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Abstract 
I den här uppsatsen genomförs en multimodal textanalys av sju stycken valkampanjsfilmer till 

riksdagsvalet 2018 från sju stycken svenska politiska partier. Syftet är att undersöka hur dessa 

partier väljer att representera Sverige i sina valkampanjsfilmer. Med utgångspunkt i 

socialkonstruktivismen, Benedict Andersons teori om den föreställda gemenskapen samt   

socialsemiotiken analyseras valkampanjsfilmerna. Resultatet visar att det finns stora skillnader på 

hur partierna väljer att representeras Sverige. Det finns exempel på när samma semiotiska resurs 

används för att representera Sverige men som får olika betydelser beroende på kontexten resursen 

befinner sig i. Att man går olika långt i sin kritik till hur Sverige har skött och vart Sverige befinner 

sig i beror på att partierna antingen sitter i regeringsställning eller är opposition.  

Nyckelord 
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Anderson, valkampanjsfilm    



Innehållsförteckning 
1 Inledning 1 ----------------------------------------------------------
1.1 Syfte och frågeställningar 2 ---------------------------------------------------------

1.1.1 Syfte 2 ---------------------------------------------------------------------------
1.1.2 Frågeställningar 2 ------------------------------------------------------------

1.2 Avgränsning  2 ------------------------------------------------------------------------
1.3 Disposition 3 --------------------------------------------------------------------------

2 Tidigare forskning 4 ----------------------------------------------
2.1 Politisk kommunikation  4 ----------------------------------------------------------
2.2 Det visuella elementets betydelse i politisk kommunikation 5 -----------------

3 Teoretiskt ramverk 8 ----------------------------------------------
3.1 Socialkonstruktionism  8 ------------------------------------------------------------
3.2 Nationalstaten 9 ----------------------------------------------------------------------
3.3 Socialsemiotik  10 --------------------------------------------------------------------

4 Metod och material  12 -------------------------------------------
4.1 Multimodal textanalys  12 ----------------------------------------------------------

4.1.1 Den interpersonella metafunktionen 13 ------------------------------------
4.1.2 Den ideationella metafunktionen 14 ----------------------------------------
4.1.3 Den textuella metafunktionen 15 --------------------------------------------

4.2 Urval och avgränsning  16 ----------------------------------------------------------
4.3 Tillvägagångssätt 16 -----------------------------------------------------------------
4.4 Metoddiskussion 17 ------------------------------------------------------------------

5 Resultat & Analys  18 ---------------------------------------------
5.1 Representationen av Sverige  18 ---------------------------------------------------

5.1.1 Geografiska platser och Sveriges befolkning  18 -------------------------
5.1.2 Naturfenomen, svenska flaggan och religiösa symboler   20 ------------

 5.2 Politiska problem och lösningar  21 ----------------------------------------------
5.2.1 Integration 21 ------------------------------------------------------------------
5.2.2 Gemenskap  24 -----------------------------------------------------------------

5.3 Partiledaren och andra partier  26 --------------------------------------------------
5.3.1 Partiledaren  26 ---------------------------------------------------------------



Johannes Jinder-Stove

 5.3.2 Etablissemanget 27 -----------------------------------------------------------
5.3.3 Massmedierna, LO och moderaterna  28 ----------------------------------
5.3.4 Den styrande regeringen och oppositionen 29 ----------------------------

6 Slutsats och diskussion  31 ---------------------------------------
7 Litteratur- och källförteckning  33 ----------------------------
7.1 Referenslista 33 -----------------------------------------------------------------------

7.1.1 Tryckta källor 33 --------------------------------------------------------------
7.1.2 Elektroniska källor  35 --------------------------------------------------------

8 Bilagor  37 -----------------------------------------------------------
8.1 Bilaga 1 - Valkampanjsfilmer  37--------------------------------------------------

Sida !  av !2 2



Johannes Jinder-Stove

1 Inledning 
Den första generationen av politisk kommunikation som började kring 1900-talets början präglades 

av en stark partiidentifiering och budskap som innehöll lösningar på partiets viktigaste sakfrågor. 

Väljare kring den här tiden röstade i större utsträckning utifrån lojalitet och tradition istället för att 

ta sig an nya politiska budskap. Den andra generationen startade på 1960-talet när TV:n tog över 

som den största kanalen för politisk kommunikation. Nu kunde väljarna få fler argument till samma 

sakfråga och politikerna kunde nå ut till väljare som inte kunnat nås tidigare. Den politiska 

kommunikationen hade blivit medialiserad som betydde en anpassning av budskap och politiska 

evenemang efter dom nya kommunikationskanalerna. I den tredje generationen ställdes det högre 

krav på att information och politiska budskap skulle nå väljare snabbare än tidigare och politiska 

partier gjorde sig nu beroende av personal så som talskrivare, kommunikatörer och politiska 

rådgivare (Brumler & Kavanagh 1999: 211-213).  

Vi befinner oss nu i den fjärde generationen av politisk kommunikation där det har blivit allt 

viktigare att kommunicera med sina väljare genom dialog via sociala medier. Från att tidigare ha 

behövt förhålla sig till medier styrda av journalister och nyhetsredaktioner kan politiska partier idag 

publicerar politiska budskap i egna kommunikationskanaler, på sina egna villkor. Ett fall som blev 

uppmärksammat i svenska medier var då Moderaterna i Göteborg publicerat en kampanjfilm på 

sociala medieplattformen Youtube som handlade om staden Göteborg. Filmen växlade visuella 

bilder mellan välkända symboler från Göteborg så som västkusten, fiske och hamnarbetare - med 

bilbränder och graffitimålningar. Det visade sig att bilderna på bilbränderna inte kom från Sverige 

utan Kanada. Kombinationen av dom visuella bilderna i den här kampanjfilmen skapade flera olika 

meningsskapande betydelser. Betydelser som har varit med och påverkat den politiska debatten och 

uppfattning av Sverige.  

Politisk reklam, så som valkampanjsfilmer har använts under en längre tid i Sverige och har varit ett 

effektivt sätt att gestalta partiets verklighetsbild av Sverige, dess problem och lösningar. Men hur är 

dessa politiska budskap utformade och med vilka visuella bilder väljer svenska politiska partier att 

framställa Sverige och dess problem och lösningar inför riksdagsvalet 2018?  
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Den forskning som bedrivits kring politiskt kommunikation, valkampanjsfilmer och bildens 

betydelse har ofta utgått från en semiotiskt teori som har en fast uppfattning om vad ett objekt eller 

en bild har för betydelse och som ofta endast undersöker en del av en text. Därför tycker jag det är 

relevant att studera svenska valkampanjsfilmer utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv som 

undersöker flera delar av texten och som menar att semiotiska resurser får olika betydelsepotentialer 

beroende på vilken kontext resursen används i. 

  

1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 SYFTE 

Syftet med den här studien är att genom en multimodal textanalys ur ett socialsemiotiskt perspektiv 

undersöka hur svenska politiska partier väljer att representera Sverige i sina valkampanjsfilmer 

inför riksdagsvalet 2018.  

1.1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 För att konkretisera syftet kommer jag utgå från tre frågeställningar som ska hjälpa mig att realisera 

studien och uppfylla dess syfte. Frågeställningarna är följande: 

- Hur representeras Sverige i valkampanjsfilmerna?   

- Hur representeras politiska problem och lösningar? 

- Hur representeras partiledare och andra partier?   

1.2 Avgränsning  

Studiens empiriska material består av sju valkampanjsfilmer som har publicerats på respektive 

politiskt partis officiella Youtube-kanal inför valet 2018. I den här studien kommer jag att analysera 

valkampanjsfilmer från riksdagspartierna Socialdemokraterna (hädanefter S), Moderaterna 

(hädanefter M), Sverigedemokraterna (hädanefter SD), Miljöpartiet (hädanefter MP), Centerpartiet 

(hädanefter C). För att bredda studiens empiriska material ingår två valkampanjsfilmer från två 
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politiska partier som aspirerar på att komma in i Sveriges riksdag. Det är Feministiskt initiativ 

(hädanefter FI) och Alternativ för Sverige ( hädanefter AFS). Anledning till att jag har valt FI och 

AFS är att jag anser att dom befinner sig på varsin sida av den politiska vänster-höger skala och 

därför är intressanta att ha med för att skapa en bredd i analysen. 

1.3 Disposition 

Uppsatsen börjar med en inledning som ska ge läsaren en kort inblick i varför den här studien är 

viktig och hur politiskt kommunikation har utvecklats över tid. Sedan följer en konkretisering av 

studien genom en presentation av studiens syfte och frågeställning. I följande avsnitt presenteras 

vilken forskning som tidigare har begåtts inom ämnet. Där jag lyfter fram forskning kring politiskt 

kommunikation och den visuella bildens betydelse inom politisk kommunikation.  

I nästa kapitel presenteras socialkonstruktionismen, socialsemiotiken, den föreställda gemenskapen 

samt sociala representationer som är studiens teorier. Efter detta kommer ett metodkapitel som 

beskriver den multimodala textanalysen, studiens urval samt hur analysmodellen är konstruerad. 

Till sist redogör jag för studiens resultat- och analysdel där jag presenterar vad jag kommit fram till. 

Studiens avslutas med en slutsats och diskussion.  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2 Tidigare forskning 
I det här kapitlet diskuteras tidigare forskning för att ge ett perspektiv på hur teorier om 

socialsemiotiken tidigare har använts inom medieforskningen, bildens betydelse inom politisk 

kommunikation och hur den politiska kommunikationen utvecklats över tid.  

2.1 Politisk kommunikation  

I ett kapitel i boken Kampen om opinionen beskriver Lars Nord utvecklingen av politiska kampanjer 

och menar att vi har gått från det en tid där ideologi och idealism definierade vad man skulle rösta 

på i riksdagsvalet, till ett informationssamhälle där medierna har fått mer makt, och där stora 

väljargrupper flyter omkring bland mittenpartierna och förhåller sig sällan lojala till ett parti mellan 

valen. Dessa faktorer menar Nord ställer högre krav på den politiska kommunikationen. (Nord 

2013: 37). Politisk kommunikation bedrivs inte enbart av politiker och politiska organisationer utan 

även av aktörer som inte har en direkt koppling till partiet och som har för avsikt att påverka 

politiska beslut. Den övergripande strategin angående politisk kommunikation vid riksdagsval 

innefattar strategier om vilket segment i samhället man riktar sig till, hur partiet önskas förstås av 

detta segment och vilka grupper man vill samarbeta med (Strömbäck 2011: 77). 

En av flera viktiga komponenter av politiskt kommunikation är det politiska budskapet. Budskapet 

innefattar frågor som hur partiet vill förstås, vilka politiska frågor som ska lyftas i 

kommunikationen samt hur hur man ska visualisera verkligheten så att medborgaren kan känna igen 

sig i den beskrivningen. Visualiseringen ska även skapa insikter om vilka problem partiet försöker 

uppmärksamma och vilka politiska åtgärder man har till detta problem. Politik handlar inte enbart 

om åtgärder och förslag utan även om problembeskrivningar och problemframställningar. Det parti 

som i störst utsträckning får människor att känna igen sig i partiets framställningar av samhälleliga 

problem vinner oftast flest röster. Inom den politiska kommunikationen spelar partiets företrädare 

en stor roll när det kommer till hur partiet uppfattas (Strömbäck 2011: 81-83).  
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Ur ett svenskt perspektiv associeras inte politisk reklam med svenska valrörelser. Det finns en 

tradition i Sverige att partierna söker sig till journalister som får agera megafon. Det råder flertalet 

olika definitioner av politisk reklam som gör att det blir svårt att förstå vad det egentligen innebär 

men forskaren Lynda Lee Kaids definition lyder: ”Det som definierar modern politisk reklam är 1) 

kontroll över budskapet och 2) användningen av massmedier för spridningen av 

budskapet.” (Johansson & Grusell 2013: 64-65). Den här definitionen pekar på att den moderna 

politiska reklamen har som syfte att kommunicera med presumtiva väljare i dom kanaler som partiet 

själva styr över. Utvecklingen av internet och sociala medier har öppnat upp för nya 

kommunikationskanaler där partiet själva har full kontroll över hur och vilka budskap som ska 

presenteras (Johansson & Grusell 2013: 66).   

2.2 Det visuella elementets betydelse i politisk 
kommunikation 

Dan Shill (2012) skriver i artikeln The visual image and the political image - A review of visual 

communication research in the field of political communication att det visuella elementet inom 

politisk kommunikation alltid varit centralt. I och med att tiden alltid är begränsad när det kommer 

till politisk reklam är skaparna alltid tvungna att få med så många visuella element som ska fungera 

som argument för det verbala och stärka den eftersträvda associationen eller konnotationen. Vid 

politiska presskonferenser, tal och politisk reklam är dom visuella elementen noga utvalda av 

anledningen att alltid uppnå dom politiska målen. 

Shill menar att visuella element har en argumenterande funktion. Dom visuella elementen skapas 

och fungerar aldrig ensamt utan tar alltid hänsyn till den kulturella och historiska kunskapen som 

finns hos betraktaren och samarbetar oftast med textuella och språkliga argument. Inom amerikansk 

politisk historia finns det ett presidentval som många menar att den visuella bilden hade en 

avgörande roll. Det var presidentvalet mellan John F. Kennedy och Richard Nixon där majoriteten 

av dom som tittade på den tv-sända debatten som favoriserade Kennedy medan majoriteten av dom 

som lyssnade på debatten på radio favoriserade Nixon. Forskare menar att ansiktsuttryck och gester 

har minst likna stor betydelse som verbal och skriven kommunikation (Shill 2012: 122-123). Dom 

visuella elementen kan även ha en dramatiserande funktion som hjälper politiker att illustrera och 
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öka intresset för en specifik sakfråga eller ett problemområde. Orla Vigsö har i sin avhandling 

Valretorik i text och bild. En studie i 2002 års svenska valaffischer analyserat svenska partiers 

valaffischer år 2002 med hjälp av semiotik och retorik. Resultatet visar att dom svenska partierna 

har låtit opinionsundersökningar styra vilka frågor som ska få profilera sig på valaffischerna. 

Argumenten som användes i valaffischerna var till stor del känslobaserade. Partierna presenterade 

även argumenten som framställdes som fakta om hur situationen var i Sverige (Vigsö 2004: 209). 

  

Det visuella elementet bidrar även till att publiken ska kunna identifiera sig med politiska budskap. 

Det enklaste sättet att få en person att identifiera sig med ett budskap är att visa upp en bild. 

Forskning visar att ju starkare en person kan identifiera sig med en källa så kommer den källan ha 

ett större inflytande på den personen (Shill 2012: 129). I artikeln Using visual theories to analyze 

advertising menar författaren Cindy J. Price (2011) att det visuella elementet i politiska 

kampanjfilmer har en avgörande roll för framgången av reklamfilmen. Politiska kampanjfilmer är 

fullmatade med känslor som ska påverka och hjälpa betraktaren att kunna förställa sig själv i den 

framställda situationen. I kampanjfilmer spelar det verbala språket en sekundär roll och har som 

funktion att bidra till att göra det visuella förståeligt. 

Några som har studerat dom visuella elementens betydelse ur ett social semiotiskt perspektiv är 

Mary B McVee och Colette Carse (2016). I artikeln A multimodal analysis of storyline in ´The 

Chinese professor´ political advertisment: narrative construction and positioning in economic hard 

times undersöker dom hur en multimodal text är socialt konstruerad och hur betraktaren blir 

ideologiskt positionerad med hjälp av dom visuella elementen. McVee och Carse lyfter fram vikten 

av att bredda sitt synfält när det kommer till analyser av multimodal karaktär då både dom visuella 

elementen tillsammans med musik och färg räknas in som semiotiska resurser. (McVee & Carse 

2016: 406). McVee och Carse menar att alla typer av texter använder sig av gestaltning som ett 

funktion för meningsskapande. Denna funktion är avsiktligt framtagen för att placera betraktaren i 

olika fack för att göra dom mottagliga för kommunikativa meddelanden. Resultatet av studien visar 

att användningen av ett språk som inte målgruppen till filmer har som modersmål, i det här fallet 

kinesiska, bidrog till konnotationer av en tid då kommunismen var ett stort hot. En annan strategi 

som användes var att gestalta en trovärdig person i form av en förälder, kändis eller en lärare som 

presenterar budskapet. Den här personen använder sedan tredje-persons pronomen för att distansera 

sig själv och betraktaren mot ”den andre” som i valfilmer oftast är en annan partiledarkandidat, den 

sittande regeringen eller ett politiskt parti (McVee & Carse 2016: 418-419).  
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 I Studien Visual bias in Time´s ´The great divide´: A semiotic analysis of Clinton and Obama 

photographs undersöker Trisha Goodnow(2010) bland annat hur färg och positionering spelar för 

meningsskapande roll i sex fotografier som föreställer Hillary Clinton och Barack Obama. Bilderna 

är tagna vid tiden då det skulle avgöras vem som skulle få representera Demokraterna i 

presidentvalet 2008. Goodnow menar att svart-vita fotografier har en större trovärdighet i och med 

att färg har en tendens att distrahera betraktaren då färgfoton skapar känslor av energi och värme. I 

det här fallet var fotografierna tagna på Clinton publicerade i svart-vitt medan fotografierna på 

Obama var publicerade i färg. Resultatet av studien visar att med hjälp av meningsskapande 

element så som färg, positionering och kontext kunde skaparna av artikeln i Time´s framkalla en 

distinktion mellan presidentkandidaterna (Goodnow 2010: 413-414).  
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3 Teoretiskt ramverk 
Då min utgångspunkt i den här studien är att valkampanjsfilmerna inte är av naturgivna utan att det 

är människor som genom olika val har producerat dessa valkampanjsfilmer är det därför motiverat 

att använda sig av en socialkonstruktionistiskt teori. För att undersöka hur dom politiska partier 

väljer att representera Sverige, politiska problem och lösningar, partiledare och dom andra partierna 

i sina valkampanjsfilmer anser jag att en socialsemiotisk teori tillsammans med Benedict Andersons 

teori om den föreställda gemenskapen är lämplig. 

3.1 Socialkonstruktionism  

Dom teoretiska utgångspunkterna jag kommer använda mig av i den här studien grundar sig till stor 

del i socialkonstruktionismen. Socialkonstruktionismen bygger på kontingens, uppfattningen om att 

fenomen, fysiska som biologiska, inte är av naturen givna utan är socialt konstruerade och bygger 

på en historisk omväxling (Ingemann 2016: 104, 115). När något tycks vara naturligt eller tas för 

självklart kan man utifrån socialkonstruktionismens teori visa på att detta fenomen antingen inte 

förekommit eller behöver vara som det är i dess nuvarande form (Alvesson & Sköldberg 2008:83). 

Det mest centrala begreppet inom socialkonstruktionismen är konstruktion. Sättet att tänka kring 

detta begrepp innefattar uppfattningar om att människan som subjekt konstruerar omgivningen, 

individer och sociala grupper. Inom socialkonstruktionismen är det viktigt att förstå att ett viss typ 

av innehåll kan ha flertalet olika sociala betydelser. Genom så kallade sociala förhandlingsprocesser 

kan uppfattningen om verkligheten tas i andra uttryck och på så sätt omkonstrueras och komponera 

nya verkligheter (Ingemann 2016: 114). Ytterligare en central punkt som konstruktivister poängterar 

är att verkligheten inte existerar i varje människas huvud utan att verkligheten är något som 

förekommer och skapas kollektivt. Det är gemensamma betydelsebärande element så som språk och 

diskurs som utgör kontexten som individer refererar till (Justesen & Mik-Meyer 2011: 23-24).   

Detta skulle kunna exemplifieras genom den politiska diskursen i Sverige som genom ständiga 

sociala förhandlingsprocesser bestämmer vilken sakfråga som ska finnas högst upp på 

dagordningen eller hur vi ska se på människor som flyr över halva jordklotet för att söka skydd.  
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3.2 Nationalstaten 

I och med att studien tar sin utgångspunkt i socialkonstruktionismen är Benedict Anderson(1993) 

teori om den förställda gemenskapen intressant. I boken Den föreställde gemenskapen - Reflexioner 

kring nationalismens ursprung och spridning beskriver Benedict Anderson (1993) sin teori om hur 

synen på nationen och nationalitet har konstruerats, förändrats och fått en starkt känslobetonad 

legitimitet under århundradena. Anderson (1993: 21) definiera begreppet nation på följande sätt: 

”Den är en föreställd politisk gemenskap - och den förställs som både i sig begränsad och suverän.”.  

Anderson(1993) hävdar att nationalstaten och nationalismen är socialt konstruerad och föreställd på 

grund av att en nationsmedlem enbart kommer lära känna en ytterst liten skara av nationens 

medlemmar men fortfarande dela bilden av nationens gemenskap med densamme. Nationen är 

begränsad på grund av att det alltid kommer finnas gränser för hur stor en nation kan bli. Det 

kommer till exempel aldrig finnas en nation som inkluderar hela jordens befolkning. Nationen anses 

vara suverän eftersom begreppet framkallades ur en tid då religionen förlorade makt och 

upplysningen blev mer central. Det blev viktigare att leva fritt, och denna frihet ansågs innehålla ett 

liv i en suverän stat. Till sist anses nationen enligt Anderson vara en förställd gemenskap på grund 

av att oavsett hur ojämlik en nationen kan vara existerar det en starkare och djupare 

sammanhållning som skapar denna gemenskap (Anderson 1993: 22).  

Anderson argumenterar för att kapitalismen har en stor roll när det kommer till upphovet av den 

nationella föreställda gemenskapen. När marknaden av Latinska böcker var mättad sökte 

boktryckarna sig nya former till att tjäna pengar. Genom att förespråkarna för protestantismen 

förstod nyttan i att trycka alster och böcker på folkspråken istället för klassisk Latin fick dom en 

mycket större spridning av sitt budskap. Detta bidrog till att böcker kunde sprida sig till bönder och 

kvinnor som oftast inte kunde läsa latin alls (Anderson 1993: 48-50).  

På samma sätt som boktryckarkonstens utveckling bidrog till att fler kunde ta del av dom 

protestantiska budskapen har dagens utveckling av internet bidragit till att svenska politiska 

partierna har fått en ny plattform som i princip alla svenskar har tillgång till. Detta leder till att en 

kamp om hur den föreställda gemenskapen Sverige ska definieras mellan etablerade och dom 

oetablerade politiska partier.  
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3.3 Socialsemiotik  

Ett sätt att studera sociala konstruktioner är att undersöka hur mening skapas med hjälp av visuella 

element ur ett socialsemiotiskt perspektiv. Det finns många forskare som har bidragit till den 

socialsemiotiska teorin vilket har skapat flera olika grenar. Den forskare som är mest framträdande 

och en av dom främsta utvecklarna av teorin om socialsemiotiken är Theo Van Leeuwen. 

Den semiotiska teorin som socialsemiotiken grundar sig i bygger på det centrala begreppet tecken. 

En av grundarna till semiotiken var Ferdinand de Saussure som menade att ett tecken omfattas av 

två beståndsdelar. För det första består ett tecken av det betecknande som vi kan se, läsa eller höra, 

det skulle till exempel kunna vara ett ord eller ett ljud. För det andra består ett tecken av det 

betecknade som står för vad objektet ska representera, alltså den mentala föreställningen av det som 

sägs eller det som vi läser. Sambandet mellan dessa två beståndsdelar är inte självklar och beter sig 

på olika sätt i olika språk. Dock menar Saussure att tecknet snarare får sin betydelse i relation till 

andra tecken än relationen mellan tecknet och vad det har för avsikt att representera (Ekström & 

Moberg 2008: 19-20). 

Inom socialsemiotiken distanserar man sig ifrån begreppet tecken och använder sig istället av 

begreppet semiotiska resurser. Till skillnad från det semiotiska tecknet lägger socialsemiotiken 

mindre fokus på tecknets betydelsen och lägger istället tyngdpunkten på hur människor utnyttjar 

semiotiska resurser i särskilda situationer (Ekström & Moberg 2008: 27). Van Leeuwen menar att 

semiotiska resurser aldrig är godtyckliga utan motiverade som ska ses utifrån relationen mellan 

skaparen och det sammanhang som resursen skapades (Kress & Van Leeuwen 2006: 8). Med 

motivation syftar Van Leeuwen till att människor, när det kommer till meningsskapande, är styrda 

av den kulturella, sociala och historiska kontext som hen befinner sig i och därför är valet av 

semiotiska resurser alltid motiverade ur den kontexten (Kress & Van Leeuwen 2006: 13). 

Semiotiska resurser definieras av Theo Van Leeuwen som alla handlingar och föremål, fysiologiska 

som teknologiska, vi använder oss av för att kommunicera med varandra och kan därför jämföras 

med semiotikens begrepp det betecknande. Eftersom semiotiska resurser inte har någon fast 

betydelse menar Van Leeuwen att man istället kan diskutera resursens betydelsepotential för 

meningsskapande.  
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Meningsskapande och gestaltning definieras av Gunther Kress och Theo Van Leeuwen (2006: 7) i 

boken Reading images som en process. En process där meningsskaparen försöker gestalta en 

representation av ett objekt. Hur meningsskaparen väljer att gestalta objektet styr av dennes 

kulturella, sociala och psykologiska bakgrund samt i vilken kontext som tecknet skapas i. Det 

betyder i sin tur att det aldrig går att gestalta ett objekt fullt ut när meningsskapande sker kommer 

bara delar av det fulla objektet att representeras. Om vi skulle försöka gestalta Sverige som ett 

objekt skulle vi aldrig kunna representera allt vad Sverige består av, utan enbart kunna visa på vissa 

delar. Dom delarna som skulle representera Sverige skulle därför präglas av vilken kontext den 

skapas i men även vilken kulturell och sociala bakgrund jag har som meningsskapare. 
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4 Metod och material  
I det här kapitlet motiverar jag valet av multimodal textanalys som metod. Presenterar vilka 

socialsemiotiska analysverktyg jag har valt att använda samt hur urvalsförfarandet av studiens 

empiriska material har gått till. Kapitlet avslutas med en kort metodkritik. I den här uppsatsen 

presenteras metoder från Anders Björkvalls bok Den visuella texten dock är det viktigt att poängtera 

att Björkvall har översatt och presenterat begrepp från Michael Alexander Kirkwood Hallidays verk 

Language as social semiotics som publicerades 1978 och som har haft en central betydelse för 

forskning inom visuell analys.    

4.1 Multimodal textanalys  

Att gör en kvalitativ textanalys innebär att forskaren analyserar textens delar, helhet och den kontext 

som texten befinner sig i. I en textanalys är utgångspunkten att textens helhet skiljer sig till delarna 

och för att komma fram till den helheten krävs en djupgående läsning av texten (Esaiasson 2012: 

210). Då syftet med den här studien är att undersöka hur politiska partier representerar Sverige i 

sina valkampanjsfilmer passar en multimodal textanalys då den intresserar sig för textens alla olika 

delar. 

Anders Björkvall (2009: 7-8) presenterar i sin bok Den visuella texten det utvidgade textbegreppet. 

Björkvall menar att det utvidgade textbegreppet innehåller fler element än bara det skriftliga. Här 

ingår andra visuella element så som bilden, musiken och talet. När en text innehåller mer än ett 

element benämner man texten som multimodal. I det utvidgade, multimodala textbegreppet betonas 

textens meningsskapande funktionalitet tillsammans med andra visuella element. Detta betyder att 

allt från textens typsnitt till vilken vinkel bilden är tagen i får betydelsen för helheten. En 

multimodal textanalys väger in alla delar och jämför delarna med varandra tillsammans med 

helheten. 

För att operationalisera den multimodala textanalysen av svenska partiers valkampanjsfilmer inför 

valet 2018 använder jag mig av en analysmodell som är skapad utifrån Anders Björkvalls bok Den 

visuella texten. I boken introducerar han dom tre metafunktionerna som ligger till grund när man 

ska utföra en multimodal textanalys ur ett socialsemiotisk perspektiv. 
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4.1.1 DEN INTERPERSONELLA METAFUNKTIONEN 

När man analyserar en multimodal text utifrån den interpersonella funktionen intresserar sig 

forskaren för vilken interaktion som skapas mellan mottagaren och det som framställs i texten 

(Björkvall 2009: 29). Varje semiotisk resurs måste ha potentialen att kunna representera ett sociala 

förhållande mellan resursens skapare, mottagare och det som representeras (Kress & Van Leeuwen 

2006: 42). Vid analysen av valkampanjsfilmerna utifrån den interpersonella funktionen kommer jag 

att fokusera på hur den symboliska distansen används samt vilka perspektiv som används vid 

framställningen av objekt och personer samt vilken kameravinkel som används för att positionera 

mottagaren i en maktposition.  

Att analysera den symboliska distansen innebär att man undersöker på vilket sätt människor och 

objekt är beskärda i bilden. Det finns tre olika kategorier som ger uttryck för olika distanser i bilder. 

Distansen kan vara personlig, social och distanserad. Inom den personliga distansen ingår vad man 

kallar extrem och vanlig närbild. Vid en extrem närbild avbildas enbart människans ansikte, vid en 

närbild kan ansikte och axlar förekomma. Den extrema och vanliga närbilden uppfattas som intim 

och relationen som uppstår en närstående relation som kan liknas den man har med sina närmsta 

familjemedlemmar och nära vänner. Bilder som ingår i den sociala distansen beskäras vid knäna 

och uppfattas inte lika personliga som den extrema närbilden. Vid distanserade bilder framställs 

människor i ett helkroppsformat vilket gör det svårt att känna någon relation med personen som är 

avbildad (Björkvall 2009: 39-42).  

Kameravinkeln är en effektiv semiotisk resurs för att positionera mottagaren av bilden i en 

maktposition gentemot det som avbildas. Det finns tre olika perspektiv man kan avbilda människor 

utifrån. Dessa perspektiv spelar stor roll för vilken attityd som uttrycks mellan den avbildade och 

mottagaren. Det första perspektivet är ovanifrån-perspektivet som ger makt åt betraktaren då den 

avbildade personen ses ner på. Det andra är öga-mot-öga-perspektivet där det finns en maktbalans 

mellan den avbildade och mottagaren. Det sista perspektivet är underifrån-perspektivet där den 

avbildade får större makt då mottagaren ser upp på den avbildade (Björkvall 2009: 49-52).  

Det är inte bara den vertikala vinkeln som får betydelse i vilken attityd som uttrycks utan den 

horisontella vinkeln har också en meningsskapande funktion. Personer kan gestaltas utifrån ett 

framifrån-perspektiv, bakifrån-perspektiv och ett sidoperspektiv. Vid en gestaltning framifrån 
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skapas en betydelse av inkludering och en förbindelse mellan mottagaren och det som avbildas. 

Människor och föremål som gestaltas bakifrån eller från sidan leder till den motsatta betydelsen. Då 

exkluderas mottagaren helt från den avbildade. Detta sker genom att det är svårt att få någon 

ögonkontakt med den avbildade personen. Mottagaren befinner sig således inte i samma värld som 

den avbildade (Björkvall 2009:54-55).  

4.1.2 DEN IDEATIONELLA METAFUNKTIONEN 

Varje semiotisk resurs måste kunna representera ett perspektiv eller en del av världen. Semiotiska 

resurser erbjuder på så sätt en rad olika alternativ på vilket sätt föremål och personer kan tänkas 

representeras (Kress & Van Leeuwen 2006: 42). Vid en analys av den ideationella funktionen 

intresserar man sig för hur människor och objekt kan relateras till varandra och hur pass aktiva 

respektive passiva dessa objekt representeras i den multimodala texten (Björkvall 2009: 57).  

Det mest centrala begreppet inom den här funktionen är processer. Det finns flera olika typer av 

processer och i den här uppsatsen kommer jag fokusera på analytiska processer och vilken betydelse 

det får när människor representeras i grupp eller som individer. Analytiska processer fokuserar på 

hur visuella texters delar är förenade till en helhet. I den analytiska processen finns det bärare och 

attribut. Björkvall skriver: ” Människors kläder fungerar ofta som attribut, inte minst i reklambilder. 

Personen som bär kläderna blir då bärare i den analytiska processen, och kläderna kan få värden 

som sammantaget hjälper till att bygga upp en betydelse kring bäraren” (Björkvall 2009: 72). 

I multimodala texter kan människor representeras som individer med karakteristiska egenskaper 

eller som en anonym grupp. Representeras människan individuellt blir det enklare för mottagaren 

att känna empati och intressera sig för den representerade. På motsatt sätt blir det svårare för 

mottagaren att engagera sig i grupper i multimodala texter. Denna typ av representation får stor 

betydelse för hur den sammansatta multimodala texten uppfattas och förstås (Björkvall 2009: 

72-73).    
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4.1.3 DEN TEXTUELLA METAFUNKTIONEN 

Semiotiska resurser måste ha förmågan att att kunna bilda sammansatta texter som hänger ihop med 

den kontext som texten skapades i. Arrangemanget av textens olika delar öppnar upp för flera 

möjligheter till olika typer av textuella betydelser (Kress & Van Leeuwen 2006: 43).  

Utifrån den här metafunktionen har jag valt att fokusera på vilken betydelse som skapas utifrån vart 

visuella element är placerade i förhållande till varandra, textens visuella rim och dom semiotiska 

resursernas framskjutenhet.  

I den västerländska kulturen har vi en tradition av att läsa från vänster till höger. Detta har bidragit 

till ett system där det objekt som placeras till vänster ofta är något som är givet medan det som 

placeras till höger är något som är nytt och okänt. Det som placeras högt upp i bildramen är ofta 

något som är generellt och allmängiltigt och ju längre ner i den visuella texten placeras objekt som 

är mer specifika. Det finns även exempel på multimodala där objekt har placerats centralt i bilden 

vilket gör det objektet till något centralt som övriga element runtomkring ska förhålla sig till. 

Element som placerats i periferin får här en betydelsebärande relation till det som är placerat i 

mitten av bildramen (Björkvall 2009: 89-90). 

Det finns flera olika resurser för att skapa en visuell framskjutenhet. Dom resurserna jag kommer 

använda mig av i den här studien är storlek och färg. Grundregeln för visuell framskjutenhet är att 

ju större ett element är desto viktigare är det. På samma sätt spelar färgen roll. Att använda sig av 

färg i en övrigt svart-vit bild skapar en framskjuten till objektet som färgen har och blir såldes 

viktigare och svårare att missa (Björkvall 2009: 100-102). En resurs som är kopplad till  

färg är visuellt rim. Genom att använda sig av färg kan man skapa element som korresponderar med 

varandra. Flera element med samma färg kan vara utspridda och placeras inom dom olika 

dimensionerna och samtidigt framhäva det visuella rimmet (Björkvall 2009: 108).     

Sida !  av !15 38



Johannes Jinder-Stove

4.2 Urval och avgränsning  

I den här studien analyseras totalt sju stycken valkampanjsfilmer som är publicerade på 

videoplattformen Youtube. Fem av filmerna kommer från riksdagspartierna S, M, SD, MP och C. 

Dom övriga valkampanjsfilmerna kommer från FI och AFS som aspirerar på att bli invalda till 

riksdagen. Samtliga filmer är multimodala vilket var ett krav för att filmen skulle kunna vara med i 

studien. Två andra krav fanns var att Sverige skulle benämnas på något sätt i tal eller i visuella 

element och att det skulle framgå att valkampanjsfilmen avsåg valet 2018. Länkar till 

valkampanjsfilmerna finns i bilaga 1. 

Grundtanken var att analysera samtliga riksdagspartiers valkampanjsfilmer men vid tidpunkten då 

det empiriska materialet samlades in hade inte samtliga partier publicerat en valkampanjsfilm. 

Urvalsförfarandet gick till på det sättet att jag började med att söka igenom partiernas egna 

Youtube-kanaler för att undersöka vilka partier som hade publicerat en valkampanjsfilm till 

riksdagsvalet 2018. Totalt hittade jag sex stycken valkampanjsfilmer. Därefter utfördes ett 

ändamålsenligt urval som är en typ av urval man gör när man är ute efter en specifik kunskap. 

(Hartman 2004: 284). Då min studie inte har som syfte att kunna säga något om en hel population 

och att min studie har en tydlig idé om vad det är jag vill undersöka passade ett ändamålsenligt 

urval bäst. Resultatet av det ändamålsenliga urvalet medförde att Liberalernas valkampanjsfilm inte 

vara lämplig för min studie då den inte uppnådde dom kriterierna jag satt upp för 

valkampanjsfilmerna. Detta gjorde att det empiriska materialet var för tunt vilket gjorde att jag fick 

bredda studiens syfte och öppna upp för en analys av alla samtliga svenska politiska partier som 

aspirerade på att komma in riksdagen. Efter en ny undersökning valde jag att inkludera 

valkampanjsfilmer från partierna FI och AFS i min studie. 

4.3 Tillvägagångssätt 

När urvalet av det empiriska materialet var utfört var det således dags för analys. Jag började med 

att titta igenom varje enskild valkampanjsfilm ett antal gånger för att identifiera om det fanns några 

teman som flera av partierna tog upp. Utifrån det här resultatet kunde jag således ställa upp en ram 

för hur analysen skulle presenteras. En tematiserad presentation av analysen gjordes för att det 
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skulle bli mer intressant än att stapla upp varje parti var för sig. Därefter tittade jag återigen på varje 

valkampanjsfilm och med hjälp av analysverktygen som tagits fram för den här studien 

analyserades valkampanjsfilmens olika delar för att sedan sättas ihop och analyseras som helhet.   

4.4 Metoddiskussion 

För att en textanalys ska anses var väl genomförd krävs det att den åskådliggör ett 

samhällsvetenskapligt problem, ställer intressanta frågeställningar om problemet och kommer med 

en relevant analys. Det räcker därför inte att enbart utföra en studie som inte säger något 

intresseväckande. Utifrån frågeställningen ställs forskaren inför flera olika metodval för att besvara 

sin frågeställning. En studies validitet kan förklaras och mätas genom att undersöka om studiens 

metodval i själva verket mäter vad den har för avsikt att mäta. I relation till min studie som inte 

innehåller empiriskt data som ska mätas uppskattas validiteten genom att titta på hur den valda 

metoden faktiskt kan svara på studiens frågeställning. Min studie är av konstruktivists karaktär  

vilket gör att jag inte kan förhålla mig neutral till mitt studieobjekt då jag är med och skapar 

objektet. Vid studier av konstruktivistiskt karaktär kommer forskarens förförståelsen vara en 

bidragande faktor till vilka svar som kommer fram vid analysen. Därför måste den aspekten vägas 

in när man tittar på hur pass valid en studie är (Bergström & Boréus 2012: 40-42).  

Då mitt syfte med den här studien är att undersöka vilka metoder för meningsskapande politiska 

partier använder sig av i sina valkampanjsfilmer inför riksdagsvalet 2018 anser jag mig ha en hög 

validitet då en multimodal textanalys är en bra metod för att uppnå detta syfte och besvara mina 

frågeställningar. Att en studie har en hög reliabilitet innebär att flera personer har utfört samma 

studie med samma analysverktyg och kommit fram till liknande resultat. En hög reliabilitet innebär 

även avsaknaden av slarvfel som uppkommit vid insamlingen av det empiriska materialet samt vid 

en efterföljande analysen. När det kommer till kvantitativa undersökningar anses en studie ha hög 

reliabilitet om studien karaktäriseras av transparens och motiverad argumentation (Bergström & 

Boréus 2012: 42-43). I den här studien har jag använt och presenterat teorier, tidigare forskning och 

analysverktyg som är vedertagna inom medieforskning vilket gör det enkelt för en annan person att 

utföra samma undersökning. 
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5 Resultat & Analys  
Analysen är tematiserad utifrån studiens frågeställningar. Till att börja med besvaras 

frågeställningen om hur Sverige representeras i valkampanjsfilmerna för att sedan fortsätta med 

politiska problem och lösningar. Analysen avslutas med att besvara frågeställningen om hur 

partiledare och andra partier representeras. För att kort sammanfatta analysen visar den att partierna 

väljer att representera Sverige antingen som ett land i kris där det behövs en ny politik för att rädda 

Sverige eller så representeras Sverige som ett tolerant land där möjligheterna att skaffa sig ett bra 

liv är många.    

5.1 Representationen av Sverige  

Som jag tidigare har varit inne på handlar politisk kommunikation om hur politiska partier önskas 

förstås av väljarna och att lyfta fram en problembeskrivning som människor kan känna igen sig i. 

Socialsemiotiskt teori menar att representationer och gestaltningar av objekt styrs av kulturella, 

sociala och historiska kontexter. Det betyder att en representation av ett objekt aldrig kan gestaltas 

fullt ut utan att det alltid kommer representera valda delar av objektet. En metod för 

meningsskapande är valkampanjsfilmer. Vad som får representera Sverige i dessa 

valkampanjsfilmer skiljer sig mycket mellan partierna och beroende på vilken problemformulering 

partiet har valt i sin valkampanjsfilm visualiseras således olika bilder av Sverige.    

5.1.1 GEOGRAFISKA PLATSER OCH SVERIGES BEFOLKNING  

Vilka geografiska platser som får representera Sverige i partiernas valkampanjsfilmer är en 

väsentlig del för vilken betydelsepotential valkampanjsfilmen som helhet får. Något som är 

synonymt för samtliga riksdagspartier är att dom använder sig av visuella bilder från alla olika delar 

av landet. Det är semiotiska resurser genom bilder från förorter, villaområden, statskärnor och 

landsbygden som får representera Sverige. Vilka bilder som får representera Sverige styrs av vilken 

politisk sakfråga eller politiska område som ska vara signifikant för valkampanjsfilmen, men även 

för vilken grupp av väljare man riktar sig till. S använder sig i större utsträckning av visuella bilder 

från förorter medan M inte har någon bild från en förort utan enbart bilder från villaområden och 
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Stockholms innerstad. C som är ett parti som profilerar sig som ett landsbygdsparti väljer fler bilder 

från landsbygden. En annan likhet mellan riksdagspartierna är att människorna som gestaltas i 

valkampanjsfilmer är i olika åldrar, av olika kön och har olika etniska bakgrunder. Detta får 

betydelsepotentialen att svenska riksdagspartier tycker att Sverige borde vara ett öppet och 

mångfacetterat land där vi inte gör skillnad på människor utifrån vart dom kommer ifrån.  

AFS är det parti som använder sig mest utav visuella bilder på svenska geografiska platser. I deras 

valkampanjsfilm representeras Sverige genom bilder av den svenska skogen, fjäll, öppna 

jordbrukslandskap, Visbys ringmur och det norrländska norrskenet. Det är lättidentifierade bilder 

som karaktäriserar Sverige. Människorna som får representera AFS:s Sverige är människor med ljus 

hy. Det är två personer som håller varandra i händerna, barn som hoppar i vattnet samt ett barn som 

tar sina första steg i gräset. Dessa två semiotiska resurser tillsammans skapar en betydelsepotential 

att AFS vill värna om det svenska och att Sverige är en plats som tillhör den ”ljusa” befolkningen. 

Människor som skiljer sig från det här utseendet representeras inte i AFS valkampanjsfilm vilket får 

betydelsepotentialen att Sverige inte är en plats för dom. 

I AFS valkampanjsfilm har man valt att inte visa ansiktena på människorna som är med och 

representera Sverige, därför uppstår aldrig någon interaktion, föreställning av samhörighet eller 

känslan av att betraktaren befinner sig i samma värld som som personen som representeras och den 

som tittar. Detta skulle kunna få en betydelsepotential att AFS visar upp ett Sverige som inte längre 

existerar och att med hjälp av deras politik skulle vi kunna ta oss tillbaka till det Sverige bestar av 

en homogen grupp av människor. I FI:s valkampanjsfilm har man valt att göra precis tvärtom som 

skapar den motsatta betydelsepotentialen. I deras valkampanjsfilm filmas människor i större 

utsträckning i närbild ur ett öga-mot-öga-perspektiv vilket gör att chansen att betraktaren känner en 

samhörighet med det som representeras blir större. Betraktaren presenteras för flertalet människor 

som har många olika utseenden. Det är gamla, unga, mörkhyade, män, kvinnor, tjocka och smala. 

Detta öppnar upp för en betydelsepotential att Sverige är ett land som inkluderar människor 

oberoende av utseende, ålder eller kön och som inte gör någon skillnad.  
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5.1.2 NATURFENOMEN, SVENSKA FLAGGAN OCH RELIGIÖSA 
SYMBOLER   

För att återkoppla till användandet av norrsken som semiotisk resurs finns det exempel på i 

valkampanjsfilmerna där den semiotiska resursen får olika betydelser beroende på vilken kontext 

den används i. AFS:s valkampanjsfilm handlar i korthet om att väljarna ska stå för sin åsikt och inte 

vara rädda för att utrycka den. I deras valkampanjsfilm används det norrländska norrskenet som en 

semiotiskt resurs för att beskriva ett svenskt fenomen. Tack vare att norrskenet kombineras med 

andra typiskt svenska geografiska platser blir det tydligt att norrskenet ska ses som en beteckning 

för något svenskt. I MP:s film används norrskenet i en annan kontext. MP:s valkampanjsfilm 

handlar i korthet om att vi i Sverige måste agera nu för att rädda den här planeten från att gå under. 

Gör vi ingenting nu kommer den värld som vi lever i enbart vara något som vi kan berätta för våra 

barn. I den här kontexten används det norrländska norrskenet som semiotiskt resurs för att beskriva 

ett fenomen som finns i naturen och som vi inte kommer att kunna uppleva i framtiden om vi inte 

väljer att göra något åt den miljöförstöring som pågår runt om i världen.  

AFS använder sig även av ett visuellt rim genom hela sin valkampanjsfilm. Det som utgör det 

visuella rimmet är den svenska flaggan. Flaggan vajar på en båt, på Visbys ringmur, på byggnader 

och är med i flertalet bilder från riksdagens plenisal. Valkampanjsfilmen avslutas med och knyter 

ihop det visuella rimmet genom att betraktaren presenteras för AFS:s logotyp som består av ett 

hjärta som innehåller den svenska flaggan. Det tycks vara viktigt för AFS att lyfta fram den svenska 

flaggan genom hela filmen för att skapa betydelsen alla semiotiska resurser som används i 

valkampanjsfilmen är svenskt och tillhör den svenska kulturen som måste värnas. M är det enda av 

dom övriga partierna som valt att ta med den svenska flaggan. I deras valkampanjsfilm sitter ett 

motiv av den svenska flaggan på en spargris som en tecknad figur har klättrat upp på via en stege 

för att släppa ner ett mynt. I den här valkampanjsfilmen får därför den svenska flaggan en annan 

betydelsepotential då den representerar Sveriges statskassa som vi alla är med och bidrar till om vi 

ser till att ha ett arbete.  

Ett annat exempel på hur semiotiska resurser kan få olika betydelser beroende på vilket kontext 

dom presenteras är religiösa symboler. Både M och AFS använder sig av kyrkobyggnader i sina 

valkampanjsfilmer. M väljer i ett avsnitt visa en kyrkobyggnad som kameran zoomar in på. AFS 

väljer att visa kyrkobyggnader i flertalet bildklipp genom hela valkampanjsfilmen. Tillämpningen i 
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sig är inte kontroversiell men avsaknaden av andra religiösa symboler representerar Sverige som ett 

kristet land med kristna värderingar. Benedict Anderson(1993) menar att oavsett hur stora 

klassklyftorna är eller hur korrupt ett samhälle är så finns det andra saker som håller ihop den 

föreställda gemenskapen. AFS använder här kyrkobyggnaderna som en sådan symbol. För dom är 

det kristendomen och dom kristna värderingarna som ska hålla ihop vårt land.  

 SD använder istället religiösa symboler för att representera vad Sverige inte är. I deras 

valkampanjsfilm visas en bild på en moské när Jimmie Åkesson säger: ”Ett Sverige där kvinnor 

våldtas, gruppvåldtas, flickor könsstympas, gifts bort mot sin vilja… ”. Återigen fungerar den 

visuella bilden på ett argumenterande sätt och religionen Islam, vilket är den religion som moskén 

tillhör, fungerar som en symbol för Sveriges problem. I kontrast till detta använder sig C av 

religiösa symboler i en annan kontext som skapar andra betydelsepotentialer. Under tiden som 

berättarrösten säger: ”…Om man tror på och tar tillvara på människors initiativkraft, istället för att 

sätta upp hinder som stänger ute människor.” visas det upp en grupp människor som håller i 

regnbågsflaggor, en grupp ungdomar som står runt om partiledaren Annie Lööf, en slöjbeklädd 

kvinna samt en grupp människor som sitter runt ett bord och fikar. Betydelsepotentialen blir därför 

att en slöjbeklädd kvinna, implicit religionen Islam är en del av det Svenska samhället där vi 

accepterar och arbetar för att skapa möjligheter för alla.  

 5.2 Politiska problem och lösningar  

5.2.1 INTEGRATION 

I den del av S valkampanjsfilm där integration behandlas säger Stefan Löfven: ”Vi har fått fart på 

svensk ekonomi. Vi har fått fart på jobben och har en ny migrationspolitik. Men nu måste betydligt 

fler nyanlända in i arbete - Vårt mål är ett Sverige där alla som kan jobba ska jobba, oavsett vem 

man är.” Samtidigt som vi hör detta börjar avsnittet med en vy över Kiruna och stadens välkända 

klocka. I nästkommande klipp syns en byggnadskran, en man som sitter och programmerar på en 

dator, ett X2000-tåg som rusar förbi från vänster till höger, en överblicks-bild över ett 

fabrikskomplex och en kvinna som promenerar på en gata i stadsmiljö. I nästa klipp syns samma 

kvinna stå lutad över en kontorsplats och ge instruktioner åt en man sitter och jobbar. Kvinnan bär 
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kostym. I den sista bildsekvensen syns en äldre man i byggnadskläder och hjälm som använder ett 

verktyg som skulle kunna vara skruvdragare.   

I Moderaternas valkampanjsfilm hörs partiledaren Ulf Kristersson säga: ”För moderaterna är det 

avgörande att Sverige är ett land som är öppet mot världen. Men ska vi klara det måste decennier av 

misslyckad invandrings- och integrationspolitik nu rättas till. Bättre integration handlar om 

arbetslinjen. Att ett jobb är bättre än att vara beroende av bidrag. Att den som får bidrag möts av 

krav att lära sig svenska.” I första bildsekvensen ser vi snabba klipp med närbilder av människor i 

ett öga-mot-öga-perspektiv. Det är både män och kvinnor med olika typer av utseenden. När 

Kristersson börjar prata om arbetslinjen övergår den sista bilden som föreställer en kvinna över till 

att bli svart-vit och tecknad. Bilden zoomas ut och kvinnan står nu i ett förkläde med en rykande 

kaffekopp i handen. I nästa bildsekvens är bilden fortfarande tecknad och man ser en utsträckt hand 

där två mynt faller ner. När Kristersson säger den sista meningen om språkkrav syns en avtecknad 

liten pojke som sträcker upp sin hand.   

SD börjar sin valkampanjsfilm med bilder över ett tätbebyggt område på kvällstid. Bildsekvensen är 

tagen ur ett ovanifrån-perspektiv. Efter den sekvensen hörs partiledaren Jimmie Åkesson säga: ”Ni 

socialdemokrater, ni moderater och ni svensk media, hade fel. Massinvandringen är inte lönsam, det 

vet vi idag. Vi vet att den i själva verket innebär enorma kostnader och påfrestningar för vårt 

samhälle. Där det en gång rådde ordning och trivsel, behövs idag taggtråd och 

övervakningskameror. Ni har skapat ett Sverige där familjer flyttar för att dom inte längre känner 

sig trygga i sina egna hem” 

Under tiden som Åkesson pratar får vi se bilder av tre polisbilar med sina snurrande saftblandare. 

Det som följer är en kort bildsekvens med två brandmän som står framför något som brinner, en 

grupp människor som står i en ring, en av dom har något virat kring sin kropp som ser ut att vara ett 

täcke eller ett lakan, någon som rotar i en blå sopsäck framför detta till vänster står en kundvagn, 

någon form av handgemäng mellan två personer utanför en restaurang samt en bildsekvens där man 

färdas från höger till vänster och man får en gallergrind med en skylt som föreställer en 

övervakningskamera. I nästa klipp syns en person stå vid ett lägenhetsfönster. Ytterligare snurrande 

saftblandare reflekteras upp på fönstret och fasaden bredvid. Hela det avsnittet som innefattar 

integration utspelar sig på kvällen eller natten. Samtliga människor som är med i dessa 
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bildsekvenser är avbildade på en längre distans och är gestaltade utifrån ett bakifrån- eller 

sidoperspektiv.  

SD väljer att koppla integration till dom partierna som har styrt Sverige under decennier och 

beskyller både S och M samt massmedia för dom problem som integrationen har skapat för Sverige. 

Genom att använda sig av Cindy Price(2011) tidigare forskning och påståendet om att det verbala 

språket är en argumenterande funktion för dom visuella elementen öppnas en betydelsepotential upp 

för att det är massinvandringen som är orsaken till kostnaderna för polis- och 

brandkårsutryckningar. En väldigt viktig semiotiskt resurs som används i det här avsnittet är ljudet 

av ett VMA-meddelande, eller vad som i folkmun kallas för hesa Fredrik. Samtidigt som Åkesson 

pratar om massinvandring, enorma kostnader och otrygghet, bilder som visar polis, brandkår och 

misshandel så låter ljudet av ett VMA-meddelande. Den här delens betydelsepotential blir därför att 

Sverige befinner sig i någon form av akut krissituation som måste lösas omgående och orsaken till 

detta kaos är den frikostiga integrationspolitiken som har bedrivits av dom etablerade partierna samt 

att svenska media har varit med och bidragit att mörka denna krissituation som SD har identifierat. 

Det som är synonymt för S och M är att dom semiotiska resurserna som används för att gestalta 

frågan om integration är människor med ett utländskt utseende. Både S och M använder sig av en 

kvinnor i medelålder med långt svart hår. Det som gör att man kan identifiera den här skillnaden i S 

valkampanjsfilm är att kvinnans utseende skiljer sig mot dom övriga personerna som representeras. 

För att koppla dom representerade kvinnorna till Benedict Anderson(1993) teori om den förställda 

gemenskapen blir det därför tydligt hur S och M tänker kring vilka som ingår och detta ger en 

betydelsepotential att integrationsfrågan innefattar personer som skiljer från vad som anses vara 

typiskt svenskt, alltså en form av exkludering. Det som blir anmärkningsvärt i S valkampanjsfilm är 

att attributen som kvinnan bär i klippet på gatan och på kontoret och tillsammans med det 

underifrån-perspektiv hon är filmad i skapar en betydelsepotential av makt. Kvinnan i M:s 

valkampanjsfilm saknar den makten då hon istället för pälsjacka och kavaj bär ett förkläde och i 

handen håller i en kopp med ett rykande innehåll. Hon är gestaltad i ett helkroppsformat som 

distansera mottagaren till det representerade vilket gör att det blir svårt att känna en relation eller 

samhörighet. Enligt socialsemiotiken är valet av semiotiska resurser alltid motiverad utifrån den 

kontext som meningsskaparen befinner sig i. Därför kan dessa val av semiotiska resurser och 

kopplingen till arbete förstås då Sverige under kort tid har taget emot många nyanlända och att det 

finns ett problem med att få av dom kommer i arbete.     
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5.2.2 GEMENSKAP  

När C ska beskriva vad som ska prägla den svenska gemenskapen säger berättarrösten: ”Sverige 

riskerar att klyvas. Vi behöver slå in på en annan väg. En bättre väg där människor ges större frihet 

att bestämma över sin vardag…där många fler får möjligheten att vara med och bidra.” Dom 

semiotiska resurserna som får representera hur Sverige är på väg att klyvas är en bilväg som går 

genom hela bilden, nedifrån och upp. På båda sidorna om vägen rester sig höghus. Vägen och husen 

omges skog. I nästa klipp får vi se en man som går längs med en grusväg. Till vänster i bild syns ett 

hus som är målat i rött och har vita knutar. Attributen som bärs av mannen är gummistövlar, 

arbetsbyxor i gult och svart samt en blå arbetströja. Efter detta får vi se en annan man som står i ett 

rum som är fyllt av grönsaker, frukt och andra matvaror. Mannen har på sig ett svart förkläde, svarta 

byxor och en svart kortärmad skjorta. I den sista sekvensen får vi se en kvinna med asiatiskt 

utseende som sitter vid en dator. Dom två första personerna är filmade i ett helkroppsformat medan 

kvinnan är filmad i en närbild. Samtliga personer är filmade ur ett öga-mot-öga perspektiv. Dom här 

semiotiska resurser används av C för att representera frihet, självbestämmande och gemenskap i sin 

valkampanjsfilm. Den här kombinationen av semiotiska resurser skapar en betydelsepotential att det 

är viktigt att man som medborgare i Sverige ska kunna välja själv, oavsett hur man ser ut eller vart 

man kommer ifrån, att kunna ha möjligheten till att jobba med det man tycker är intressant. Det är 

även viktigt att alla får den möjligheten för ju fler det är som bidrar desto bättre blir det för Sverige. 

Dock är det svårt att skapa en relation till dom representerade personerna då samtliga är filmade 

från en distans som gör det svårt att få ögonkontakt. Det enda som kan hjälpa att bygga en känsla av 

samhörighet med dom representerade personer är det öga-mot-öga-perspektiv som dom är filmade 

från. 

Gemenskap är något som är ett genomgående tema i FI:s valkampanjsfilm. Dom använder sig sällan 

av tydliga semiotiska resurser vilket gör det svåranalyserat. Berättarrösten säger: ”Är vår verklighet 

vävd i rött och blått eller kan vi med mjuk blick förnimma mer? Vi får tillbaka vad vi ger…Kan vi 

ge makten och lika härlighet till alla en evighetens dag? Såklart vi kan.” Dom semiotiska resurserna 

som får representera FI:s gemenskap är bland annat en rosaskimrande himmel, en person i långt 

skägg och mössa som får soppa upphällt i en djup papperstallrik, en kvinna som skaffar en 

fjärilstatuering, en äldre person, en kvinna med en normbrytande klädsel samt en mörkhyad person.  
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Socialkonstruktionismen är en teori som kritiserar tanken om att fenomen skulle vara av naturen 

given genom att visa att en förändring av fenomenets nuvarande form är möjlig. Den kritiken är 

något som går att identifiera i den här valkampanjsfilmen i och med den fråga som ställs om att vår 

verklighet enbart är vävd i rött och blått. Här fungerar talet som semiotiskt resurs för att beskriva  

färgerna rött och blått. Samtidigt syns det rosaskimrande himlen som är den färg som FI identifierar 

sig med och använder i sin logotyp. Dom semiotiska resurserna som används som möjliggör 

betydelsepotentialen gemenskap är variationen av människor som presenteras i den här filmen och 

den här utvalda sektionen. Men det är inte bara människorna som bidrar. I filmen har man 

kombinerat att filma från en personlig distans och i ett öga-mot-öga-perspektiv. Detta gör att det 

skapas en nära relation med den som tittar utan att någon av parterna har en större makt över den 

andre.   

I MP:s valkampanjsfilm väljer man att koppla ihop gemenskap till frågor om klimatet. Vi hör 

språkröret Gustav Fridolin säga: ” Vad ser du på dom här bilderna? Det här kan vara en värld våra 

barnbarn kan få leva i eller en värld vi bara kan berätta om…Nu försvinner en tredjedel av världens 

korallrev. Om inget görs är dom borta inom 30 år…Nu ligger en kontinent av plast, en massa lika 

stor som Mexiko och flyter i Stilla havet…Samtidigt, nu, förbereder sig en halv miljon människor 

för världens största klimatdemonstration”. I det politiska budskapet ingår det att visualisera en 

verklighet som väljare kan känna igen. Visualiseringen ska även skapa insikter om vilka problem 

som partiet försöker uppmärksamma. MP väljer i den här valkampanjsfilmen att använda sig av den 

semiotiska resursen talet för att beskriva en problematik som befinner sig utanför Sveriges 

nationsgränser. Samtidigt väljer MP att visualisera denna problematik genom att visa bilder från 

Sverige. Den här kombinationen får en betydelsepotential att problemen som idag befinner sig långt 

bort från Sverige kan, eller kommer med stor sannolikhet att drabba Sverige om vi inte väljer att 

agera annorlunda i klimatfrågan. Med andra ord är nationen Sverige sekundärt utan här är syftar 

man på en världsnation och uppmärksammas ett problem som drabbar världen och som måste lösas 

av alla. Den här betydelsepotentialen skiljer sig mot vad Benedict Anderson(1993) menade med att 

en nation är begränsad på grund av att det aldrig kommer gå att skapa en nation som inkluderar alla 

medborgare och att det inte är ojämlikheten och dom ojämställda förhållandena utan andra faktorer 

som skapar föreställningen om en gemenskap. I MP:s valkampanjsfilm går man helt enkelt rakt 

emot denna teori och argumenterar för att världen har en skyldighet till att agera nu gällande 

klimatet. Att prata om klimatproblem som inte på något sätt är kopplat till Sverige kan blir svårt för 

väljare i Sverige att kunna relatera till och uppfatta som ett problem som drabbar oss. På samma sätt 
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som att en individ i Sverige aldrig kommer att lära känna majoriteten av Sveriges befolkning 

kommer en majoritet av svenska befolkning av besöka Mexiko och dess kust eller vara delaktig 

eller ens höra talas om världens största klimatdemonstration.  

5.3 Partiledaren och andra partier  

5.3.1 PARTILEDAREN  

Samtliga partier som ingår i den här studien har valt att använda sig av sin partiledare som 

semiotisk resurs på ett eller annat sätt. SD, AFS och M är är dom enda partierna som har valt att 

representera sin partiledare både genom tal och bild.  

Det finns likheter i hur SD och AFS väljer att representera sin partiledare. Båda filmas i slowmotion 

när dom är ute och går i olika miljöer. Första gången SD:s partiledare presenteras är när han går upp 

för en trappa. Sekvensen är filmad ur ett ovanifrån-perspektiv vilket ger betraktaren av 

valkampanjsfilmen makt över Jimmie Åkesson, dock finns det en annan betydelsepotential av att 

Åkesson kommer upp ifrån en trappa. Tillsammans med sekvensen där Åkesson sträcker upp 

armarna i en segergest med en blombukett i händerna framför en grupp människor så skapas en 

betydelsepotential att hans parti en gång har varit ett litet parti men som nu är på väg upp till toppen 

för att bli ett av Sveriges största politiska partier. I AFS:s valkampanjsfilm väljer man att presentera 

sin partiledare i korta sekvenser. Dom första sekvenserna avslöjar inte vem personen är utan det är i 

dom sista sekvenserna då man får se ansiktet på personen. Till skillnad från Åkesson presenterar sig 

inte AFS:s partiledare Gustav Kasselstrand utan AFS väljer istället att framställa sig som folkets 

rörelse. Betydelsepotentialen för det här avsnittet blir därför att vem som är partiledare i AFS spelar 

inte så stor roll eftersom den personen som kommer ha den post främst kommer arbeta för folket 

utan egen vinning. I M:s valkampanjsfilm representeras partiledaren som den person som klarar av 

att hålla den politiska debatten på en vuxen nivå. Den avtecknade personen vars slips färgades blå 

ska nämligen representera partiledaren Ulf Kristersson. I slutet av filmen presenteras betraktaren för 

Kristersson själv som står framför Stockholms slott. Han är filmad från en social distans i ett öga-

mot-öga-perspektiv som öppnar upp för att betraktaren ska känna en samhörighet med Kristersson.  

Dom två partierna som inte valt att ha sin partiledare som berättarröst i valkampanjsfilmerna är FI 

och C där det är två okända personer som pratar. Tidigare forskning har visat att för att ett politiskt 
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budskap ska uppfattas som trovärdigt är det viktigt att använda sig av personer som människor ska 

känna igen eller känna empati för. Att inte använda sig av sin partiledare, som har en betydande roll, 

i valkampanjsfilmen sänker därför trovärdigheten för dom politiska budskap som presenteras. FI:s 

och C:s valkampanjsfilmer skapar heller ingen interaktion eller relation med betraktaren då det 

saknas kända personer att känna igen sig i. Övriga partier använder sina partiledares röst för att 

presentera dom politiska budskapen. Politisk kommunikation handlar om att beskriva en verklighet 

som människor kan känna igen sig i och används då en person som människor känner igen ökar 

chansen att människor tycker att det som sägs är trovärdigt.  

 5.3.2 ETABLISSEMANGET 

Ett tema som återkommer i flera av valkampanjsfilmerna men som tar sig i olika utryck är hur man 

väljer att beskriva och problematisera sin politiska motståndare. I AFS:s valkampanjsfilm är det 

etablissemanget och alla svenska politiker som beskrivs som motståndare. I filmen hör vi 

partiledaren Gustav Kasselstrand säga: ”Nu står du inför ett viktigt val, du kan rösta på samma 

gamla politiker som aldrig lyssnar på folket och som förstör ditt land, eller så kan du rösta på ett 

alternativ till politikerna, ett alternativ för Sverige.” Det finns fyra sektioner i sekvensen som 

handlar om dom politiska motståndarna. I den första används en närbild av plenisalen och en 

översiktsbild tagen från luften av riksdagen som semiotiska resurser för att beskriva det viktiga 

valet som AFS hävdar att alla står inför. För att beskriva dom gamla politikerna som man kan rösta 

på har AFS valt en närbild från en hönsfabrik som visar flera hundra höns. En kort sekvens på 

människor som deltar i en löptävling, en fors och ett norrsken får fungerar som semiotiska resurser 

för att beskriva folket som dom gamla politikerna inte lyssnar på och det land som dom förstör. När 

Kasselstrand beskriver vilket alternativ det går att rösta på syns en man först i motljus vilket gör att 

man inte kan se hans ansikte, i nästa klipp syns Kasselstrand fast nu filmas han bakifrån.  

I den här sektionen finns det flera semiotiska resurser som är visuellt framskjutna för att visa på 

dess betydelse i valkampanjsfilmen. I början av valkampanjsfilmen visas vad jag tolkar som ett 

riksvapen. Detta riksvapen sitter nedanför plenisalens talarstol och får ta upp mycket plats av 

bilden, suddigt i bakgrunden syns den tavla som visar hur många av riksdagsledamöterna som har 

röstat på förslag som lagts fram, men detta får då en sekundär betydelse i det här fallet. När klippet 

på människorna som springer är den svenska flaggan visuellt framskjuten och får ta upp mycket 

plats i bilden. Symbolernas visuella framskjuten sätter tonen för vilken betydelsepotential den här 
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sekvensen har. Dom sammansatta semiotiska resurserna i den här sekvensen får en 

betydelsepotential att människor har ett viktigt val framför sig, valet av vilka partier och politiker 

som ska väljas in i riksdagen. Antingen kan väljaren rösta på etablissemanget som likt höns i en 

hönsfabrik sitter och kacklar eller så kan du rösta på ett parti som värnar om folket och landskapet 

som Sverige består av.  

5.3.3 MASSMEDIERNA, LO OCH MODERATERNA  

I SD:s valkampanjsfilm är det S och M som får stå tillsvars för dom problem som integrationen har 

inneburit för Sverige. Dom svenska massmedierna får även representera SD:s motståndare då dom 

inte talar sanning och mörklägger dom problem som SD vill lyfta fram. Vi hör SD:s partiledare 

Jimmie Åkesson säga: ”Det är ni, Socialdemokrater, ni Moderater och ni i svensk media som 

fortsätter skapa problem för vårt land. Detta genom era vansinniga beslut, er oförmåga att utvärdera 

resultaten av er egen politik och framförallt genom era lögner.… Konflikten går mellan dom som 

förstår vårt land och dom som arbetar för att rädda det. Konflikten går mellan er och oss.”  

SD använder enkla semiotiska resurser som är lätta att tolka för att representera S och M. S 

representeras genom ett första maj-tåg där ordföranden för landsorganisationen LO, Karl-Petter 

Thorwaldsson går i täten. Moderaterna representeras genom bilder av partiledaren Ulf Kristersson 

som står och samtalar med en person. Kristersson är filmad från en social distans vilket skapar en 

viss personlig relation med mottagaren. Svensk media får representeras genom ett gäng journalister 

där en av dom är mer framträdande än dom andra då han förbereder sig framför en kamera och är 

placerad i mitten av bilden. Användningen av dom mest självklara semiotiska resurserna (LO och 

Kristersson) för att skapa betydelse bekräftar teorin som social semiotiken som menar att 

meningskaparen alltid kommer att använda sig av dom resurser som bäst beskriver vad 

meningsskaparen försöker säga. Detta gäller även mikrofonen med symbolen av Expressen logga 

”getingen” som får representera massmediernas lögner. 

För att visualisera det som förstör Sverige väljer SD att använda sig av ett polisingripande som 

semiotisk resurs. I klippet får man se en person som blir omhändertagen av två poliser som har 

kopplat ett varsitt grepp om personens handleder. I nästa klipp syns två personer som går in genom 

en dörr. Attributen som personerna bär bli meningsskapande eftersom dom bär sjukvårdens emblem 

med texten ”amb sjv” och ”sjuksköt” och fungerar i det här klippet som semiotiska resurser för att 
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representera dom som försöker rädda Sverige. Det här klippet har tydliga kopplingar till teorin om 

sociala representationer som intresserar sig för hur motsättningar mellan olika grupper i samhället 

uppstår och representeras i mediala texter. SD:s uppfattning är att det inte är miljöproblem eller 

höjda skatter som skadar landet Sverige utan det är en viss typ av gruppering, dom kriminella, som 

är huvudproblemet för Sverige. Därför väljer man att ställa två grupper i samhället mot varandra 

som tvingar människor till att välja mellan dessa två.  

5.3.4 DEN STYRANDE REGERINGEN OCH OPPOSITIONEN 

I M:s valkampanjsfilm är det den styrande regeringen som gestaltas som den politiska 

motståndaren. Dom semiotiska resurserna som används är fyra tecknade barn. Två av barnen är 

centrerade i bild och bär vita kostymer som är alldeles förstora. Dom andra två barnen är målade i 

svart färg, ett av barnen håller i en megafon, den andra i en nalle. Att barnen i dom vita kostymerna 

är positionerad centralt i bilden bidrar till att fokuseringen hamnar på dom. Barnen i dom svarta 

kostymerna är visuellt framskjutna i den här bilden. Dock är det inte dom som har huvudrollen i det 

här klippet utan det är barnen i dom vita kostymerna. När Kristersson säger: ”…Dom medvetna 

missförstånden är för många, medan dom vuxna samtalen är för få” färgas slipsarna som bärs av 

barnen i dom vita kostymerna. Den ena slipsen färgas grön, den andra röd. I nästa mening säger 

Kristersson ”…Det vill vi förändra” och vi får se ett nytt klipp med en tecknad man i vuxen ålder. 

Även han bär en kostym, skillnaden är att hans kostym har en bra passform. Mannens slips färgas i 

en klarblå färg under tiden som Kristersson säger sin mening. Kontrasterna mellan barnen och den 

vuxna personen, färgerna rött/grönt och blått skapar en tydlig skillnad som öppnar upp för en 

betydelsepotential att M är dom vuxna som kan diskutera politik på en högre nivå än vad den 

nuvarande regeringen som beter sig som barn.  

S använder sig också av färg som semiotiskt resurs för att skapa betydelse i sin valkampanjsfilm. 

Precis innan valkampanjsfilmen är slut syns texten: ”Svenska modellen ska utvecklas. Inte 

avvecklas.” Den första meningen har samma färg som är signifikant med S, nämligen rött. Den 

andra meningen är färgad i en mörkblå nyans. I den här kontexten har färgvalen en 

betydelsepotential. Den första meningen väljer S att färga i rött för att på ett visuellt sätt visa på att 

det är S ,vars politiska färg är röd, står bakom den svenska modellen som är redo att bevara och 

utveckla den modellen. Några som står för en avveckling av den svenska modellen menar S är M 

och därför väljer S att färga den andra meningen som handlar om att avveckla den svenska 
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modellen i blått vilket är en färg som är synonymt med M. Hade S valt att färga den andra 

meningen i gult eller rosa hade budskapet som den texten utgör inte blivit lika tydlig eller 

argumenterande.   
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6 Slutsats och diskussion  
Syftet med den är studien har varit att ur ett socialsemiotiskt perspektiv undersöka hur svenska 

politiska partier väljer att representera Sverige i sina valkampanjsfilmer inför riksdagsvalet 2018. 

Den första frågan jag ställde i den är studien var hur Sverige representerades i partiernas 

valkampanjsfilmer och analysen visade att det fanns stora skillnader på hur och vilka semiotiska 

resurser som fick representera Sverige. SD var det parti som representerade Sverige med flest 

semiotiska resurser som fick en negativ betydelsepotential. S var det parti som representerade 

Sverige på det mest positiva sättet och menade att Sverige är ett bra land som är påväg att bli ännu 

bättre, så länge vi arbetar för att göra det bättre tillsammans. Slutsatsen jag drar av detta resultat är 

att S har en regeringsposition vilket gör det svårare för dom att visa upp en negativ bild av Sverige. 

SD däremot är ett oppositionsparti som inte behöver förhålla sig på samma sätt och kan gå längre i 

att visa upp en negativ bild av Sverige. AFS var det parti som använde sig av flest meningsskapande 

visuella element och var det parti som i störst grad spelade på den Sveriges föreställda gemenskap. 

FI var det parti som använde sig av minst antal visuella element vilket gjorde att det var den film 

som blev svår att analysera. Det fanns ingen tydligt koppling till vad berättarrösten sa och vad man 

valda att visa upp.  

Partiledarna användes på helt olika sätt i valkampanjsfilmerna. Från att både agera berättarröst och 

synas i valkampanjsfilmen som SD:s och AFS:s partiledare gjorde, till att som C:s och FI:s 

partiledare dyka upp en kort sekund på en stillbild i valkampanjsfilmen. För AFS som är ett 

nystartat parti är det en självklarhet att partiledare måste vara berättarrösten samt visa upp sig i 

valkampanjsfilmen eftersom är ett bra tillfälle att visa upp vem det är som styr partiet. FI är också 

ett parti som är behov av att tydliggöra sin politik och sin partiledare, men det väljer man inte att 

göra utan tycker att det räcker med att visa upp partiledaren i ett kort ögonblick.  

Utifrån ett samhällsperspektiv tycker jag att resultatet av den här studien inte är förvånansvärt. Vi 

befinner oss i en tid då tusentals människor har sökt sig till Sverige för att söka asyl. Den politiska 

debatten har blivit mer polariserad där man ställer grupper av människor mot varandra och hellre 

lyfter fram problem än vilka lösningar man har. Integration och brottslighet är två av dom 

populäraste ämnena i den politiska diskursen och detta återspeglas på ett tydligt sätt i majoriteten av 

valkampanjsfilmerna då samtliga partier, förutom FI och MP, berör dessa frågor. SD:s 
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valkampanjsfilm handlar om att visualisera integrationen som ett problem som har skadat Sverige. 

SD väljer inte att använda begreppet integration utan använder sig istället utav begreppet 

massinvandring. S använder sig vid ett tillfälle av begreppet migrationspolitik när man pratar om 

integration. S begreppsanvändning blir därför mer diffus då migrationspolitik både inkludera 

sakfrågor som handlar om invandring och utvandring men S nämner aldrig något om utvandring.  

Sammanfattningsvis är min sista slutsats att den fjärde generationens politiska kommunikation och 

utvecklingen av dom nya kommunikationskanalerna, såsom Youtube, har bidragit till att dom 

politiska partierna har möjlighet att vara mer tillspetsade i sin politiska kommunikation då dom 

politiska budskapen inte längre behöver gå igenom en nyhetsredaktion tidigare varit ett möjligt 

hinder för att sprida sitt politiska budskap. Socialsemiotisk teori menar att det aldrig går att 

representera ett objekt fullt ut, utan meningsskaparen är tvungen att välja vissa delar. Dom delar 

som svenska politiska partierna väljer att lyfta fram i sina valkampanjsfilmer får en effekt på hur 

den politiska diskursen ser ut och hur vi medborgare ser på Sverige.  
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