Koppfeldt, 2008, s. 57f). Han är på 

väg för att göra något. Man kan tänka sig att det är att rädda det soliga landskapet och stugorna som 

han glider igenom - en föreställning om vad Sverige är, enligt partiet. Detta eftersom att landskapet 

ställs i kontrast till vad Åkesson pratar om i reklamfilmen (se nedan) (Carlsson och Koppfeldt, 2008, 

s. 33). Åkessons tankfullhet skapar konnoteringar om en filosofisk person som besitter djupa 

kunskaper (Vigsø, 2010, s.235). Då Åkessons bil är i rörelse kan detta ses fungera som en metonym 

för att förklara det som kan gå förlorat om inte det brådskande jobbet slutförs (Carlsson och 

Koppfeldt, 2008, s. 57f). 2014 klipps logotypen också in sist i bild. Den är mindre än 2010. “Trygghet 

och tradition” står dock fast som varumärkeslöfte. Dock förekommer även en andra slogan 2014, 

“Förändring på riktigt” (Mårtensson, 2009, s 408f).  

2014 använder sig Åkesson i sin speak av ett klart språk som man förstår och den 

genomgående tanken är tydlig:“Jag är avskydd av journalister, politiker... “. Däremot gör det att 

språket inte blir neutralt. Ordet “avskydd” riktar slag mot andra och kan väcka starka känslor. Det är 

alltså mer pathos och ethos som används. Ethos i form av att Åkesson målar upp sig som ett offer som 

man ska tycka synd om. Men samtidigt stark som överkommer det eftersom han säger “Jag behöver 

inte vara rädd för att kliva på ömma tår” (Carlsson, Koppfeldt, 2008, s.116). Han säger också att: 

“samhället har riktigt allvarliga problem”, vilket gör att man kan uppfatta honom som en person som 

kan ändra på det i och med att han och partiet inte behöver anpassa sig efter andra. Intrycket ges 

framför allt i relationen till mörkret i bilen och färden genom det soliga landskapet. Detta väcker 

också känslor i form av att man antingen ska känna med honom eller bli rädd för något som 

händer/kan hända. Men inga sakargument ges i form av logos. Med andra ord försöker pathos och 

ethos samverka tätt ihop. Det finns i och med Åkesson en tydlig person att identifiera sig med och 

som därför också representerar det abstrakta som ett parti är (Carlsson, Koppfeldt, 2008, s.117f; 

Vigsø, 2010, s.221).  

Valfilmen 2014 använder sig även den av en informerande budskapsstrategi, detta eftersom 

Åkesson berättar vad han och partiet vill göra. Bland annat säger han “Jag tänker inte tillåta mig 

klivas på tårna” och målar därför upp en bild av att han är kapabel nog att fatta beslut åt tittaren. Även 

transformerande budskapsstrategi spelar en roll, dock är övervägande del informerande då budskapet 

sätts i fokus. Även “Unikt säljpåstående/USP”, “Överdrifter” och “Jämförande” reklam förekommer 

för att förstärka budskapet i filmen (Mårtensson, 2009, s 408f). 
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2014 är däremot, i jämförelse med 2010, den negativa kampanjen tydlig. Åkesson säger att 

“Jag behöver inte rätta mig efter journalister, andra politiker, fackpampar och deras politiskt korrekta 

åsikter” och “Vårt samhälle har allvarliga problem och de kommer inte att försvinna bara därför att vi 

inte pratar om dem”. Vilket kan tolkas som att andra partier är rädda och inte gör det de borde göra 

(Freedman, Goldstein, 1999, s 1189-1208). 

4.4 Socialdemokraterna 
	  
2010: Filmen visar ett antal ungdomar som befinner sig på olika arbetsplatser; kontor, brandstation, 

operationssal bland annat. De är klädda i pyajamas/underkläder, de ser nyfikna ut och vill rycka in 

och arbeta. Men syns inte av de som redan arbetar på arbetsplatsen, de blir ignorerade. Filmen är 

producerad av reklambyrån Acne.  

De ignorerade ungdomarna utgör metonymen utanförskap. Då det endast är ungdomar som 

publiken får kontakt med i filmen är det också dessa som får personifiera problemet som partiet vill 

belysa; ungdomsarbetslöshet (Carlsson, Koppfeldt, 2008, s.89). En flicka som sitter och äter frukost 

vid ett mötesbord utan att någon tar notis om henne är ett bra exempel på detta. Bilderna är också en 

myt om att ungdomar inte ges någon chans att ta sig in på arbetsmarknaden. Scenen där en ung kille 

försöker ta plats i en hiss till ett stort kontorskomplex, men lämnas utanför när hissdörrarna stängs 

gestaltar myten på ett bra sätt (Carlsson och Koppfeldt, 2008, s. 27). Färgerna i filmen är överlag 

mörka, ungdomarna som förekommer i klippet är klädda i ljusa färger. De mörka miljöerna kan i det 

här fallet enligt färgteorin ge en bild av det kalla arbetsklimatet, något dåligt, där unga diskrimineras. 

Ungdomarnas ljusa kläder kan däremot här ses som något bra, arbetskraftiga ungdomar som är redo 

att arbeta (Mral, Olinder, 2011, s.110; Carlsson, Koppfeldt, 2012, s. 61f). Den karaktäristiska S-rosen, 

partiets logotyp, och varumärke presenteras först i slutet.  Varumärkeslöftet som visas i samband med 

slutet av filmen är “Vi kan inte vänta längre” och “möjligheternas land” som står under rosen 

(Dahlqvist, Melin, 2010, s.88f). Då detta och påståendet “207 000 ungdomar vill inget hellre än att 

rycka in” är de enda faktabaserade uppgifterna som förekommer i filmen faller den mer in under den 

transformerande budskapsstrategin som bygger på igenkänningsfaktorer för att budskapet ska bli 

tydligt. Detta är också de enda uppgifterna som retoriskt faller in under logos i filmen, särskilt tydligt 

blir det då de använder siffror i argumentet i koppling till bilderna med de sysslolösa ungdomarna 

(Carlsson, Koppfeldt, 2008, s.118). De budskapsstrategiska metoderna som förekommer är den 

generiskt informativa budskapsmetoden då problemet belyses på ett sätt som att alla berörs, oavsett 

partibeteckning samt att de ämnar lägga beslag på territorium med jobbfrågan “Vi kan inte vänta 

längre” (Mårtensson, 2009, s. 408f, 426). Detta ämnar också förstärka förtroendet för partiet i filmen, 
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som hör till den retoriska teorin om ethos.  Påståendena syftar till att de tänker ta ansvar för de 

arbetslösa ungdomarna om de får makten (Carlsson, Koppfeldt, s.2008, 117f).  

Då det inte förekommer något tal i filmen får de retoriska appellformerna främst tala genom 

bilderna. Den mest förekommande är då pathos som här syftar till att väcka medkänsla för de 

ungdomar som vill arbeta, men som blir ignorerade. Detta skapar också en samhörighet och “vi-

känsla” hos andra ungdomar i samma situation, vilket är centralt i både teorin om pathos och ethos.  

Negativt riktad reklam förekommer inte i filmen då det är ett problem som är gestaltat med en 

mer allmänt hållen profil så att ingen tydlig motpart kan urskiljas (Freedman, Goldstein, 1999, s 

1189-1208). 
 

2014: Tre olika vardagssituationer skildras. Stök i skolan, arbetslös som går hemma, äldre på 

äldreboende som längtar efter sällskap. Stefan Löfvén pratar i en speak om vad Socialdemokraterna 

vill göra för att förbättra Sverige. Filmen är producerad av reklambyrån Granath.  

 Filmen beskriver tre till synes olika situationer, men som de allra flesta kan identifiera 

sig med. Skolan som gestaltas i form av ett stökigt klassrum, hemmiljön där pojken i filmen önskar 

att han hade ett arbete att gå till och äldreboendet där de äldre önskar lite uppmärksamhet. 

Tillsammans utgör bilderna myten om ett nutida Sverige, enligt partiets egen definition (Fiske, 1997, 

s.82f). Det bildas också en kedja av konnotationer i bilderna, dessa tar upp det underliggande 

budskapet förändring, vilka också förstärks av talet (se nedan). Flickan i klassrummet som först inte 

får hjälp får till slut det (“investera i fler lärare”). Pojken som vill ha jobb som ser hoppfullt ut genom 

fönstret där solen bländar hans ansikte (“jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar”) eller den äldre 

kvinnan som får sällskap av vårdbiträdet (“människovärdet före vinstjakt”). Således finns en 

dramaturgi i filmen där den socialdemokratiska politiken bidrar till myten förändring (Hedlund och 

Johannesson, 1993, s.121; Carlsson och Koppfeldt, 2008, s. 27). Väggarna i klassrummet där flickan 

sitter och korridoren utanför är ljust blåa och kan här ge både konnotationer om att skolan är en kall 

och dålig plats likväl att skolan är en fråga som partiet tar seriöst. Flickan och pojken är också klädda 

i rött, en färg som appellerar i politiska sammanhang till vänsterpolitiken (Mral, Olinder, 2011, s.110; 

Håkansson, Johansson och Vigsø, 2014, s.78). Den rödklädda flickan som förekommer mest i filmen 

kan här också uppfattas ur ett source model-perspektiv för partiet, även om hon inte är ett igenkänt 

ansikte för partiet är det färgen på hennes tröja som står för igenkännandet till partiet (Mårtensson, 

2009, s. 427). Partiets varumärke i filmen är den karaktäristiska S-rosen och varumärkeslöftena “Ett 

Sverige för alla” och “Framtidspartiet” som syns tillsammans med logotypen (Dahlqvist, Melin, 

2010, s.88f).    
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Filmen från 2014 är i stor del baserad på sakuppgifter och hör därför till den informerande 

budskapsstrategin där budskapet förstärks med metoden “Unikt säljpåstående/ USP”. Det utlovas “Ett 

Sverige för alla” om de kommer till makten (Mårtensson, 2009, s. 426f). Då det också förekommer 

mycket fakta är logos den appellform som förekommer mest i filmen. Partiledaren Stefan Löfvén 

talar för vad hans parti ämnar göra med den svenska politiken om Socialdemokraterna kommer till 

makten. “Därför ska vi investera i mindre klasser och skickliga lärare /.../ skärpa kvalitetskraven i 

välfärden så att människovärdet alltid går före vinstjakten” är några av de argument som presenteras 

(Carlsson, Koppfeldt, 2008, s. 118). I enlighet med teorin om ethos försöker Löfvén att skapa en “vi-

känsla” med publiken just genom att använda ordet “vi” samt att bilderna i klippet visar på vardagliga 

situationer som många kan känna igen sig i (Carlsson, Koppfeldt, 2008, s.117). Även pathos 

förekommer i filmen utifrån de olika situationerna i filmen. Bland annat väcker den medlidande för 

den äldre damen som till en början sitter själv i sin rullstol och saknar sällskap (Vigsø, 2010, s.221) 

Negativt riktad reklam förekommer inte i uttalad form. Möjligen kan budskapet om skola, 

jobb och välfärd i filmen ses som negativt mot Alliansens politik då dessa tre områden målas upp, 

framför allt i bild, som att de i dagsläget inte fungerar tillfredsställande enligt Socialdemokraterna 

(Freedman, Goldstein, 1999, s 1189-1208).  

4.5 Vänsterpartiet 
	  
2010: Handlar om hur vårdföretag tar ut vinster ur sjukvården och lastar upp det på en lastbil som 

sedan stoppas av en hand som förvandlar pengarna till sjukvårdspersonal som springer tillbaka in i 

sjukhuset. Producerad av Electric Boogie reklambyrå. 

Valfilmen 2010 är animerad och använder sig i huvudsak av lerfigurer som människor. 

Färgerna går i ljusröda nyanser och leksaker och plakat används för att illustrera och matcha det som 

sägs av Lars Ohly i speaken. Lerfigurerna har sjukhuskläder på sig och man använder ett rött kors på 

taket till sjukhusbyggnaden för att illustrera att det är ett sjukhus, dessa väcker alltså konnotationer 

som gör att vi förstår att filmen handlar om sjukvården (Fiske, 1997, s.82f). En kostymklädd arm tar 

ut en säck med pengar ur taket på sjukhuset och placerar säcken på en lastbil som sedan kör iväg. En 

arm utan kostym sätter emellertid snabbt stopp för det och förvandlar pengasäcken till personer som 

springer tillbaka in i sjukhuset för att arbeta. Det kan metonymiskt tolkas som att någon eller något 

behövs för att sätta stopp för vinstuttaget för annars kommer det att fortsätta. Man låter pengasäcken 

och arbetarna metonyomiskt stå för helheten i inslaget (Fiske, 1997, s.130). Att den kostymklädde tar 

pengasäcken och den icke-kostymklädde stoppar uttaget kan ses som ett sätt att konnotativt bygga 

upp myten om företag som giriga, och i viss mån en segmentering av klasser då få arbetare klassiskt 
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sätt brukar ha kostym i jobbet (Hedlund och Johannesson, 1993, s.121). Ingen identifikation med 

någon speciell person förekommer i valfilmen som kan ses representera partiet, vilket inte bidrar till 

ethos (Hedlund och Johannesson, 1993, s.157f). De röda färgerna kan här ses som dominant och 

konnotera till solidaritet, att vi ska värna om välfärden. Sjukhusets blå färg kan vara ett färgval som 

enligt färgsymboliken vill appellera till seriositet, men även att välfärden är kall då pengar plockas ut 

ur sjukhuset, pengar som enligt V kunnat användas på ett annat sätt (Mral, Olinder, 2011, s.110). 

Valfilmen använder sig också av en informativ budskapsstrategi. Detta därför att man hänvisar till 

sakuppgifter som “3 miljarder plockas ut i vinst varje år”. Hela valfilmen är konstruerad för att 

förmedla information, inte för att hänvisa till emotion. En strategimetod som används är också det 

unika säljpåståendet då deras krav på stopp av vinster i välfärden uppfattas som unikt, något som 

partiet är ensamt om att föreslå (Mårtensson, 2009, s. 427). Vänsterpartiets logotyp förekommer sist i 

filmen, samt akronymen V mitt i den. Ingen slogan förekommer dock, enbart en uppmaning att: 

“rösta på Vänsterpartiet 19 september”. 

Man använder sig i valfilmen till störst del av appellformerna logos.  Detta eftersom man tar 

upp argument och fakta för att vinna röster från publiken. “3 miljarder tas ut i vinster varje år”, “Man 

skulle kunna anställa 8000 undersköterskor” etc. Man använder ethos i hopp om att skapa en vi 

känsla när man pratar om välfärden - att det är något som angår oss alla: “Det är pengar som du och 

jag betalar till vår gemensamma sjukvård”, säger man. Detta pekar också på att man vill förmedla 

goda avsikter i och med att man menar att man vill förbättra för alla (Carlsson, Koppfeldt, 2012, s. 

116f). Pathos används på så sätt att man vill göra folk arga på att pengar, som man betalar i skatt, inte 

går till att hjälpa utan hamnar i privata aktörers fickor (Vigsø, 2010, s.221). Man målar upp 

situationen som ett hot och pekar på att jobb inte finns på grund av vinstjakten i välfärden. Negativ 

kampanj är alltså implicerad då man pratar om vinstuttag i en negativ bemärkelse och berättar vad 

som skulle ha kunnat göras med pengarna, bland annat “8000 nya undersköterskejobb”. Även 

armarna som finns med i filmen kan ses representera olika synsätt - den som tar ut pengar har kostym 

och uppfattas som företagaren, den som stoppar vinstuttaget har inte kostym (Carlsson, Koppfeldt, 

2012, s. 61f). 
 

2014: Handlar om vad Vänsterpartiet vill göra med politiken om de får makten, utformad som en 

trailer till en storfilm på bio. Personer vid ett bord i kommunfullmäktige diskuterar vad man vill och 

inte vill göra. Man visar också företagare som gör/försöker göra affärer. Filmen är producerad av 

ideella krafter.  
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Valfilmen är utformad som en trailer till en stor biofilm. Två scener klipps samman i början, 

dels från en fullmäktigesal där man sitter vid ett bord och diskuterar vad som bör göras, samt en scen 

med två kostymklädda män som klipps in när ordet “greed” sägs. Bilden är också mörkare och mer 

steril när männen visas, inte ljus som när de i fullmäktigesalen pratar. När den ene av två 

kostymklädda männen säger “Nej, vi är inte till salu”, blir dock bilden ljus igen då det är träväggar 

och inte betong i bakgrunden, så som fallet var tidigare i filmen. Man kan därför antas leka med 

metaforer som färger för att skapa värme. Det röda kan därför ur ett färgsymboliskt perspektiv ses stå 

för solidaritet samt att det också är den allmänt kända färgen för Vänsterpartierna (Mral, Olinder, 

2011, s.110; Håkansson, Johansson och Vigsø, 2014, s.78). Samtidigt skapas en distans mot det 

parlamentariska läget och vad marknaden representerar med de blå och gråa tonerna som här tolkas 

som kyla (Mral, Olinder, 2011, s.110). Syntagmatiskt kan man också se att paradigmet om hur 

samhället ser ut byggs upp - med steril marknad och varmt kommunal/regeringsstyre (Fiske, 1997, 

s.82f). Filmens trailerutformning genomsyrar metonymiskt helhetsintrycket och bidrar till en 

ungdomlig känsla och för tankarna till actionfilm och politiskt spel, speciellt då en stor del av filmen 

utspelar sig i en fullmäktigesal. Det är snabba klipp och flera pampiga ljudeffekter (Fiske, 1997, 

s.130). 

Budskapsstrategier som används är en kombination av den informativa och transformerande 

strategin, detta då man försöker förmedla vad partiet vill med viss saklighet i form av klara 

ställningstaganden “agianst sexism, against rasism”, och därför att man ändå försöker locka genom 

emotion på så sätt att man använder svengelska (ungdomligt) och utformar filmen som en trailer inför 

en kommande storfilm (Mårtensson, 2009, s. 427). Akronymen V förekommer i form en stor logga 

nästan först av allt i filmen och upptar då nästan hela bilden. I slutet på filmen förekommer ingen 

sådan, inte heller något varumärkeslöfte. I likhet med valet 2010 förekommer enbart en uppmaning 

att rösta på Vänsterpariet 14 september. Mitt i filmen sägs dock “Vi är inte till salu” så man kan enligt 

analysen tro att de förutsätter stark varumärkeskännedom- och association då detta var deras slogan 

2014. Dock framgår det inte tydligt i valfilmen att så är fallet (Dahlqvist, Melin, 2010, s.88f). 

Tilläggas ska göras att valfilmen börjar med en grön bild och texten: “The following preview 

has been approved by everyone who wants a fair society where people are more worth then money”. 

Man gör redan där tydligt vad budskapet med valfilmen är. Man säger sedan “Ett land som byggs för 

folkets bästa är starkare än ett land där marknaden får styra”. Även där framgår tankens klarhet - 

logos i form av nyttoargument (Carlsson, Koppfeldt, 2008, s.117f). Emellertid används en blandning 

av engelska och svenska i filmen, vilket kan ses missgynna klarheten i argumenten, samt ett bristande 

förtroende enligt ethos (Carlsson, Koppfeldt, 2008, s.116). En av de många som talar är Rosana 
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Dinamarca, riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Hon används som ett relativt känt ansikte och inom 

teorin om ethos bidrar det till att skapa förtroende. Man använder också värdeladdade ord så som 

“against rasism, against sexism”, som kan väcka starka känslor hos många (Carlsson, Koppfeldt, 

2008, s.117f). Det bidrar också till användandet av teorin om pathos i form av förargelse över tingens 

existens i samhället. Man bygger samtidigt upp en del humor genom att prata svengelska. Man 

anspelar på en trygghetskänsla i form av pathos när man säger “Tillsammans kan vi bygga homes 

som alla har råd med”, samt fruktan eftersom man då menar att alla i dagen samhälle inte har råd med 

det (Carlsson, Koppfeldt, 2008, s.118f). 2014 förekommer, i olikhet med 2010, ingen negativt riktad 

kampanj (Freedman, Goldstein, 1999, s 1189-1208). 

4.6 Moderaterna 
	  
2010: Filmen utspelar sig i form av en rad scener. Alla utspelar sig på arbetsplatser där minst två 

personer utbyter kärleksfulla blickar. Valfilmen är producerad av Fortune Agency. 

I valfilmen visas genomgående enbart scener då människor ger varandra romantiska blickar 

utan att någonting sägs. Genom detta skapas bilder som bygger upp myten om att kärlek kan 

förekomma på jobbet i de mest alldagliga av situationer, samt spänning (Carlsson och Koppfeldt, 

2008, s. 27). Detta går också i ett med metonymi - blickarna bildar samma verklighet på olika jobb 

och får stå för helheten i valfilmen - jobbet som något mer än bara jobb (Fiske, 1997, s.130). Bilden 

är klar och skarp. Men trots budskapet i filmen gällande kärlek kan man känna att det skapas en viss 

dissonans i och med att bilderna ständigt är väldigt kalla och sterila, inte varma. Till exempel är den 

sista scenen där ett par sitter i en matsal helt nedsläckt, och ger intrycket av att vara stängd, något som 

gör att den blå tonen i scenen ur ett färgteoretiskt perspektiv konnoterar till kyla, inte värme och 

kärlek. Det är också värt att nämna att filmens blåa färger överlag kan vara en ansats till att visa 

seriositet och partiets ideologiska beteckning (Mral, Olinder, 2011, s.106f). Det finns alltså ett visst 

inkogurrent budskap (Mårtensson, 2009, s 408f). Scenerna visar olika personer i olika jobb och 

utelämnar därför inte någon specifik grupp. Syntagmatikt bidrar blickarna till i dessa scener, enligt 

teorin om semiotiska paradigm, med att bygga upp föreställningen om jobb som någonting mer än 

enbart mekaniskt arbete utan också som något själsligt (Fiske, 1997, s.82f). Även en scen där två män 

i kassan tittar romantiskt på varandra kan tolkas som en metafor för att Moderaterna har en öppen 

HBTQ politik (Carlsson och Koppfeldt, 2008, s. 57; Mral, Olinder, 2011, s.110f).  

Moderaternas logotyp visas först i slutet på filmen. “Nya Moderaterna” skrivs ut i text. 

Undertill står också varumärkeslöftet “Sveriges enda arbetarparti”. Men innan det kommer i bild har 

man också ett annat varumärkeslöfte “Kärlek på jobbet, bara en av många anledningar till varför fler 
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ska ha ett jobb”.(Dahlqvist, Melin, 2010, s.88f). Sammanvägt kan man alltså säga att paritet använder 

man sig av en transformerande budskapsstrategi. Detta eftersom strategimetoden om generaliserade 

emotion är det man anspelar på i störst grad; alltså att man ska kunna identifiera sig med det som 

händer (Larsson, 2014, s197f). 

2010 förekommer emellerid inget tal i valfilmen. Under hela valfilmen spelas i stället “I want 

to know what love is” av rockgruppen Foreigner. Den enda texten som framkommer, förutom loggan 

är “Kärlek på jobbet, bara en av många anledningar till varför fler ska ha ett jobb”. Samt slogan 

“Sveriges enda arbetarparti”, och det först i slutet i form av sista bild. Enligt teorin om appellformer 

så hänvisar man med andra ord inte mycket till logos i form av att ta upp någon fakta, statistik eller 

genom att fokusera på sakfrågor i form av reella politiska förslag eller liknande. Däremot hänvisar 

man mer till appellformen pathos i och med ovannämnd slogan; man vill att tittaren ska känna hopp 

om att det kan vara på jobbet som ens framtida fru/man/annat finns (Carlsson, Koppfeldt, 2008, 

s116f). Samtidigt försöker man bygga en “vi-känsla” i och med att man visar kärleken i alla 

samhällsgrupper och mellan olika sexuella läggningar. Ur ett ethos-perspektiv försöker man alltså 

skapa samhörighet med publiken och visa att ens politik är inkluderande (Vigsø, 2010, s.221). 

Samtidigt användes inte heller någon negativ kampanj i valfilmen (Freedman, Goldstein, 1999, s 

1189-1208). 
 

2014: Filmen utspelar sig i en hiss på en byggplats. Fyra män står i den och diskuterar om de har sina 

verktyg med sig och vilka som behövs. Det verkar först som de driver med den som är ny, men det 

visar sig att de bara skojar. Valfilmen är producerad av Film de liberte.  

Filmen utspelar sig hela tiden i en hiss. Fyra män står i den, iförda jobbarkläder - blåa. De tre 

äldre står avslappnat och hänger. Han som blir utfrågad har händerna framför sig och ger intrycket av 

att han inte är lika säker och inte tillhör gruppen. Men bilden är ständigt ljus och det är mycket färger, 

blått och orange är dock de som dominerar. Den blå färgen är politiskt sett en konservativ färg 

samtidigt som orange är Alliansens färg. Därför kan färgvalen här enligt färgteorin vara en metafor 

till Moderaternas och Alliansens politik (Carlsson, Koppfeldt, 2008, s.57f; Håkansson, Johansson och 

Vigsø, 2014, s.78). Den blå färgen kan också enligt samma teori vara en ansats till att visa något 

seriöst; att de tar jobbfrågan på allvar (Mral, Olinder, 2011, s.108). Kameran är ständigt fokuserad på 

ett ställe.  

I filmen frågar en byggarbetare den yngre om han har med sig alla verktyg? Två andra män 

säger inget, men de står där och ser sluga ut. Den yngre säger att han har med sig allting när denne 

frågor, gång på gång, och när den andre till slut frågar om han har “ögonmåttet” med sig så ser den 
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äldre fortsätter att fråga om han har med än det ena eller det andra verktyget. Plötsligt börjar den 

yngre se väldigt orolig ut. De andra börjar att skratta och säger att det är ett skämt. “Välkommen till 

första dagen på jobbet”. Säger en av de fyra männen, samtidigt som de klappar den nye på axeln. Den 

nye på arbetsplatsen lyser upp. Det ger en gemenskapskänsla och alla lyser upp, ler och skrattar. Man 

får intrycket av att han kommer att passa in, om inte på en gång så med tiden. Han till och med pustar 

ut. Frågorna och nervositeten i mannens kroppspråk kan tillsammans ses bilda en metonym som 

handlar om osäkerhet, och myten om att det är så här ens första dag på jobbet är (Fiske, 1997, s.130). 

Samtidigt skapas myten om hur mer erfarna personer som arbetat längre på en arbetsplats kan det 

mesta, och hur lärlingar tas in och lärs upp för att snart bli en av de erfarna och mer avslappande i 

hissen. Det kan också ses som en metafor för hur viktigt det är med gemenskap på jobbet och att man 

bör rösta på något som gynnar något som är så viktigt  (Carlsson och Koppfeldt, 2008, s. 57f).  

Partiet använder sig av den transformerande budskapsstrategin då man vill att tittaren ska 

kunna identifiera sig med den nye i filmen, även här enligt teorin om generaliserande emotion. Alla 

har någon gång haft en första dag på jobbet. “Fler ska få uppleva sin första dag på jobbet”, skriver 

man i slutet av filmen. Annars används enbart teorin om generisk information i inslaget (Mårtensson, 

2009, s 408f). I slutet används också en stor akronym: nya “M”. Hela ordet Moderaterna är alltså inte 

utskrivet någonstans utan man använder enbart akronymen i form av en logga och antar därför 

varumärkesassociation samtidigt som man kan se det som att användandet segmenterar akronymen. 

Nedanför står det skrivet: “Sveriges arbetarparti”, vilket är en skillnad från 2010 då man kallade sig 

“Sveriges enda arbetarparti”. Varumärkeslöftet kommer lite tidigare på slutet och är “Fler ska få 

uppleva sin första dag på jobbet. 300 000 jobb är bara början” (Dahlqvist, Melin, 2010, s.98). 

Inga större sakupplysningar sker i valfilmen, utan helheten bygger på att visa någonting 

genom handling i en scen, alltså refererar man inte mycket till logos med sakuppgifter, förutom 

uttalandet om 300 000 jobb, men som ändå bygger på att hänvisa till ens känslor. Däremot skapas en 

vi-känsla och pathos då man i stället appellerar till “första dagen på jobbet” som alla har haft och den 

skämtsamma invigningsritualen. Eftersom den enda texten i filmen, eller direkt uttryckta budskapet 

är; “Fler ska få uppleva sin första dag på jobbet” får resten av filmen mening i och med det. Annars 

skulle filmen lätt kunna misstolkas som “mobbing på jobbet” och därmed få motsatt effekt (Larsson, 

2014, s202f). inte heller 2014 används ingen negativ kampanj riktad mot någon (Freedman, 

Goldstein, 1999, s 1189-1208). 
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4.7 Miljöpartiet 
	  
2010: Handlar om en rad personer som försöker rädda miljön på sitt eget sätt. En gammal tant 

försöker panta, en flicka dela upp sin docka i plast, batterier och tyg för att kunna källsortera. 

Reklambyrå är Locomotiv. 

Genomgående i valfilmen 2010 är att den är väldigt ljus och färgerna i likaså. Mycket grönt 

förekommer också i form av träd, parker, men också kläder och inredning i rummen - speciellt i 

rummet där flickan som bryter i sär dockan befinner sig, och damen som skruvar ur glödlampan i 

taket. Den gröna färgen är ett sätt för partiet att dels belysa sin ideologiska färg, men också för att ge 

konnotationer om ett friskt och sunt samhälle (Håkansson, Johansson och Visø 2014, s.78; Mral, 

Olinder, 2011, s.110). Genom isärtagandet av plast och bytet av lampor som kan ses vara syntagmer 

byggs ett paradigm upp av att det är viktigt att göra saker för miljön (Fiske, 1997, s.82f). Man låter 

sådana handlingar metonymiskt stå för helheten i valfilmen och lutar sig därför kraftigt på det. 

Genom att låta olika personer i samhället, till exempel barn, källsortera kan det tolkas som att man 

försöker slå hål på myten om att barn inte förstår sig på miljöproblem och bygga upp en myt som 

menar att de kan och vill (Carlsson och Koppfeldt, 2008, s. 27). Logotypen, och därmed avsändaren 

ses först i slutet på valfilmen och är liten i jämförelse till slogan som faller ned ifrån ovan och upptar 

halva bilden. Slogan tillika varumärkeslöftet är “Modernisera Sverige”. Man förstärker också anspela 

på en varumärkesassociation med att fokusera på miljön (Dahlqvist, Melin, 2010, s.82-83).   

 Valfilmen är en blandning av transformerande och informerande strategin. Dels är den 

informerande på så sätt att den tydligt gör klart att Miljöpartiet är ett parti som värnar om miljö, detta 

eftersom hela filmen handlar om personer som återvinner - stoppar burkar i panten osv. Men den är 

också transformerande på så sätt att man använde sig av generaliserande emotion - man visar inte upp 

något situationsbundet i filmen (Larsson, 2014, s197f). Miljöfrågan är den frågan som dominerar. 

Även generisk information används då miljöfrågan som ligger i fokus inte hjälper enbart MP 

(Mårtensson, 2009, s 408f).   

Det förekommer inget tal i valfilmen förutom på slutet. “Runt omkring oss finns det 

många som jobbar för miljön, nu är det dags för en regering som också gör det”, säger en kvinnoröst. 

Med orden “oss” byggs det upp en vi känsla i enlighet med ethos - man förstärker sin trovärdighet i 

och med att man menar att man arbetar för något som påverkar oss alla. I enlighet med teorin om 

pathos försöker man också genom bilden visa på lösningar och att alla kan bidra till en bättre miljö 

(Vigsø, 2010, s.221). En äldre kvinna som försöker nå upp till panten, ett litet barn som bryter ned sin 

docka i delar för att kunna sortera är bra exempel på detta. Man erbjuder ett betydelsefullt jobb och 
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uppgift - att rädda miljön. Logos är den appellform som minst förekommer i filmen då det inte 

presenteras några sakuppgifter, statistik eller liknande. Man förutsätter att man som tittare förstår 

miljöproblemet och hur sortering med mera bidrar till att hjälpa (Carlsson, Koppfeldt, 2008, s.116f). 

 Negativ kampanj förekommer i reklamen då man säger “Runt omkring oss finns det 

många som jobbar för miljön, nu är det dags för en regering som också gör det.” Man pekar med 

andra ord ut Alliansen och säger att de inte gör tillräckligt i miljöfrågan (Mårtensson 2009, s.146-

148).  
 

2014: Är en trailer till partiets realtyserie på webben. Den visar partiledarna och pressekreterare i 

vardagliga situationer och Miljöpartiets arbete inför valet. Reklambyrå är Mag5. 

Partiledare från alla partier, även Alliansen, förekommer, ofta samtidigt som Miljöpartiets. 

Det kan tolkas som en metafor som menar att man kommer överens med alla, och kan umgås med 

dem även över en kopp kaffe - som också visas. Genomgående är också att ryckcitat från olika 

kändisar och twitteranvändare presenteras stort i bild vid olika tillfällen. De är alltid positiva och 

bidrar syntagmatiskt till att en bild av en modern teknologisk värld och öppenhet visas (Fiske, 1997, 

s.130). I ungefär hälfen av scenerna i valfilmen visas också andra partier, allt från Göran Hägglund 

till Fredrik Reinfeldt och Jimmie Åkesson. Framför allt i början när Hägglund slår sig ned bredvid 

Romson kan det vara svårt att veta vilket parti som egentligen är avsändare till filmen. Detta eftersom 

någon logotyp eller liknande för Miljöpartiet då ännu inte hunnit komma på bild. Det kommer först 

efteråt. Vardagssituationen i sminkrummet och handslagen mellan partiledarna kan ses fungera 

metonymiskt. Att måla upp sig och partiet som vanliga människor får stå för helheten och det är det 

man fokuserar på. Speciellt pressekreteraren pratar ofta direkt till kameran och bidrar till metonymen 

av vardaglig- och folklighet (Fiske, 1997, s.82f). 

Miljöpartiets logotyp förekommer inte i filmen. I stället nöjer man sig med #alltgrönt, som är 

deras slogan. Miljöpartiets namn framkommer dock i länken “youtube.com/miljopartiet” som även 

den kommer i slutet tillsammans med logotypen, och en gång i början då man säger “Följ Miljöpartiet 

bakom kulissera”. Man bygger sitt varumärke genom varumärkesassociationer som ett ungdomligt 

parti med citat från twitteranvändare (Dahlqvist, Melin, 2010, s.82f). Åsa Romson och Gustav 

Fridolin får också uppfattas som sourcemodel i filmen, vilket förstärker varumärkeskännedomen 

(Mårtensson, 2009, s. 427). Filmen domineras av den informerande budskapsstrategin i den 

bemärkelse av att man använder uttryck som “Det är viktigt att vi får till några sägningar på skolan”, 

och Fridolin som säger “Vi behöver ett valresultat där ett parti sprunget ur vit makt rörelsen inte blir 

Sveriges tredje största” (Larsson, 2014, s197f). Det “unika säljpåståendet/USP” spelar också in då 
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man säger att SD inte ska få bli tredje största parti. Indirekt budskap då man säger: röstar man si så 

blir det så. Även uttryck så som “Bästa partireklamen hittills”, används och anspelar på teorin om 

överdrifter (Mårtensson, 2009, s. 416f).   

I valfilmen 2014 använder man sig inte särskilt mycket av appellformen logos då inga riktiga 

sakargument framkommer. Man skulle emellertid kunna tolka Fridolins uttalande som en, åtminstone 

som sättet det presenteras på, sakuppgift när det kommer till SD:s ursprung. Dock är tankens klarhet 

inte särskilt tydlig (Larsson, 2014, s202f). Man visar också partiledarna i sin vardag, till exempel när 

Romson blir avbruten mitt i en intervju med Expressen därför att en annan partiledare kommer förbi. 

“Vilket hån”, säger hon. Det bygger enligt appelformen ethos upp henne och därmed också MP som 

människor man kan identifiera sig med - även de kan råka ut för skit. Också Fredrik Wikingson 

förekommer och pratar om magkänsla. Man använder sig av auktoriteter som härrör till ethos. 

Samtidigt kan Expressens diss av Romson tolkas som ett uttryck för pathos man ska tycka synd om 

henne och därmed också MP. Man appellerar också till känslor genom Fridolins tal om SD. Man 

väcker känslor som rädsla med ord likt “vit makt-rörelse” i samma mening som “tredje största parti” 

(Vigsø, 2010, s.224f) 

Negativ kampanj används i filmen. Det tydligast talande exemplet är det som Fridolin säger 

“Vi behöver ett valresultat där ett parti sprunget ur vit makt rörelsen inte blir Sveriges tredje största”, 

samtidigt som man visar en bild på Jimime Åkesson. Samtidigt ska noteras att partiledare från 

Alliansen presenteras välvilligt i filmen och Åsa Romson hälsar vänskapligt på Hägglund som om de 

vore vänner. “Jag rodnar när jag ser dig”, säger Hägglund till Romson (Mårtensson 2009, s.146-148).  

4.8 Kristdemokraterna  
	  
2010: Filmen beskriver olika situationer där människor är mindre mänskliga och beter sig mer som 

djuren i djungeln. Partiet anlitade reklambyrån Ruth för att producera filmen. 

Valfilmen är genomgående mörk i sina färger. Detta är, enligt teorin om hur människor tolkar 

bilder ett sätt att skapa ett paradigm samt väcka konnotationer om ett mörkt samhälle (Fiske, 1997, 

s.82f). Detta illustreras också med vad som sker i bild. En kille blir nedslagen, en äldre dam med 

rullator har ramlat och folk omkring vägrar hjälpa henne. Eller då en flicka ser vettskrämd ut när hon 

sitter på en smutsig toalett. Med jämna mellanrum klipps också bilder på djur som äter ur kadaver 

eller jagar ett byte in. Dessa bildar tillsammans en kedja med konnotationer som skapar ett metonym 

som i sin tur bygger upp en myt om att mänskligheten beter sig allt mer djuriskt (Carlsson, Koppfeldt, 

2008, s.27). Tillsammans med varumärkeslöftet som presenteras i slutet och de många olika 

exemplen vill Kristdemokraterna säga att en röst på dem är en röst för ett mer medmänskligt Sverige. 
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Partiets logga syns först i slutet av filmen.  Varumärkeslöftet är “Vi vill ha ett mänskligare Sverige”. 

KD har också utnyttjat den transformerande budskapsstrategin i filmen. Inget tal förekommer i filmen 

vilket lämnar publiken till att relatera och associera till innehållet i bilderna (Larsson, 2014, s.197f). 

Även en generaliserande emotion som syftar till att väcka publikens misstro till vad som framställs 

används; människor som beter sig som djur finns i filmen (Mårtensson, 2009, s.416-418). 

 Inget tal förekommer i filmen 2010 och den enda texten som syns i bild är partiets 

varumärkeslöfte “Vi vill ha ett mänskligare Sverige”. Budskapet blir tydligare när man låter text och 

bild samverka än då de står enbart för sig (Carlsson, Koppfeldt, 2008, s.95). Logos i filmen utgörs av 

att partiet vill få publiken att dra slutsatsen att en mer mänsklig politik behövs, men logos 

förekommer i en ganska liten utsträckning då varken fakta i form av siffror eller sakupplysningar 

presenteras. Det finns heller inte någon tydlig sakfråga eller någon specifik målgrupp som tilltalas i 

filmen, vilket också försvagar logosargumenten (Carlsson, Koppfeldt, 2008, s.118). Däremot är det 

tydligt att de situationer som visas är direkt fel sätt att agera på, vilket kan skapa ett förtroende till 

partiet som vill se ett mänskligare Sverige och ta bort det som visas upp som fel. Detta passar in som 

ett ethosargument även i det hänseendet att det är en ansats att bygga en bro till publiken utan att 

använda ordet “vi” för att inkludera alla (Carlsson, Koppfeldt, 2008, s.117).Det finns emellertid mer 

av pathos i filmen. Vallöftet kan då tolkas som att Sverige inte längre är mänskligt, där 

medmänsklighet inte existerar och det är något man ska känna sorg över. Bilderna förstärker bilden 

av att människorna är “djuriska” i sitt beteende där starkast vinner. Då det inte förekommer något tal 

får bilderna här tolkas som värdeladdade vilket istället stärker teorin om pathos (Vigsø, 2010, s.221). 

Samtidigt förekommer det ingen negativ kampanj (Freedman, Goldstein, 1999, s 1189-1208). 
 

2014: Från morgon till kväll följs en familjs vardag sett från en kamera ifrån familjens kök. Filmen är 

producerad av reklambyrån Falk.  

Filmen utspelar sig i ett och samma kök hemma hos en familj under ett dygn där allting 

snabbspolas. Färgerna i bilden är vita och ljusa, till skillnad från filmen 2010. Alla detaljer i bilden är 

syntagm som tillsammans skapar paradigmet av en lycklig, välmående familj och myten om hur KD 

anser att en familj ska vara (Carlsson, Koppfeldt, 2008, s.27; Fiske, 1997, s.82ff). Den vita färgen kan 

vara ett sätt att hänvisa till expertis, att de vet vilka förutsättningar som krävs bäst för att en familj ska 

må bra (Mral, Olinder, 2011, s.110). Pappan arbetar vid sin dator när mamman i familjen plockar 

undan i köket, klassiska könsroller, vilket kan ses som ett metafor för att partiet ideologiskt sett är 

konservativt och att det är den sortens familj som partiet vill värna om i första hand (Fiske, 1997, 

s.82f). Valfilmen faller både inom den informativa och den transformerande budskapsstrategin. 
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Informativ på så sätt att Göran Hägglund talar för vad partiet står för, samt att han även förekommer 

som en auktoritet i form av source model teorin, något hör den transformerande strategin till. Vidare 

refererar partiet mycket till ett fru-man-barn familjeliv, något som kanske inte är helt självklart att alla 

kan identifiera sig med i dagens samhälle. De försöker också lägga beslag på ett territorium, 

familjepolitiken, vilken också är deras kärnfråga i valet 2014 (Mårtensson, 2009, s.408f). Vidare är 

partiets logga, som förekommer i slutet av filmen, större än 2010. Varumärkeslöftet “Familjens 

Röst”, anspelar till det som visas i bilder i filmen då den fokuserar på en klassisk familj. I speaken 

pratar Göran Hägglund, partiledare, och gör avsändaren mer tydlig eftersom man inte nödvändigtvis 

förstår att det är Kristdemokraternas valkampanj förrän i slutet. Man förutsätter därför att Hägglund 

är en varumärkesassociation med sin röst och därmed också en stark profil i form av personifikation 

som man kan lita på (Dahlqvist, Melin, 2010, s.82ff). 

 I form av tal är valfilmen 2014 något mer saklig än 2010 och appellerar mer till teorin 

om logos. Partiledaren Göran Hägglund ger förslag som ämnar ge publiken en insikt om vikten av en 

fungerande familj. Bland annat säger han: “Vi vill göra det lättare att kombinera arbete och familj” 

vilket är ett sakligt argument i syfte att övertyga (Carlsson, Koppfeldt, 2008, s.118). “Mer tid för 

relationer ger en tryggare uppväxt. Det är viktigt i sig för Sveriges tillväxt” är ett av partiets argument 

som används för att bygga förtroende till publiken. Känslan är att partiet vet vad de pratar om och 

stärker på så vis ethos. Filmen försöker också bygga en vi-känsla till publiken genom talet om 

familjen i fokus (Vigsø, 2010,s.221). I enlighet med teorin om pathos söker också partiet här väcka 

trygghet och gemenskap då ordet familj innebär goda konnotationer för många. Argument som ska 

göra det lättare för familjer antyder också att Kristdemokraterna har lösningen vilket i sig kan väcka 

en känsla av lättnad och anspelar mycket på pathos (Carlson, Koppfeldt, 2008, s.119). Ingen negativ 

kampanj förekom (Mårtensson 2009, s.146f). 

5. Slutsats 
	  
Efter att ha analyserat riksdagspartiernas valfilmer år 2010 och 2014 har vi noterat att valfilmerna 

som producerats av Alliansens partier, båda åren, oftare tenderar att använda sig av en 

transformerande budskapsstrategi, känslor, i större utsträckning än de rödgröna partierna. Gemensamt 

för alla partier är att man i stor utsträckning också använder sig av de retoriska appellformerna ethos 

och pathos i sina valfilmer, samt att logos i form av siffror. Underbyggd fakta har emellertid en 

generellt sett mindre framträdande roll. Dock visar också analysen att de partier som lutar sig mest på 

logosargument hör till vänsterpartierna så som Vänsterpariet där logos vägde tungt i båda valfilmerna, 
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Socialdemokraterna som använde siffror för att stärka sina argument i filmen 2010 och sakargument 

2014 “Jobb inom 90 dagar”. Det ska däremot inte sägas att Alliansens partier inte använder sig av 

logos, utan snarare att det inte var lika framträdande i de retoriska argumenten. Sverigedemokraterna i 

sin tur anspelar i mycket hög grad på pathosargument i sina valfilmer då man kan se ett försök till 

polarisering  genom att skapa alternativ för tittaren att ta ställning till och därmed göra denne aktiv. 

Därför förekommer såväl logos som ethosargument i betydligt mindre utsträckning. Ett undantag för 

filmen 2010 är att det förekommer en större andel logosargument i form av bland annat siffror. 

Berättarrösten  i filmen bidrar även i viss mån till ett förstärkt ethos. 

 Bilderna i filmerna är i de flesta fallen menade att förstärka retoriken. Bilderna talar 

också i många fall för sig sig själva för att skapa en helhet och för att illustrera poänger. Detta var en 

trend bland samtliga partiers valfilmer 2010, då tal i filmerna överlag, inte förekom i någon större 

utsträckning. Här satsade till exempel Sverigedemokraterna på att belysa invandringsfrågan med flera 

burkaklädda kvinnor som kan tolkas jaga efter en ensam, svensk, pensionär med rullator. Ett annat 

exempel är Vänsterpartiets film från samma år när en kostymklädd hand demonstrativt plockar ut 

pengar från en sjukhusbyggnad. Bilderna bidrar också till att skapa olika myter eller paradigm som 

står för hur de olika partierna vill gestalta till exempel skolan, Sverige, jobben eller någon annan 

profilfråga för partiet. Filmerna för 2014 är också uppbyggda utifrån symboler, men däremot ser vi 

det inte som lika tydligt. 

 Resultatet har också visat att de flesta partier har använt sig av färger i stor utsträckning 

för att förmedla budskap i sina valfilmer. Bland annat har ett vanligt förekommande tema varit att 

man klätt personer och objekt i sina valfilmer med sitt eget partis färger. Till exempel har grön färg 

genomsyrat Miljöpartiets filmer och blått Moderaterna. Även färgfilter har i stor utsträckning använts, 

vilket gör att man ofta kunnat ana åt vilket politiskt håll filmerna lutar utan att nödvändigtvis se hela 

filmen eller lyssna till orden. Blåvitt filter för Folkpartiet och så vidare. Dock ska noteras att dessa 

filter ändå är subtila. Resultatet pekar också på att många partier använder sig av mörka och ljusa 

kontraster för att gestalta olika problem och ingjuta hopp med sin egen politik. Till exempel lyser Jan 

Björklunds ansikte upp med sol när han pratar om skolan medan skolbarnen springer i skugga på 

skolgården, och i Centerpariets valfilm 2014 går hela filmen från grå skugga till ljus och färg. 

De enda partiledarna som syns i bild och som man kan se tydligt personifiera partiet är Göran 

Hägglund, Jan Björklund och Jimmie Åkesson, samt Gustav Fridolin och Åsa Romson. Däremot 

förekommer alla partiledare i någon form i Miljöpartiets valfilm 2014, om än i korta, mindre roller. 

Således kan man utläsa att source model (användande av kända ansikten) är vanligare hos Alliansens 

partier än hos de rödgröna. 
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 När det kommer till varumärkesbyggande har vi noterat att Vänsterpartiet är det enda 

partiet som inte använder sig av slogans i någon av sina valfilmer respektive valår. De uppmanar 

endast till att rösta på valdagen sist i valfilmen (vilket är den plats som mest ofta är reserverad för 

slogans). Annars använder sig alla valfilmer av slogans, förutom Miljöpartiet 2014 och Centerpartiet 

2010. I MP:s valfilm 2014 användes endast #Alltgrönt, och vi bedömer att det inte kan räknas som ett 

varumärkeslöfte (annat ord för slogan) eftersom användandet av “#” tjänar ett annat syfte än att 

enbart vara en slogan. Mellan åren ska noteras att Centerpartiet också lagt till en logotyp i samband 

med sin slogan 2014:“Närodlad politik”. Även om den gamla fyrklövern förekommer i mycket litet 

format i högra hörnet är det den nya logotypen, föreställande en grodd som växer ur marken, som är 

mycket mer framträdande i valfilmen. Vissa partier visar också tendenser att försöka stärka sin 

varumärkesassociation genom att fokusera på enskilda frågor i valfilmerna som ofta förknippas med 

partiet, tex så fokuserar Folkpartiet i båda filmerna på skolan, Sverigedemokraterna på 

invandringspolitik, Moderaterna på jobben. Resten av partierna har å andra sidan visat sig fokusera på 

olika frågor i de olika valfilmerna. Till exempel fokuserar KD 2010 på ett mänskligare Sverige och 

2014 på familjen. 

 Inkogurenta budskap, skillnad mellan bild och det som sägs, förekommer också hos 

båda blocken, dock mer 2010 än 2014. 2010 är det Centerpartiet och Kristdemokraterna som 

använder sig av det, 2014 är det enbart Sverigedemokraterna. I viss mån skulle man också kunna säga 

att Vänsterpartiet faller in under det inkogurenta budskapet 2014, dock handlar det i det här fallet inte 

om en skillnad mellan budskapet som förs fram och bilderna, utan snarare om valfilmens 

dramaturgiska utformning och budskapet. 

 Samtidigt visar analysen att de partier som använder sig av mest tydligt negativt 

kampanjande gentemot någon motståndare är Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Bland annat går 

MP i direkt polemik mot SD när man säger “Vi behöver ett valresultat där ett parti sprunget ur vit 

makt rörelsen inte blir Sveriges tredje största”, och SD säger “Jag behöver inte rätta mig efter 

journalister, andra politiker, fackpampar och deras politiskt korrekta åsikter”, bara för att nämna 

något. Andra partier använder sig också av negativt kampanjande, om än i mindre utsträckning och är 

oftare mer subtilt/underförstått. Till exempel visar Socialdemokraterna en rad scener i filmen 2014 

som pekar på att jobb, välfärd och skola i landet inte fungerar som det ska, utan rent av fungerar 

dåligt, och pekar då underförstått ut Alliansens politik som dålig. Samma gäller Vänsterpartiets pikar 

mot privat välfärd, något som förespråkas av Alliansen: “Man skulle kunna anställa 8000 

undersköterskor”, säger man och refererar till “3 miljarder” som tas ut i vinst från välfärden varje år. 
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Sammanfattningsvis är de viktigaste slutsatserna som framkom av vår undersökning att 

vänsterpartier på den politiska skalan tenderar att använda sig mer av logos och informerande 

budskapsstrategier än Alliansen som i stället använder sig av den transformerande strategin som 

bygger mer på igenkänningsfaktorer än information om vad partiet står för, båda åren. Negativt 

kampanjande förekommer heller inte i någon större och uttalad utsträckning förutom hos Miljöpartiet 

och Sverigedemokraterna. Endast tre partier håller kvar vid samma varumärkesbyggande profilfrågor 

i de två valfilmerna, övriga skiftar varumärkesfråga mellan valen. Allianspartierna använder sig också 

i en högre grad av personifikation i form av att använda sig av partiledaren i bild än vad de rödgröna 

partierna gör. Generellt sett använder sig de flesta partierna också av färger i filmerna som är starkt 

förknippade med just det partiet. Så som blått i Moderaternas film eller rött i Socialdemokraternas 

och Vänsterpartiets filmer - båda åren.    
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7. Bilagor 

Bilaga 1 
Retorisk analys - analysmall  
 
Vår analysmall har utgått från den lathund som Anders Carlsson och Thomas Koppfeldt definierar i 
sin bok “Visuell retorik - bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia” (2008). Vi har också här valt att 
ta med de retoriska aspekterna som finns i bilden i den här analysmallen. Då vi också har för avsikt 
att analysera budskapsstrategier, varumärkesbyggande och negativ kampanj omfattas även dessa 
begrepp av den retoriska analysen.  
 

• Frågor som berör ethos 
o Hur väcks förtroende och välvilja hos avsändaren? 
o Vad gör talaren intressant, attraktiv och tilltalande? 
o Hur skapas en “vi-känsla” mellan talare och publik? 

• Finns en “vi-känsla” som bygger på släktskap eller lika social 
bakgrund? 

§ På vilket sätt presenteras argumenten? 
• Framförs det med goda avsikter? 
• Citeras kända personer? 
• Förekommer någon känd person/företag med högt anseende? 
• Förekommer några erkända moralprinciper (honnörsord): demokrati, 

solidaritet, mänskliga rättigheter, naturlagar, rättvisa etc.  
• Frågor som berör logos 

o Hur låter man mottagaren att se, tänka, dra slutsater? 
o Hur används bilder, fakta, logik, statistik och sakliga argument för att övertyga? 

§ Genom att använda: 
• Bilder till exempel metafor, antites, bilder som “bevisar” 
• Statistik, siffror och facktermer 
• Sakupplysningar 
• Nyttoargument 
• Tal som hjälper publiken att dra slutsatser, få insikter och “aha-

upplevelser” 
• Frågor som berör pathos 

o Vilka känslor vill talaren väcka - och hur? I vilket syfte? 
o Vilka argument stödjer sig på känslor? 
o Väcker filmen fruktan eller vrede? 
o Väcker filmen hopp och förväntan? 
o Skapas glädje, hänryckning eller utlevelse? 

§ I form av: 
• Humor 
• Musik eller estetiskt tilltalande upplevlse? 
• Massuplevelser, känsloutlevelser, kollektiv hänryckning 

o Väcker filmen medlidande eller medkänsla 
§ I form av: 

• Visa bilder på motgångar, otur, olyckor och lidande hos människor 
och djur 
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• Visa eget lidande, skapa samhörighet? 
• Vilken budskapsstrategi förekommer i filmen?  

o Baseras filmens budskap på logik eller känsla? 
o Förekommer någon generaliserande emotion? 
o Används någon form av source model? 

• Vilka metoder används för att förstärka eller övertyga väljaren ytterligare? 
• Hur bygger partiet sitt varumärke i filmen retoriskt? 

o Förekommer några varumärkeslöften? 
o På vilket sätt framgår vilket parti som är avsändare? 

§ Genom: 
• Akronymer? 
• Logotyper? 
• Varumärkeskännedom? 
• Varumärkesassociationer? 

• Förekommer någon slags negativ kampanj enligt följande definition: 
 “Negativt budskap är ett sådant - bild eller tal - som på något sätt misskrediterar eller 
framställer någon annan än avsändaren med en osanning eller hårt dragen/vinklad sanning som kan 
tolkas missgynannde” i filmen?  
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      Bilaga 2 

Semiotisk analys - analysmall 

 
Vår analysmall har utgått från den lathund som Anders Carlsson och Thomas Koppfeldt definierar i 
sin bok “Visuell retorik - bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia” (2008). Då vi också har för 
avsikt att analysera budskapsstrategier, varumärkesbyggande och negativ kampanj omfattas även 
dessa begrepp av den semiotiska analysen.  
 
Denotativ: 
På den denotativa nivån beskrivs det som syns på bilden, så som det är (Carlsson, Koppfeldt, 2008, 
s.18).  

• Vilken målgrupp vänder sig bilden till i första hand? 
• Vad syns i bild? 
• Hur framställs det som syns i bild? 
• Finns det annat innehåll i bilden?  

§ Så som:  
• Symboler 
• Varumärke 
• Logotyp 

• Vilka färger förekommer i filmen? 
 
Konnotativ: 
Konnotationer handlar om vilka associationer vi får av att se på en bild, vad vi tänker på när vi ser 
bilden (Carlsson, Koppfeldt, 2008, s.18) 
 

• Hur är bilden konstruerad 
• Hur kan bilden tolkas i dess delar och i sin helhet? 
• Hur skapar olika bilduttryck betydelser och konnotationer? 
• Vilka konnotationer skapar filmen? 

§ Förekommer/bidrar filmen till någon av följande begrepp på så sätt som 
definieras i teorikapitlet? 

• Paradigm 
• Syntagm 
• Metonym 
• Myt 
• Metafor 

• Vilka konnotationer skapar färgerna i bilden? 
 

• Preciseras någon budskapsstrategi med hjälp av bilderna i filmen?  
o Baseras bildernas budskap på logik eller känsla? 
o Bygger bilderna på någon generaliserande emotion? 
o Används någon form av source model i bilderna? 

• Vilka metoder används för att förstärka eller övertyga väljaren ytterligare med hjälp av 
bilderna? 

• Hur bygger partiet sitt varumärke i filmen semiotiskt? 
o Förekommer några varumärkeslöften synligt i bild? 
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o På vilket sätt framgår vilket parti som är avsändare? 
§ Genom: 

• Akronymer? 
• Logotyper? 
• Varumärkeskännedom? 
• Varumärkesassociationer? 

• Förekommer någon slags negativ kampanj synligt i bild enligt följande definition: 
 “Negativt budskap är ett sådant - bild eller tal - som på något sätt misskrediterar eller 
framställer någon annan än avsändaren med en osanning eller hårt dragen/vinklad sanning som kan 
tolkas missgynannde” i filmen? 
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Bildklipp       

      Bilaga 3 

Folkpartiet 4.1 
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Sverigedemokraterna 4.3 
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Miljöpartiet 4.7  
 

 

 

 

 

 

 

 

Kristdemokraterna 4.8 
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