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Abstrakt
Politisk kommunikation används i många olika medier. Denna uppsats syfte är att undersöka
hur populism och propaganda ges till uttryck i de tre svenska största partiernas valfilmer. En
från respektive parti 2014 och en från respektive parti 2018. Uppsatsens huvudmetod är
kvalitativ innehållsanalys där vi utgår från en retorisk- samt multimodal analys.
Vi använder oss av bland annat av Jagers och Walgraves tidigare forskning om tunn och tjock
populism och Jowett och O´Donells definition av propaganda. Med hjälp av teori och metod
har vi därefter analyserat materialet utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Slutsatsen är
att populistiska medel och propagerande medel används i alla valfilmer till en viss grad. Det
har däremot skett en förändring inom partierna mellan årtalen. Fortsättningsvis tror vi att det
skulle kunna vara intressant att i ett nästa steg ta reda på vilken förändring som skett inom
partierna i valfilmerna vid valet 2022.
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1. Inledning
I höst är det riksdagsval i Sverige. Med mindre än ett halvår kvar till valdagen börjar de
politiska partierna synas mer i media. Genom att använda sig av valaffischer, debatt,
partiernas hemsidor och sociala medier m.m. marknadsför partierna sina värderingar och
framtida mål med en förhoppning att påverka väljarna och vinna röster. Valfilmer är en
effektiv marknadsföringsstrategi för att sprida information om ett parti, då de innefattar text,
bild och ljud.

Eftersom politiska valfilmer har fått stort fokus i media finner vi att det är av betydelse att
analysera dessa för att ta reda på vilka medel som används för att påverka väljarnas röst. Ett
exempel på när en politisk valfilm fått stort fokus i media, var i februari 2018 då Nya
moderaterna i Göteborg släppte en valfilm där de ville belysa problemet med bilbränder i
Göteborg. Detta gjordes genom att bland annat visa bilder på en bilbrand. Filmen fick mycket
kritik, detta berodde på att den filmade bilbranden inte skett i Göteborg utan i själva verket
var filmat i Vancouver, Kanada (Göteborgsposten, 2018).

Politisk påverkan sker alltid genom någon form av kommunikation. Den politiska
kommunikationen handlar om ett kommunikativt samspel mellan politiska aktörer,
medieaktörer och allmänheten. Till de politiska aktörerna hör samtliga individer,
organisationer eller grupper som på något sätt arbetar för att förändra samhället och den
auktoritativa fördelningen av världen. Dessa är bland annat politiker, politiska partier,
näringslivsorganisationer, ideella organisationer samt enskilda företag (Strömbäck 2015, 30).
Kommunikation inom politiken som har för avsikt att övertyga kopplar vi ofta till retorik,
men kan även uppfattas som propaganda. Retorisk påverkan kan ske både med syftet att vara
positiv eller negativ. Hitler var en stor retoriker, så även Martin Luther King. Retorik har
använts genom historien för att förföra såväl som att frigöra folk, genom att förvränga eller
berätta sanningen. Propaganda däremot har i stort sett alltid kopplats till något negativt som
lurendrejeri och manipulation (Heradstveit 1992, 11-12).
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Ett besläktat begrepp till propaganda är populism. Populistiska uttryck återfinns i all politisk
retorik. Även populism har en negativ klang, mycket på grund av att den ofta kopplas till
politisk extremism. Populistiska uttryck kan ses både hos de mest vänster-, som
högerorienterade utmanande partierna (Mudde 2017, 1). Populism har fått en stor spridning i
dagens politiska klimat och utsågs exempelvis till årets ord 2017 i Cambridge
universitetspress (Cambridge university press, 2017).
Idén till uppsatsen Populism och propaganda i politiska valfilmer kom när vi såg
Sverigedemokraternas valfilm för 2018 på medieplattformen Youtube. Valfilmer används av
partier för att nå ut till allmänheten med sina budskap. Tanken med uppsatsen är dock inte att
undersöka politisk kommunikation utan att fokusera på hur populism, propaganda och dess
komponenter spåras i valfilmerna. Vi tittar bland annat på maktförhållandena i valfilmerna
med hjälp av symbolisk interaktion som studerar interaktionen mellan den avbildade i en text
och den som betraktar texten (Boréus & Bergström 2017, 180).

Vi letade efter tidigare forskning, men hade svårt att hitta något inom området populism och
propaganda kopplat till valfilmer. Upptäckten att det finns relativt lite forskning som redogör
för propaganda och populism i valfilmer gjorde att det kändes särskilt relevant att analysera
hur dessa begrepp förekommer och kommer till uttryck i svenska politiska valfilmer. De
valfilmer vi valde är från Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna samt Nya moderaterna.

1.1. Syfte
Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ innehållsanalys undersöka vilka aspekter
av populism och propaganda som ges till uttryck i Socialdemokraternas,
Sverigedemokraternas och Nya Moderaternas valfilmer under valåret 2014 samt årets val
2018.
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1.2. Frågeställning
•

Hur använder de olika partierna propaganda och/eller populism för att framföra sina
politiska budskap i valfilmerna 2014 jämfört med 2018, och vilka retoriska medel
används?

•

Hur förstärks de propagerande och populistiska stilarna med hjälp av symbolisk
interaktion i partiernas valfilmer 2014 samt 2018?

•

Vad finns det för likheter respektive skillnader i partiernas valfilmer mellan 2014 och
2018 om man ser till propagerande- samt populistiska medel?

1.3. Avgränsning
Vi har valt att studera valfilmer från Sveriges tre största partier: Socialdemokraterna,
Sverigedemokraterna, samt Nya Moderaterna. Det hade varit fördelaktigt för arbetet att
studera ett större antal valfilmer för att kunna få en djupare inblick i ämnet. Det hade
även varit gynnande att kunna titta på valfilmer över en längre tidsperiod för att se hur
valfilmerna förändrats över tid. Det var också vår förhoppning initialt när vi började med
uppsatsen, men på grund av uppsatsens storlek och begränsningen i tid har vi dock valt att
avgränsa materialet till de valfilmer som visades i media under valåret 2014 och inför årets
val 2018. Vårt kriterium var att det skulle vara valfilmer från när Sverigedemokraterna satt i
riksdagen vilket gjorde att vi först kunde använda valfilmerna från 2014 då de valdes in 2010.
Under 2014 publicerade respektive parti minst två stycken valfilmer. Även här, på grund av
uppsatsens omfång, har vi valt att bara titta på en valfilm per parti och valår.

1.4. Disposition
I uppsatsens inledning berättar vi om det huvudsakliga ämnet för vår undersökning och ger en
kort förklaring om varför ämnet anses relevant i dagens politiska klimat och även med tanke
på det kommande valet i höst. Vidare följer en syftesbeskrivning till vad det är vi ämnar
undersöka och besvara i denna uppsats.
I teorikapitlet får man ta del av de primära teorierna vi valt att använda oss av i detta arbete,
propaganda och populism. Tidigare forskning presenteras efter det, där vi med hjälp av andra
forskare och deras avhandlingar skapar en större förståelse för materialet.
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I metodkapitlet beskriver vi multimodal diskursanalys, vilken utgår från en kvalitativ
innehållsanalys, och finns vidare beskrivet i kapitel 4. Där presenteras även
tillvägagångssättet samt retoriska analysmetoder. Här beskrivs också de analysverktyg som
ligger till grund för att ta reda på vilka propagerande medel och populistiska medel som
förekommer i materialet. Under analys- och resultatdelen förklaras och tolkas materialet, samt
kopplas till teorierna och metod med förhoppning att kunna besvara frågeställningarna.
Avslutningsvis sammanfattas resultatet och en diskussion tar vid för att diskutera slutsatserna,
samt förslag till vidare forskning.
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2. Teori
I detta kapitel redogör vi för populism och propaganda, som är de huvudsakliga teorierna vi
kommer arbeta utifrån. Populism och propaganda kopplas ofta samman med politisk
kommunikation. Vårt syfte är inte att undersöka politisk kommunikation, men vi vill ändå ge
en kort beskrivning om detta för att skapa en röd tråd. Vi redogör även för retorik som precis
som propaganda är ett sätt att övertyga. I analysen används de retoriska medlen ethos, pathos
och logos.

2.1. Politisk kommunikation
För att få en bredare förståelse om elementen propaganda och populism och hur de kopplas
till politisk kommunikation ansåg vi det lämpligt att ha en teoridel som närmare förklarar hur
politisk kommunikation kan förstås.
Politisk kommunikation kan ses som ett socialt system då det baseras på ömsesidiga relationer
mellan flertalet institutioner. Samtliga institutioner, politiska aktörer, medieaktörer och
allmänheten är beroende av varandra (Strömbäck 2014, 32). Medierna tar stor plats i dagens
politiska klimat och för att politiker ska kunna vara framgångsrika i val behöver de
uppmärksammas. Medierna är snabba med att snappa upp konflikter mellan olika partier och
förstorar det gärna. Detta påverkar i sin tur politikerna och att skapa debatter är något de
känner att de behöver göra. Ju större konflikter och debatter, desto större synlighet blir det i
media vilket kan påverka opinionen (Strömbäck 2014, 33).
Något som är tätt kopplat till politisk kommunikation är makt och maktutövning, vilka oftast
nämns i samband med ekonomi och politik. Med maktutövning menas exempelvis inflytande,
påverkan och ett övertag (Strömbäck 2014, 45). Maktutövning kan ske både på ett medvetet
och ett omedvetet plan men det handlar i stort sett alltid om en potentiell påverkan. Makt med
möjlighet att påverka kan förknippas till både en position som en person. En position menas
personer av auktoritet som på något sätt har rätt att bestämma. Person kan handla om en
opinionsledare inom politik eller mode som folk ser upp till och därför väljer att lyssna på
(Strömbäck 2014, 46).
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2.2. Populism
Populism är en av de delar som vi vill analysera i vårt arbete vilket gör det till en högst
relevant teori att få en bredare kunskap om.
Populism har blivit ett modeord som förekommer frekvent bland dagens politiska uttryck och
kommunikation. Populism har visat sig vara ett uttryck som skapat stor förvirring och även
frustration i hur det ska användas. Även om populismen är väldigt svåridentifierad så har den
ändå en specifik och tydlig inre logik (Müller 2016, 149-150).
Då populism först och främst är en uppsättning av idéer som kan användas av väldigt olika
aktörer finns det ingen prototypisk populistisk ledare. Med tanke på att den populistiska
politiken i grund och botten är en kamp för “det rena folket” mot ”den korrupta eliten” är det
avgörande för populistiska ledare att presentera sig som “folkets sanna röst”. Precis som att
folket och eliten är konstruktioner, är “folkets röst” en konstruktion av den populistiska
ledaren. Konstruktionen består av två distinkta men sammanhängande processer: Separation
från eliten och anslutningen till folket. Den första processen är relaterad till den populistiska
ledarens utomstående status och den andra processen är kopplad till deras påstådda äkthet.
Som en del av deras status som politisk “outsider”, som inte har något gemensamt med den
politiska etableringen, hävdar de populistiska ledarna ofta att vara politiska nybörjare. Detta
påstående bidrar till att skilja sig från både tidigare regeringens impopulära politik och
politiska uppfattningar om korruption och inkompetens i allmänhet. Populisten har en
drivkraft att engagera människor att vara delaktiga i politiken mer än att de drivs av en
personlig ambition (Mudde 2017, 62-68).
I boken The global rise of populism (2016, 44) menar Benjamin Moffitt att det finns ett
beteendemönster inom politiken i en skala av högt och lågt där populisterna har en typ av
politisk retorik som går ifrån det som ses som det lämpliga sättet att bete sig inom den
politiken sfären. Populisterna befinner sig ofta på den “låga” nivån av skalan som visar på ett
beteende av ett omoraliskt användande av språk som ofta innehåller svordomar, inte är
politisk korrekt och de har ofta ett överdrivet demonstrativt uttryck. Politiker som inte klassas
som populister befinner sig på den “höga” nivån av skalan vilken representerar rationalitet,
saklighet, en bra verbal förmåga och är överlag sansad.
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Andra funktioner som kan förstås och analyseras som en populistisk stil är att populism får
sin drivkraft från en uppfattning om en kris eller ett hot exempelvis. Populister implementerar
ofta kriser för en dramatisk effekt och på så sätt få en reaktion från folket. Detta leder vidare
till en efterfrågan att agera beslutsamt och omedelbart. Kriser kan relateras till exempelvis
invandring, ekonomiska svårigheter eller sociala förändringar (Moffitt 2016, 45).

2.3. Propaganda
Propaganda är en av de komponenter som vi undersöker i valfilmerna. Vi presenterar nedan
en kort historik om propagandan samt dess definition.
Propaganda och propagerande budskap är något vi stöter på dagligen i nyheter, sociala
medier, egentligen överallt i vårt vardagliga liv. Första världskriget anses vara den händelse
då propagandans potential för första gången visade sin kraft. Etablerade tidningar från mitten
av 1800-talet hade haft en stark tillväxt, så stark att de tryckta massmediernas genomslag hade
växt till att vara en reell samhällelig maktfaktor. Det fanns en väl utbyggd infrastruktur för
nyhetsförmedling och genom detta kunde propagandan effektivt förmedlas (Vulovic 2017,
18).
Propaganda har länge varit en användbar teknik inom politik för att påverka väljarna. Det
finns flertalet definitioner och vinklingar av propaganda men det som genomsyrar och
förklarar begreppet är ordet manipulation. Propagandistens avsikt för att uppnå önskad
respons är att genom medvetna systematiska försök forma en individs uppfattning och
manipulera tankemönster. Med avsiktlighet menas att det används för att på ett planerat,
uttänkt och effektivt sätt stärka en ideologi. Det avsiktliga tänket kompletteras med det
systematiska som står för det metodiska och exakta. Målet med propaganda är slutligen att
försöka skapa en viss typ av sinnestillstånd hos människor (Jowett & O´Donnell 2012, 6).
Jowett och O´Donnell (2012, 1) skiljer mellan propaganda och övertalning. Medan
propaganda är ett sätt att kommunicera en tanke för att få en respons enligt propagandistens
önskemål, är övertalning en interaktiv form där slutsatsen är att bådas behov tillfredsställs.
Det vill säga den som övertygar och den som övertalas. En individs tankesätt eller attityd
kring en idé eller liknande är oftast baserad på tidigare uppfattning relaterade till kulturella
och personliga värderingar och känslor. Tanken med propaganda är att manipulera det
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tankesättet och forma om det (Jowett & O´Donnell 2012, 11). I dag är medieanvändning
avgörande när det kommer till propagerande kampanjer och tillgången till media betyder en
potentiell kontroll av den allmänna åsikten (Jowett & O´Donnell 2012, 263).

2.3.1. Propagandatalets fyra tekniker
För att analysera de propagerande medlen som ges till uttryck i valfilmerna använder vi bland
annat Hellspongs fyra tekniker, vilka presenteras nedan.
I boken “Konsten att tala” (2004) menar Lennart Hellspong att propagandatalet använder sig
av fyra tekniker för att nå sina mål. Han kallar dessa för förenkling, förstärkning, förtätning
samt förklädnad (Hellspong 2004, 264).
Förenkling
Målet för ett propagandatal är att styra lyssnarnas tankar i en riktning för att inte skapa
villrådighet och tvivel. Men talet kräver även att alla ska förstå budskapet och genom
förenkling når innehållet lättare en bred publik. Till förenkling innefattar även några tekniker:
Fokusering, selektion, slutenhet och polarisering. Fokusering innebär att talaren ser på en
fråga främst ur en synvinkel och den saken får då mest uppmärksamhet medan de andra
frågorna hamnar i skymundan. Möjliga opponenter kan framställas som elaka eller inskränkta
(Hellspong 2004, 265). Medan fokusering innebär att talaren framhäver ett perspektiv på en
fråga innebär selektion att talaren framhäver vissa inslag i ett perspektiv och tonar ned andra.
Selektion kan även gälla hur talaren tolkar och förklarar de fakta hen tar upp. När en
propagandist förenklat verklighetsbilden genom fokusering och selektion kan denne använda
sig av en tredje teknik för att sträva efter slutenhet. Det innebär att propagandisten passar in
fakta i ett sammanhängande mönster där resultatet blir som ett pussel med varje bit på rätt
plats. Fakta och argument läggs alltså fram på ett sådant sätt att propagandistens förslag ses
som det enda rätta (Hellspong 2004, 267). Polarisering används genom att propagandisten
endast visar de positiva effekterna av sitt förslag och endast de negativa av motståndarens
förslag (Hellspong 2004, 269).
Förstärkning
För att förstärka budskapet i ett propagandatal kan man använda sig av tekniker som emfas,
kategoriskhet, konkretion och känsloladdning. Med emfas menas betoning. Det kan vara
genom upprepningar, placering av ord, t.ex. att man placerar viktiga argument i början eller i
8

slutet på talet eller genom nonverbala medel: kraftfull röst och energiska gester.
Kategoriskhet är en förstärkningsmetod där en kategorisk talare låter helt säker. Talaren ger
inget utrymme för tvekan eller tvivel. Konkretion är ett sätt för talaren att lyfta fram vissa
viktiga moment genom en noga beskrivning. Känsloladdning innebär att man väljer
värdeladdade ord och formuleringar för att väcka känslor hos lyssnarna (Hellspong 2004,
270-272).
Förtätning
För ett förtätat budskap kan tekniker som pressupposition, konnotation och syntes användas.
Pressupposition innebär att talaren lämnar luckor i sitt budskap som sedan lyssnarna får fylla
i. Detta är en självklarhet i alla tal då ingen talare kan berätta allt. Mycket lämnas åt att
lyssnaren får komplettera med sina egna åsikter och tankar. Däremot används pressupposition
inom propagandan som ett mer kvalificerat utlämnande av upplysningar (Hellspong 2004,
274). Konnotation innebär att talaren avsiktligt och manipulativt använder ords sekundära
betydelse för att stärka sitt budskap. Syntes används genom att talaren bygger upp en ny och
rikare betydelse för ett uttryck genom att skapa ett gemensamt uttryck för två olika
verklighetsplan. Talaren sätter dessa i direkt förbindelse med varandra. Ex. att kommunicera
en kommersiellt gångbar bild av företaget blir istället att företaget "säljer sig", i en överdrivet
kritisk analys av företaget (Hellspong 2004, 277).
Förklädnad
En propagandistisk talare kan inte alltid kringgå obekväma omständigheter. Då kan talaren
istället dölja dem genom olika former av förklädnad. Dessa olika former är lögn,
obestämdhet, försköning och abstraktion. Lögnen är den grövsta formen av förklädnad och är
även väldigt riskabla om de avslöjas. De kan då slå tillbaka på talaren och talaren tappar då
trovärdighet. Att tala om en sak utan att låta den framträda så tydligt att den hotar talets
tendens är obestämdhet. Talaren använder oklara eller mångtydiga uttryck för att vilseleda
eller lura lyssnarna att tolka dessa sakligt fel (Hellspong 2004, 279). Försköning innebär att
talaren sminkar verkligheten för att framställa sig själv och talet som bättre. När talaren döljer
sanningar som är besvärande för denne genom att avlägsna konkreta detaljer kallas det för
abstraktion (Hellspong 2004, 281).
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2.4. Retorik
I analysen använder vi retoriska hjälpmedel för att lyfta fram hur propaganda och populism
ges till uttryck i valfilmerna. Nedan presenteras en kort beskrivning av retoriken.
Sedan retoriken uppkom har den haft en nära relation till politiken (Vigsö 2004, 87).
Retoriken är den kommunikation som har för avsikt att övertyga. Förr i tiden skedde
kommunikationen på ett muntligt plan så det är framför allt det talade ordet man benämner
inom retoriken. Retorik kan kopplas till litteraturvetenskapen och berättartekniken, men även
till massmediekunskap och reklamens teori. Retorik är praktisk kunskap, teknik och
tillämpning (Hägg 2001, 3).
Att övertyga bygger på att organisera verklighetsuppfattningen och erfarenheterna hos de som
ska övertygas. Detta på ett sätt att de uppfattningar och handlingsplaner som retoriken
framställer uppfattas som naturliga och självklara. Kopplingen mellan retorik och propaganda
är markant. Retorik är att övertyga, vilket kan användas för både gott och ont (Heradstveit et
al. 1992, 12).
Aristoteles var en av de viktigaste tänkarna inom den retoriska traditionen. Han
systematiserade retorikens retoriska begrepp samt genrer. Han delade upp retoriken i
planeringsfaser för att sedan lyfta fram tre huvudelement som förekommer i olika retoriskakommunikativa situationer. Dessa tre huvudelement är: ethos (trovärdighet), pathos (känsla),
logos (förnuft) (Falkheimer 2014, 44).
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3. Tidigare forskning
Med hjälp av tidigare forskning tittar vi på begreppen tunn och tjock populism, hur valretorik
används i text och bild, samt hur retoriska medel används i politisk propaganda.

3.1. Tunn och tjock populism
Jan Jagers och Stefaan Walgrave har gjort en omfattande undersökning i belgisk partipolitik
för att se om populism som kommunikationsstrategi förekom i politiska uttalanden. Särskilt
fokus lades på det högerextrema partiet Vlaams Blok. Enligt författarna finns det tre kriterier
för populism; att populismen refererar mycket starkt till folket, att populismen är rotad i antielitism samt att populismen ser folket som en enhet förutom några få grupper som är offer för
en uteslutande politik (Jagers 2006, 319). Utifrån kriterierna delar författarna in populismen i
tunn och tjock populism.
Tunn populism innebär en folklig retorik och ofta ett ledigt språk där politiska aktörer
refererar till folket. Politikerna som talar är karismatiska och använder ord som folket,
medborgarna, skattebetalare etc. Denna tunna populism saknar politisk färg och kan höra till
olika block (Jagers 2006, 322).
Tjock populism står för anti-elitism och uteslutning. Anti-elitism nämns i den bemärkelsen
man talar om etablissemanget. En sådan retorik understryker skillnaden och avståndet mellan
folket och etablissemanget (eliten) som ser sig över medborgarna. Tjock populism menar på
att delar av samhällssystemet är infekterade och behöver förändras (Jagers 2006, 322).
Författarnas slutsats är att Vlaams Blok är ett typexempel på ett populistisk parti och att
särskiljandet på tunn och tjock populism var väldigt användbar i studien. Jagers och Walgrave
förklarar att alla partier har populistiska inslag, men att Vlaams Blok stod ut från mängden.
Bland annat skyllde Vlaams Blok samhällsproblemen på specifika grupper så som invandrare
eller kriminella. Jagers och Walgrave ville visa att populism på ett tillförlitligt sätt kan mätas
empirisk genom en noggrann analys av diskurser från politiska aktörer. De hävdar vidare att
samma slags innehållsanalys lätt kan genomföras genom att använda kommunikation från
andra politiska aktörer. Detta behöver inte endast innefatta politiska partier, utan kan även
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vara enskilda politiker, journalister etc. vilka även de kan omfamna en populistisk diskurs och
hänvisa till "folket" hela tiden (Jagers 2006, 331).

3.2. Valretorik i text och bild
Orla Vigsös avhandling från 2004 “Valretorik i text och bild” syftar till att visa hur visuella
och verbala medel användes i 2002 års svenska valaffischer för att förmedla politiska
budskap. Han förklarar att valaffischerna är multimodala då den blandar uttryck från olika
semiotiska register, verbala och visuella. Vigsö använder sig av en metod som kombinerar
både retorik och semiotik (Vigsö 2004, 71).
Vigsö kommer via sin analys fram till att 2002 års val använder bilder i en väldigt liten
utsträckning. Han förklarar att sex av tio valaffischer inte har några bildelement alls, utan
endast använder sig av text. En förklaring till detta menar Vigsö, kan vara en önskan att vilja
skilja sig från andra valaffischer som de delar utrymme med. Att använda sig av ett estetiskt
uttryck som skiljer sig från de andra kommersiella reklamtavlorna kan vara ett sätt att fånga
intresset (Vigsö 2004, 207-208). Vidare i sin slutsats kommer Vigsö fram till att de
appellformer som är mest framträdande i valaffischerna är ethos och pathos. Logos är knappt
representerat. Han menar att affischerna ska väcka en positiv känsla hos åskådarna för att i sin
tur skapa en positiv uppfattning av avsändaren. Affischerna konnoterade knappt någon
negativitet överhuvudtaget (Vigsö 2004, 209).
Studien är över tio år gammal men ger trots det en bra inblick i hur retorik kan återspeglas i
politiska budskap.

3.3. Retorik och propaganda
Professor Riyadh Tariq Kadhim Al- Ameedi och studenten Zina Abdul Hussein Khudhier från
universitetet i Babylon har i studien “A Pragmatic Study of Barak Obama's Political
Propaganda” studerat hur språket ser ut i fem politiska propagandatal av Barack Obama.
Syftet med artikeln är bland annat att identifiera talet och analysera de retoriska medel som
används i Obamas politiska propaganda.
I studien förklarar Al-Ameedi och Khudhier propaganda som ett kraftfullt instrument använt
av politiker för att få en publiks uppmärksamhet. De menar att politiker med hjälp av
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språkliga uttryck och retoriska medel påverkar publikens åsikter. De definierar vidare olika
begrepp som politess, metaforer samt retoriska medel där ethos, pathos, logos, manipulation
och repetition definieras (Al-Ameedi 2015, 75). I analyskapitlet presenteras de fem olika
texterna följt av en analys utifrån de olika begreppen (Al-Ameedi 2015, 80-84).
De kommer fram till att Obama använder sig av olika retoriska medel för att framföra sitt
budskap. Det är tydligt att logos används mer frekvent i texterna än ethos och pathos. Deras
hypotes om att övertalning, metafor, repetition och manipulation är de retoriska medel som
används i politisk propaganda validerades. När Obama utfärdar sin propaganda, är det
uppenbart att han använder den manipulativa kraften för att etablera en auktoritet och väcka
känslor hos publiken (Al-Ameedi 2015, 86).
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4. Metod & Material
Vi utgår från en kvalitativ innehållsanalys för att tolka och få en bättre förståelse för
valfilmerna. Vi upplever att den kvalitativa innehållsanalysen är särskilt lämplig då den
tillåter manuell analysering. Fördelen med manuella analyser är att betydligt mer
komplicerade bedömningar och tolkningar av materialet kan göras (Boréus & Bergström
2012, 51).
Detta kapitel inleds med en kort redogörelse för multimodal diskursanalys samt
tillvägagångssätt. Vi presenterar sedan hur retorik är användbart för analys av det uttryckta
talet i valfilmerna för att ta reda på om de kan uppfattas som populistiska eller
propagandistiska. Vi förklarar även de tre huvudelementen: ethos, pathos, logos. Retorikens
tre medel för övertalning. Vidare följer en beskrivning av analysverktygen propaganda och
populism, där vi redogör för vilka aspekter vi kommer att använda oss av i studiens analys.
Avslutningsvis för vi en metoddiskussion där vi reflekterar över eventuella problem med vår
valda metod samt validiteten och reliabiliteten.

4.1. Multimodal diskursanalys
Populism och propaganda kan ses som diskursiva uttryck, alltså strukturerade sätt att tala om
något. För att förstå hur propaganda och populism ges till uttryck i valfilmerna är det särskilt
relevant att studera och tolka de element som förekommer i dessa, det vill säga rörlig bild,
textsekvenser och talet i kombination. När man analyserar ett material utifrån flera aspekter i
kombination för att få en kontextuell förståelse kallas det för en multimodal diskursanalys.
Multimodal diskursanalys utgår från kvalitativa innehållsanalytiska metoder (Boréus &
Bergström 2017, 24).
I texter är det inte bara det språkliga som bidrar till att innehållet får en mening. Språket i
kombination med bilder, illustrationer eller andra visuella element kan vara
huvudingrediensen i själva tolkandet av mening i en text. Medietexter, broschyrer och dylikt
är exempel där flera element i kombination skapar mening. När mening skapas i denna
kombination kallas det för multimodala texter, vilket innebär texter som inkluderar flera sätt
att kommunicera på förutom endast tal och skrift (Boréus & Bergström 2017, 174).
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Inom den multimodala diskursanalysen används semiotiska resurser som analysverktyg.
Dessa är interaktion, versioner av världen samt komposition (Björkvall 2012, 311). För vår
studies syfte är interaktionen särskilt relevant då det berör den symboliska interaktionen som
uppstår mellan den är som är avbildad i en text samt betraktaren av en text. De två andra
analysverktygen studerar främst relationen mellan de avbildade i en text samt presentationen
av text, exempelvis “vilket ord kommer först, vilket kommer därefter etc.”. Vid symbolisk
interaktion aktualiseras ofta frågor om makt och delaktighet i sociala gemenskaper. Den
avbildade i en text kan till exempel framstå som överordnad eller underordnad gentemot
betraktaren. Analysen behandlar den symboliska interaktionen som uppstår mellan de eller det
som avbildas i en text och själva betraktaren (Björkvall 2012, 311).
I en multimodal diskursanalys vill man besvara vad en text kan betyda. Det är då relevant att
titta på hur texten är relaterad till en kontext där språk och bilder används i kombination. Hur
och varför texten är skapad och vilken relevans den bär kan studeras utan att titta närmare på
de som faktiskt har skapat texten. Genom att analysera en text och de betydelser som på något
sätt uttrycks eller inte uttrycks går det att få en bild av vilken typ av kunskap en text kan
representera (Björkvall 2009, 156).

4.1.1. Tillvägagångssätt av multimodal diskursanalys
Vi ämnar att dels studera hur propaganda och populism förstärks med hjälp av retoriska medel
men även av visuella medel. Nedan redogör vi för den multimodala analysen som lämpar sig
till att analysera visuellt material.
Symbolisk interaktion är ett analysverktyg som används när man vill studera interaktionen
mellan den avbildade i texten och den som tittar på bilden. Ett av de mest användbara
angreppssätten för att studera symboliska maktrelationer är genom att använda sig av
kameravinkeln som en semiotisk resurs. Denna vinkel kan även kallas för bildens
perspektiv. Det finns tre huvudsakliga perspektiv som man brukar arbeta ifrån vilka kallas de
vertikala perspektiven (Boréus & Bergström 2017, 180).
Vid ett ovanifrån-perspektiv placeras betraktaren på ett sådant sätt att man ser ned på den
avbildade. Denna vinkel ger en symbolisk makt åt betraktaren. Underifrånperspektivet är
motsatsen, där man istället placeras så att betraktaren blickar upp mot den avbildade. Det ger
makt till den avbildade. Det tredje sättet är öga-mot-öga-perspektivet. Detta perspektiv ska
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symbolisera en jämställdhet mellan betraktaren och den avbildade (Boréus & Bergström
2017, 180).
Ovan har vi precis gått igenom hur olika perspektiv kan symbolisera makt genom
kameravinklar. Björkvall (2009, 54) förklarar hur man genom att titta på aspekterna
inkludering och exkludering kan skapa mening i en text. I de ovanstående perspektiven
förklarar vi det vertikala perspektivet. När analysen behandlar inkludering och exkludering är
det ett horisontellt perspektiv man istället syftar till. Det horisontella perspektivet innefattar
även det tre perspektiv, presenterat nedan.
Inkludering är ett sätt att få betraktaren att möta den avbildades blick. Det man förmedlar med
en sådan vinkel är således en symbolisk inkludering mellan den avbildade och den som
betraktar. Det perspektivet kallas för framifrån-perspektivet och tanken är att man ska känna
en social involvering mellan varandra. När man avbildar någon med ryggen helt mot kameran
kallas det för ett bakifrån-perspektiv. Denna vinkel används för att representera en symbolisk
exkludering av betraktaren. Det skapar en känsla av avskildhet och anonymitet och en
exkludering från resten av världen. I sidoperspektivet är man avbildad från sidan. Vinkeln
symboliserar avskildhet till viss del men är en mildare variant av fullständig exkludering som
i bakifrån-perspektivet (Boréus & Bergström 2017, 182).
Man brukar ofta komplettera analysen av kameravinklar i det vertikala och horisontella planet
med en annan kategori som är relevant för symbolisk interaktion, denna kategori kallas för
symbolisk distans (Björkvall 2012, 318). Man brukar utgå från tre huvudsakliga typer av
symbolisk distans: Personlig-, social- samt distanserad distans. Beroende på hur den
avbildade är beskuren i bilden kan man få mer eller mindre distans. Vid personlig distans syns
ansikte och axlar men kan även beskäras ytterligare så att endast ansiktet syns. Denna distans
kan liknas med den nära relation vi endast har till vänner och familj. Vid social distans är den
avbildade beskuren vid midja, knä eller syns i helfigur och kan jämföras med hur nära vi kan
komma personer som vi har en social men inte personlig relation till. Vid distanserade bilder
avbildas personer i helfigur och presenteras oftast endast i halva rutan. De presenteras som
om de vore främlingar eller avlägset bekanta (Björkvall 2012, 319).
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4.2. Ethos, pathos, logos
I valfilmerna studerar vi huruvida propaganda och populism kommer till uttryck. Med hjälp
av retoriska medel vill vi plocka ut delar i valfilmerna som kan uppfattas som populistiska
och propagandistiska utifrån talet. Nedan förklarar vi retorikens tre medel för övertalning.
Det första elementet är ethos. Ethos utgörs av talarens trovärdighet, det talaren försöker
övertyga om. Talarens ethos beror på hur talarens personlighet framstår för lyssnarna men
behöver inte sammanfalla med talarens “verkliga” natur. Med hjälp av retoriska medel, ord,
röst och gester stärker talaren sitt ethos (Hellspong 2004, 51).
Det andra är pathos som handlar om känslor som talaren vill skapa och som publiken får.
Pathos kan översättas med talarens engagemang (Hellspong 2004, 50). Visar talaren starka
känslor för sitt tal och framhäver det som en hjärtefråga så blir lyssnarna mer mottagliga
(Hellspong 2004, 51).
Det tredje och sista elementet är logos, som gäller de förnuftsmässiga argumentet där talaren
strävar efter objektivitet. Talaren vinner auktoritet hos lyssnarna genom att visa vad denne
talar om (Hellspong 2004, 50).

4.3. Analysverktyg av propaganda
Det finns flera olika sätt att analysera propaganda. Utöver Hellspongs (2004)
propagandatekniker har vi har valt att använda oss av Jowett och O´Donells (2012)
analysverktyg av propaganda då dessa tillåter oss att titta på fler aspekter än endast tal. Nedan
redogör vi för dessa.
Några användbara tecken att leta efter när man analyserar propaganda är länkar till
värderingar, övertygelser, attityder och tidigare beteendemönster hos målgruppen.
Meddelanden som stödjer, snarare än avviker från vanliga synpunkter på folket, är mer
benägna att vara effektiva. En annan teknik är att arbeta med dem som har trovärdighet i ett
samhälle, alltså opinionsledare (Jowett 2012, 300).
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Propagandister etablerar en familjaritet med sin publik och använder sig gärna av händelser
som har skett lokalt. När man analyserar bör man undersöka huruvida meddelanden har några
visuella symboliseringar av makt. Ett exempel är när en talare står framför en flagga eller en
affisch på sig själv, detta symboliserar en självsäkerhet och skapar en känsla av styrka (Jowett
2012, 302).
Språkanvändning kan skapa en känsla av makt. Språkbruk som är kopplat till auktoriteter får
oftare en starkare status. Propagandister använder språk som tenderar att förklara en sak och
få sina motståndare att framstå som fiender. Att överdriva är ofta kopplat till propagerande
tekniker. Storskaliga överdrifter skapar en större trovärdighet än mildare uttryck (Jowett
2012, 303).

4.4. Analysverktyg av populism
Utöver att använda oss av Jagers och Walgraves (2006) teori om tunn och tjock populism
tittar vi även på populistiska särdrag. Detta för att ge oss mer grund till att analysera populism
i de olika valfilmerna.
Populister har ett flertal kännetecken som de kan identifieras av. De är ofta anti- pluralistiska,
det vill säga är emot kulturell mångfald vilket förtydligas i deras tänk att det är “vi och endast
vi som representerar det äkta folket”. Populister ses även som anti-elitistiska då “eliten” ses
som en grupp i samhället med stort korrupt inflytande, vilket är vad populisterna ofta ställer
sig emot (Müller 2016, 149-150).
För att förstå om någon är en populistisk ledare kan man titta på egenskaper på hur deras
status ser ut. Populister är ofta en “outsider” som inte har något gemensamt med den politiska
etableringen. Populister väljer även att separera sig från eliten för att istället skapa en känsla
av anslutning till “folket” (Mudde 2017, 62-68).
Populism kan få drivkraft genom att skapa en uppfattning av ett existerande hot eller en kris.
Kriser som används och förstärks är ofta relaterade till exempelvis invandring, ekonomiska
svårigheter eller sociala förändringar. Populister implementerar ofta “kriser” för en dramatisk
effekt för att på så sätt få en reaktion från folket (Moffitt 2016, 45).
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4.5. Metoddiskussion
Eftersom vi har valt att utgå från en kvalitativ innehållsanalys, med fokus på multimodal
diskursanalys som främsta metodmedel är det våra egna tolkningar och reflektioner av
materialet som är centralt. Dessa tolkningar grundar sig i våra egna uppfattningar, känslor och
erfarenheter. Detta kan bidra till att analysen upplevs som något subjektiv (Fiske 1997: 118).
En ytterligare nackdel med att använda sig av en multimodal diskursanalys kan vara att
metoden inte räcker till för att få en fullkomlig förståelse för hur det påverkar mottagarna.
Tolkningsfrågan blir även en svårighet från mottagarens sida då samma typer av bilder förstås
på olika sätt beroende på vem det är som betraktar.
På grund av studiens storlek har vi valt att endast använda oss av symbolisk interaktion inom
den multimodala diskursanalysen. Anledningen till att vi valde den symboliska interaktionen
är att vi upplevde den som särskilt relevant för studiens syfte, exempelvis eftersom den tittar
på hur propaganda och populism kan förstärkas med hjälp av visuella medel. Detta bidrar
dock till att vi i analysen inte tar hänsyn till alla aspekter som ingår i den multimodala
analysen och att analysen då kan upplevas som något tunn.
I en kvalitativ undersökning är validiteten och reliabiliteten viktiga kriterier. Validiteten är
hög om forskaren mäter det hon/han avsett att mäta (Boréus & Bergström 2012, 41). God
reliabilitet innebär hög tillförlitlighet i resultatet och detta nås genom att man är tillräckligt
noggrann i textläsningen för ens syfte (Boréus & Bergström 2012, 42).
Vi upplever att validiteten i denna uppsats är hög då vår analys är baserat på vårt syfte, men
för att få en hög reliabilitet krävs fler studier inom detta ämne. I inledningen tar vi upp bristen
på tidigare forskning inom ämnet och eftersom analysen främst kommer vara grundad i våra
egna tolkningar blir det svårt att avgöra resultatets tillförlitlighet. Vi kommer däremot arbeta
så att reliabiliteten blir så hög som möjligt genom att eftersträva objektivitet samt
noggrannhet för att undvika slumpmässiga fel.
En kritisk diskursanalys hade också kunnat användas för att analysera materialet eftersom den
kritiskt tittar på det skriftliga språket och talet. Vi valde dock att inte använda denna metod
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eftersom vi redan genom retoriken har verktyg som analyserar talet på ett tillfredsställande
sätt.

4.6. Urval & Avgränsning
Materialet vi använder oss av i vår studie är sex stycken valfilmer från de tre största partierna
i Sveriges riksdag utifrån de senaste valresultaten. Dessa är Socialdemokraterna,
Sverigedemokraterna och Nya Moderaterna. En film per parti för 2014 och en per parti för
2018. Dessa valfilmer är publicerade och hämtade från respektive partis Youtube-kanal. När
vi inledde uppsatsen hade det bara publicerats en valfilm för 2018 från respektive parti. Under
2014 däremot publicerade respektive parti fler än en valfilm. På grund av uppsatsens omfång,
samt tidsram har vi dock endast valt ut en film från varje parti 2014. Vi har valt filmerna
utifrån ett ändamålsenligt urval, som går ut på att välja det material som anses vara mest
relevant och användbart för uppsatsens syfte (Larsson 2000, 56). Vi studerade samtliga
valfilmer från 2014 för att sedan välja ut de filmer vi upplevde ha mest analysmaterial av
väsentligt värde i form av både text och bild. Nedan ger vi en kortfattad beskrivning av
filmerna och belyser de delar vi ämnar analysera. Länkar till valfilmerna finns presenterade i
källförteckningen.
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5. Analys
Analysdelen inleds med en kortfattat beskrivning av vad respektive valfilm handlar om.
Därefter analyseras de populistiska samt propagerande medlen som används, samt besvarar
uppsatsens första och andra frågeställning. Vi jämför sedan skillnader och likheter i
Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas och Nya Moderaternas valfilmer 2014 respektive
2018. Där besvaras även vår tredje och sista frågeställning.
Vi har valt att utgå från några riktlinjer i analysen för att studera varje film utifrån samma
utgångspunkt. Vi analyserar:
•

Citaten, för att förtydliga populism och/eller propaganda i valfilmerna.

•

Sekvenser där det är personer som är i bild, för att på så sätt ta reda på hur förhållandet
mellan betraktaren och den avbildade kan förstås.

5.1. Socialdemokraterna 2014

I denna valfilm får man följa en ung flicka och hennes dag. Flickan berättar inledningsvis att
hennes mamma är sjuksköterska och flickan uttrycker en önskan om att själv bli läkare när
hon blir stor. Vi får veta att hon inte är särskilt duktig på matte och medans hennes kamrat får
läxhjälp så har hennes familj inte råd med det. Vidare får vi se ett fullt klassrum av elever där
flickan räcker upp handen för att få hjälp. Hon får dock ingen uppmärksamhet då läraren har
fullt upp med klassen. Hon tar då ledsamt ner handen igen. Det är flickan man hör som
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berättarröst genom större delen av valfilmen. I den avslutande delen hör man partiledare
Stefan Löfvén berätta att vi tillsammans kan skapa ett bättre Sverige, för alla.

- 5.1.1. Populism
Stefan Löfvéns röst framträder i den avslutande sekvensen av filmen. Då det är partiledaren
som talar stärks ethos i filmen. Hans ton är lugn och saklig vilket placerar honom på den
“höga” nivån av skalan där politiker inte klassas som populister (Moffitt, 2016). Språkbruket
visar på en tunn populism. Detta kan förstås genom att Löfvén beskriver att Sverige ska vara
ett land där alla kan känna framtidstro och att vi tillsammans kan skapa ett bättre Sverige för
alla. Med ordet “alla” visar Löfvén på en inkludering av hela folket (Jagers, 2006).

- 5.1.2. Propaganda
Flickan hörs som berättarröst säga att hon inte är bra på matte och medan “Filip” får läxhjälp
hemma har hennes familj inte råd med det. Hon avslutar med ett ansiktsuttryck som uppfattas
ledsamt genom att säga “undra hur det kommer att gå för mig?” (Socialdemokraterna 2014).
Här skapas pathos där man som tittare upplever medlidande och orättvisa för flickan. Denna
starka känsloladdning förknippas tydligt med propagandatekniken förstärkning (Hellspong
2004). Den propagerande stilen förstärks av sekvensen där flickan från en personlig distans
blickar in i kameran. Detta inger en känsla av inkludering och jämställdhet mellan tittaren och
flickan och därigenom förstärks pathos ytterligare i filmen.
I valfilmens sista sekvens ser vi flickan som blickar in i kameran. Flickan är filmad ur
perspektivet personlig distans till betraktaren samt ett öga-mot-öga-perspektiv. Det
symboliserar en jämställdhet och en känsla av inkludering mellan flickan och den som
betraktar (Björkvall, 2012). Tekniken förstärkning blir här även tydlig då man samtidigt hör
Löfvén säga “Sverige ska vara ett land där alla kan känna framtidstro. Tillsammans kan vi
skapa ett bättre Sverige, för alla” (Socialdemokraterna 2014). Ordet “alla” är återkommande
vilket placerar detta citat under kategorin upprepning. I Socialdemokraternas film 2014 pratas
det mycket om välfärden och hur samhället ska bli en bättre plats för alla. Något
Socialdemokraterna lägger fokus på är att skapa pathos hos publiken.
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5.2. Socialdemokraterna 2018

I valfilmen talar partiledare Stefan Löfvén inledningsvis om att vi ska framåt, tillsammans.
Han fortsätter tala om välfärden med mer satsningar på personal inom välfärden, på
barnfamiljer, pensionärer och på fler poliser. Han förklarar att välfärd ska gå före sänkta
skatter. Löfvén tar upp frågor om arbetskraft för nyanlända och att alla som kan jobba ska
jobba. En kvinna förekommer upprepade gånger i valfilmen. Löfvén argumenterar för vad
deras parti har åstadkommit under mandatperioden och vad som återstår att göra.
Avslutningsvis upprepar Löfvén de citat som han inledde med, att vi ska framåt, tillsammans.

- 5.2.1. Populism
Valfilmen lägger stort fokus på att belysa yrkesroller som bland annat poliser men även
på pensionärer, barnfamiljer och människor av olika etniska bakgrunder. Detta visar på en
inkludering av många olika grupper i samhället. Löfvén använder sig av milda uttryck.
Han förklarar vad Socialdemokraterna har gjort under deras mandatperiod och vad som
återstår att göra vilket stärker logos. Denna logos-baserade retorik visar på tunn populism
(Jagers, 2006). Ett karismatiskt tal präglar filmen och vi upptäcker därför inga påträngande
populistiska särtecken utan Löfvén befinner sig på den “höga” nivån av skalan (Moffitt,
2016).

- 5.2.2. Propaganda
Då det är Löfvén, statsministern, som talar ökar trovärdigheten. “Vi har fått fart på svensk
ekonomi, vi har fått fart på jobben och har en ny migrationspolitik” (Socialdemokraterna
2018). Eftersom han inleder med att förklara att det är tack vare hans politik problemen är
lösta skapas ethos och trovärdigheten för att han ska kunna lösa de fortsatta problemen ökar.
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Pathos används genomgående i valfilmen. Sekvenser av barn i lekparker, pensionärer och
glada ansiktsuttryck skapar en positiv och lättsam känsla hos tittaren. Löfvén använder sig av
en kraftfull ton i sin röst och hela filmen inleds med citatet “Vi ska framåt, tillsammans”
(Socialdemokraterna 2018). Det är även detta citat som avslutar hela valfilmen. Att han
använder sig av upprepningar och placerar samma argument i början som i slutet visar på
propagandatekniken förstärkning i form av emfas (Hellspong 2004). En kvinna återkommer i
ett flertal sekvenser i valfilmen. Under en sekvens går hon mot kameran, hon är beskuren från
axlarna och uppåt och hon blickar in i kameran. Detta visar på en personlig distans samt ett
öga-mot-öga-perspektiv vilket symboliserar jämställdhet mellan betraktaren och den
avbildade, men även en nära relation (Björkvall, 2012). Löfvén presenterar vad deras parti har
presterat under mandatperioden men att nu behöver ett problem lösas, betydligt fler nyanlända
måste in i arbete. Med detta vill han understryka hur bra deras parti är för att framställa sig
själv och sitt parti som bättre. Detta visar på propagandatekniken förklädnad, närmare bestämt
försköning (Hellspong 2004). Löfvén använder samtliga retoriska medel: ethos, pathos och
logos. De propagerande teknikerna förklädnad och förstärkning återfinns i valfilmen. Kvinnan
filmas ur en personlig distans vilket symboliserar en nära relation mellan tittare och kvinna
och ethos förhöjs.

5.3. Sverigedemokraterna 2014

I valfilmen får vi se en bil åka fram i en till synes typisk idyllisk svensk landsbygd. I bilens
baksäte sitter partiledaren Jimmie Åkesson. Under huvuddelen av filmen blickar han ut
genom bilfönstret. Inledningsvis talar Åkesson om att han är avskydd av de andra politikerna.
Han förklarar att det har sina fördelar, han behöver inte rätta sig efter deras åsikter. Han
påpekar att Sverige har riktigt allvarliga problem, och att han ska lösa dessa.
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- 5.3.1. Populism
Sverigedemokraternas valfilm inleds med att Jimmie Åkesson säger “att vara avskydd av
andra politiker, journalister och fackpampar är inte alltid lätt” (Sverigedemokraterna 2014).
Åkesson väljer strategiskt att endast uttala sig om politiker, journalister och fackpampar för
att skapa en distans. Genom att separera sig från dessa yrkesgrupper visar Åkesson på hur
hans status ser ut i samhället, det vill säga en “outsider”. Distansen mellan Åkesson och dessa
“yrkesgrupper” förstärks genom hur man har valt att filma Åkesson i denna sekvens. Han är
filmad på nära håll inifrån bilen vilket ger en personlig distans mellan tittare och Åkesson.
Han syns från ett sidoperspektiv vilket däremot samtidigt skapar en form av exkludering från
de som tittar. När man använder en sådan vinkel är det för att skapa en mildare form av
exkludering från de som betraktar enligt Boréus och Bergström (2017). Interaktionen mellan
Åkesson och tittaren skapar en symbolisk makt. Denna “makt” är en motsägande användning
av vinklar där den ena är inkluderande och den andra exkluderande. Enligt Mudde (2017) är
en populist någon som inte har något gemensamt med det politiska etablissemanget vilket
förstärks av Åkessons kommentar “att vara avskydd av andra politiker”.
Mot slutet av filmen säger Åkesson: “Vårt samhälle har riktigt allvarliga problem”
(Sverigedemokraterna 2014). Detta överdrivna demonstrativa uttryck kan kopplas till ett
populistiskt kommunikationssätt (Moffitt, 2016).
Samtidigt som man hör Åkesson säga “Riktiga problem kräver riktiga lösningar”
(Sverigedemokraterna 2014), visas en närbild på hans ansikte med blicken bortvänd. Denna
närbild av Åkesson kan återigen kopplas till vad Björkvall (2012) definierar som personlig
distans och används som ett sätt att komma nära betraktaren. Närbilden i kombination med
citatet ger intrycket av att han är lösningen på problemet.
Åkesson pendlar i valfilmen mellan att vara beskylla andra och sätta sig själv i en
offerställning för att sedan ändra till att finnas där för folket. Åkesson använder sig av en
tjock populism där han separerar sig från de andra partierna. Populism förtydligas ytterligare i
Åkessons användande av språkbruk som inte anses vara politisk korrekt.
Den populistiska stilen förstärks i och med användandet av kameravinkeln där vi i nästan hela
valfilmen ser Åkesson från ett sidoperspektiv. Han exkluderar sig från tittaren. Pathos och
förstärkning blir även tydligare med detta perspektiv då det skapar en känsla av ett
utanförskap.
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- 5.3.2. Propaganda

“Vårt samhälle har riktigt allvarliga problem, de problemen kommer inte att försvinna om vi
inte pratar om dem. Riktiga problem kräver riktiga lösningar och för det krävs handlingskraft”
(Sverigedemokraterna 2014).
Åkesson nämner i valfilmen egentligen inte vad problemen är eller hur en potentiell lösning
skulle kunna se ut. Han lägger endast tyngd på att identifiera sig utanför de politiska ramarna
och påpeka att Sverige har riktiga problem som behöver lösas. Presupposition används när
man vid ett påstående lämnar luckor för lyssnaren att fylla i. I citatet ovan tydliggörs det hur
Åkesson väljer att arbeta med ordvalen och låter tittare fylla i vad “problemen” betyder.
Åkessons argument innehåller mycket pathos och propagandatekniken förstärkning är väldigt
tydlig. Med hjälp av emfas lägger han tyngd på orden problem och riktiga, vilka upprepas
flera gånger under filmen (Hellspong, 2004). Jowett (2012) menar att användandet av
storskaliga överdrifter är typiskt hos propagandister vilket är en teknik i Åkessons retorik om
man ser till exemplen ovan.
Enligt Hellspong (2004) används konnotation när man avsiktligt manipulerar ords sekundära
betydelse för att stärka sitt budskap och vid känsloladdning använder man värdeladdade ord
och formuleringar för att väcka känslor hos lyssnarna. “Att vara avskydd av andra politiker”
(Sverigedemokraterna 2014) är ett citat där Åkesson har använt sig av båda propagerande
teknikerna ovan för att skapa sympati hos tittaren. I kombination med citatet är Åkesson
avbildad i en personlig distans, vilket skapar en symbolisk nära relation till tittarna. Åkesson
använder flertalet propagerande medel för att påverka väljare. Förenkling, förstärkning och
förtätning används vid flera tillfällen. Med hjälp av de retoriska medlen pathos och ethos
förstärks detta ytterligare. Användandet av logos är obefintligt. Han stärker sina argument
med att använda och upprepa värdeladdade ord som “problem”.
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5.4. Sverigedemokraterna 2018

Filmen inleds med att partiledare Jimmie Åkesson förklarar hur Socialdemokraterna och Nya
Moderaterna samt svenska media hade fel gällande massinvandringen. Vidare säger han att
människor i Sverige inte känner sig trygga längre. Han påpekar flera gånger hur mycket fel de
andra politikerna har gjort och att konflikten står mellan de som förstör och de som försöker
rädda Sverige. Han använder upprepade gånger ord som: mördas, attackeras och lemlästas är
exempel. I filmen visas bland annat sekvenser på brinnande bilar och vandalisering men även
scener från terrorattentatet på Drottninggatan 2017. I flera sekvenser ser vi Åkesson i bild
med stadshuset i bakgrunden. Åkesson avslutar med att säga att han ska reda ut det kaos som
de andra politikerna har skapat.

- 5.4.1. Populism
Åkesson talar inledningsvis i filmen att massinvandringen inte är lönsam och att
Socialdemokraterna, Nya Moderaterna och svensk media hade fel. Han fortsätter tala om hur
kostsam massinvandringen är. Väldigt tidigt i filmen bekräftas de populistiska tendenserna
som innefattar Åkesson. Han separerar sig från eliten och ansluter sig till folket. Han tar upp
hur svenskar inte längre känner sig trygga. Han skiljer på “vi” och “dem”, där han bland annat
talar om en grupp i samhället som har ett korrupt inflytande. Hans negativa attityd kring
kulturell mångfald görs tydlig (Müller, 2016).
“Mitt namn är Jimmie Åkesson och jag ska göra allt för att reda ut det kaos som NI
socialdemokrater och NI moderater har skapat” (Sverigedemokraterna 2018). Samtidigt som
Åkesson säger detta är bilden beskuren så att man endast ser hans ansikte. Denna personliga
distans till kameran skapar en symbolisk makt där Åkesson får en nära relation till betraktaren
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(Björkvall, 2012). Det blir som att han talar direkt till publiken där han förklarar om kaoset
han måste reda ut, att Sverige befinner sig i kris. Implicit förstår man att han skyller
problemen på invandringen. “Det råder inbördeskrig mellan rivaliserande gäng”. “ I Sverige
är nu terrorn verklighet” (Sverigedemokraterna 2018). Populister använder sig av denna
dramatiska effekt för att få en reaktion från folket vilket leder vidare till en efterfrågan om en
omedelbar aktion (Moffitt, 2016).
I valfilmen presenteras Sverigedemokraterna som ett parti som står för tjock populism.
Åkesson påpekar flera gånger att Sverige är infekterat och behöver förändras och skyller
samhällsproblem på specifika grupper så som invandrare eller kriminella (Jagers, 2006).

- 5.4.2. Propaganda
Åkesson målar, genom sin argumentation, upp en bild av Sverige som ett land i förfall. Han
beskriver ett land där våldtäkter och inbördeskrig mellan rivaliserande gäng utgör vardagen.
Åkesson använder ord som “attackeras, lemlästas och mördas”. Denna överdrivna retorik,
som präglas av pathos, visar på propagandatekniken känsloladdning då användandet av
värdeladdade ord är stort. Åkesson förklarar vidare att det kommer fortsätta vara såhär till
följd av den politik socialdemokrater, moderater och svensk media företräder.
Propagandatekniken förenkling blir tydlig genom fokusering då frågan om integration får
mest uppmärksamhet och Åkesson framställer sina opponenter på ett väldigt negativt sätt
(Hellspong, 2004).
Åkesson upprepar “Ni socialdemokrater, ni moderater” tre gånger under filmen när han
förklarar att det är socialdemokraternas och moderaternas fel att Sverige hamnat i denna
krissituation. Denna upprepade retorik tolkas som emfas och hamnar således under
propagandatekniken förstärkning (Hellspong, 2004).
Ännu en propagandateknik som Sverigedemokraterna tillämpar är användandet av lokala
händelser. Detta tydliggörs när man får se bildsekvenser från terrorattentatet på
Drottninggatan, en händelse som många kan relatera till och känna starkt för. Mot slutet får
man se en närbild på Åkessons ansikte samt en siluett av Stockholms stadshus i bakgrunden.
Att stå framför stadshuset kan tolkas som en visuell symbolisering av makt vilket är en typisk
strategi för propagandister (Jowett, 2012). Enligt Åkesson är samhället infekterat med
allvarliga problem. Han målar upp ett land i kris. Han beskriver situationen i Sverige på ett
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dramatiskt tillvägagångssätt och genom storskaliga överdrifter. Retoriken som används
präglas av pathos. De olika propagerande teknikerna förenkling och förstärkning används
frekvent genom hela filmen. Åkesson etablerar en familjaritet med betraktaren när han
refererar till terrorattentatet på Drottninggatan. Det används ofta en personlig distans vid de
tillfällena Åkesson syns i bild. Det symboliserar en nära relation till tittaren.

5.5. Nya Moderaternas valfilm 2014

I inledningen av denna valfilm beskriver Fredrik Reinfeldt (dåvarande partiledare) hur en
gräsplätt kan förvandlas till en möjlighet, i det här fallet en arbetsplats. Sekvensen visar en
thaikiosk som öppnar för dagen i samband med en soluppgång i bakgrunden. Vidare förklarar
han hur denna arbetsplats, thaikiosken, genererar skattepengar till bland annat nattbussar,
skola och sjukvård. Det främsta fokuset i filmen ligger på thaikiosken och familjen som äger
den.

- 5.5.1. Populism
I Nya Moderaternas valfilm får vi följa en familj som har startat en verksamhet på en plats där
det en gång endast fanns en plätt med gräs. Reinfeldt talar med en lugn och harmonisk
stämma där han förklarar att arbetsmöjligheterna är många. Fokuset i filmen ligger på
familjen. Vi får vid flera tillfällen se dem från en personlig distans, endast ansikte och axlar
syns i bild. Detta symboliserar en inkludering till de som tittar på valfilmen (Björkvall, 2012).
Man blir ett med familjen och deras verksamhet. I Walgraves och Jagers (2006) studie
refererar de till en tunn populism vilken innefattar en retorik där politiska aktörer ofta
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refererar till folket. Reinfeldt använder sig av ethos och talar på ett trovärdigt sätt om en
välfungerande arbetsmarknad och hur det bidrar till välfärd, exempelvis genom att
skattepengar ska gå till nattbussar, skola och sjukvård och att genom att åstadkomma detta
skapas välfärd. Detta blir även hans logiska argument. Genom Reinfeldts användande av ett
vårdat språk och hans karismatiska ton kan man, med hjälp av Moffitts (2016) förklaring av
populistiska egenskaper styrka att Reinfeldt befinner sig på den “höga” nivån av skalan och
klassas därför inte som en populist.

- 5.5.2. Propaganda
Nya Moderaterna har i sin valfilm lagt störst fokus på att tala om arbetsmöjligheterna. Det är
Reinfeldts röst som hörs i bakgrunden i filmen. Som dåvarande statsminister ingav han
trovärdighet. Tecken man letar efter vid analysering av propaganda är länkar till värderingar
och att arbeta med de som har trovärdighet i ett samhälle (Jowett, 2012). Frågan om arbete är
genomgående i hela filmen. Även om Reinfeldt även nämner element som ska bidra till att
stärka välfärden finns det en ensidig fokusering. Han belyser ett samhällsproblem men tar inte
upp något annat.
Filmen handlar i stort om en familj och hur de har blivit framgångsrika på grund av en
välfungerande arbetsmarknad. Reinfeld anspelar genomgående på en familjär känsla i filmen
och sålunda även pathos. För att förstärka interaktionen och för att få en känsla av
jämställdhet används öga-mot-öga perspektivet där familjemedlemmarna tittar rakt in i
kameran. Genom att använda familjen som exempel på en framgångssaga anspelar man på
pathos som väcker positiva känslor av glädje hos åskådaren. Känslan förstärks av familjens
till synes positiva attityd.
“Även om du har hört orden förut, även om slitna klyschor om mod, vision, entreprenörskap
och arbete står dig upp i halsen, så tänker vi fortsätta att tjata om dem, för vårt samhälle beror
på dem” (Nya Moderaterna 2014).
Detta kan tolkas som en typ av upprepning och citatet kan således ses som en form av
förstärkning (Hellspong, 2004). Reinfeldts retorik kan inte kopplas till någon form av
populism då han använder sig av ett vårdat och ett sansat språk. Vi kan däremot analysera
propaganda då ett stort användande av ethos men även pathos förekommer i filmen då den
handlar om den glada familjen och deras lyckade verksamhet.
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Propagerande tekniker som förenkling och förstärkning blir uppenbara. Förenkling kan förstås
då Reinfeldt endast tar upp en fråga, arbetskraften. Implicit läggs däremot fokuset på
invandring då filmen handlar om en asiatisk familj som har lämnat sitt hemland. Förstärkning
kan förstås genom Reinfeldts användning av upprepningar.
Den propagandistiska stilen förstärks med hjälp av symbolisk interaktion. Den personliga
distansen tittaren får till familjen samt öga-mot-öga-perspektivet bidrar till en inkludering och
därav förstärks även pathos.

5.6. Nya Moderaternas valfilm 2018

Partiledare Ulf Kristersson inleder med att säga att en dålig mandatperiod går mot sitt slut.
Smutskastningen fortsätter med en illustration av två till synes barn vilka ska symbolisera
Socialdemokraterna (bär en röd slips) och Miljöpartiet (bär en grön slips). Han förklarar att de
medvetna missförstånden är för många och att Sverige till följd har stora problem och att Nya
Moderaterna ska förändra det. Sekvensen med förändring ses i kombination med en
illustrerad bild av Kristersson iklädd en blå slips. Fram mot slutet får man se partiledare Ulf
Kristersson stå på en gata med blicken in i kameran. Arbetsfrågan är den politiska fråga som
Kristersson främst redogör för i valfilmen.

- 5.6.1. Populism
I Nya Moderaternas valfilm får vi höra hur Kristersson argumenterar på ett nedvärderande sätt
mot sina opponenter. Genom smutskastning får han andra partier att framstå som omogna och
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okunniga. “En dålig mandatperiod går mot sitt slut”. “De medvetna missförstånden är för
många, medan de vuxna samtalen är för få” (Nya Moderaterna 2018). Kristersson utgår från
en politisk retorik som går ifrån vad som anses det lämpliga sättet att bete sig inom den
politiken sfären. Han använder ett överdrivet demonstrativt uttryck och uttrycker sig inte
politiskt korrekt om man utgår från Moffitt (2016) och hans tankar om att populister befinner
sig på den “låga” skalan. Hans sätt att nedvärdera sina opponenter kan ses som en strategi att
separera sig från dem för att på så sätt finna anslutning sig till folket (Mudde, 2017).
Sekvensen efter den ovannämnda smutskastningen förklarar Kristersson att alla problem som
har varit vill Nya Moderaterna nu förändra. Vid förändring används en illustrerad bild
föreställande Kristersson snett bakifrån. Vinkeln symboliserar avskildhet till viss del men är
en mildare variant av fullständig exkludering. Det skapar en distans till mottagaren (Boréus &
Bergström, 2017).
Kristersson talar om problem, lösningar och att vinna väljarnas respekt. Kristersson är filmad
genom en social distans med ett öga-mot-öga-perspektiv. Det skapar en social relation till
Kristersson där han vill uttrycka en jämställdhet till tittarna, att han är en man av folket
(Boréus & Bergström 2017). Kristerssons frekventa användande av ordet “problem” tyder på
en tjock populism (Jagers, 2006). Vi kan utläsa att Kristersson lägger stort fokus på att
nedvärdera sina opponenter. Han använder ett osakligt och subjektivt språk och ses därför
som populistisk i sin retorik. Kristersson menar att samhället har stora problem och behöver
förändras vilket tyder på en tjock populism.

- 5.6.2. Propaganda
Kristersson fokuserar och belyser till största del frågan om arbete samt hur invandrare måste
in i arbete, detta är ett tydligt exempel på förenkling, närmare bestämt fokusering.
Propagandatekniken emfas blir även tydlig då Kristersson upprepar ordet “problem” genom
hela valfilmen, detta väcker oroskänslor hos tittaren. Han förklarar dock aldrig vilka
problemen är utan endast att de existerar. Kristersson använder sig av tekniken
känsloladdning då han använder sig av värdeladdade ord. (Hellspong 2004).
Sekvensen där en illustrering av Kristersson i sidovinkel syns ger intrycket av en
“superhjälte” och kan ses som en symbolisering av makt. Samtidigt säger Kristersson: “De
medvetna missförstånden är för många, medan de vuxna samtalen är för få. Det vill vi
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förändra” (Nya moderaterna, 2018). Genom detta språkbruk vill moderaterna framställa sina
opponenter på ett dåligt sätt. Användandet av visuella symboliseringar i kombination med
talet är typiskt för propagandister (Jowett, 2012). Propagandateknikerna förenkling och
förstärkning utgör en stor del i valfilmen. Förenkling tydliggörs då Kristersson till stor del
belyser en del av frågan om arbete. Förstärkning blir tydligt då användandet och
upprepningen av värdeladdade ord är stort. Propaganda blir uppenbart då Nya moderaterna
använder visuella symboliseringar som inger en känsla av makt. Kristersson avbildas från en
social distans samtidigt som han blickar in i kameran. Att han tittar rakt in i kameran
symboliserar en tanke om en jämställdhet till tittaren. Detta bidrar till känslan att han är en
man av folket vilket stärker hans populistiska stil.

5.7. Likheter och skillnader mellan Socialdemokraterna,
Sverigedemokraterna och Nya Moderaterna 2014
I Socialdemokraternas valfilm och de Nya Moderaternas valfilm ser vi inga typiska
populistiska tecken, men om man ska utgå från begreppen tunn och tjock populism så uttrycks
populism i samtliga valfilmer. Både Reinfeldt och Löfvén befinner sig på den “höga” skalan
och klassas därmed inte som populister. Båda partierna utgör ett exempel på en tunn
populism. I Sverigedemokraternas valfilm däremot ser vi populistiska kännetecken och partiet
representerar en tjock populism.
Samtliga tre partier använder sig av de retoriska medlen ethos och pathos. Logos förekommer
till viss del men är inte lika framträdande som de andra två.
I Socialdemokraternas och Nya Moderaternas valfilm använder de sig av kameravinklar och
perspektiv för att skapa en känsla av inkludering och närhet med tittaren. I
Sverigedemokraternas valfilm använder de i stort sett bara av ett sidoperspektiv vilket skapar
en känsla av exkludering.
Samtliga tre partier länkar till värderingar för att skapa en trovärdighet hos tittaren.
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Åkesson använder sig av flera propagerande tekniker. Han stärker sina argument med att
använda och upprepa värdeladdade ord. Denna form av propaganda återfinns inte i
Socialdemokraternas- och Nya Moderaternas filmer.

5.8. Likheter och skillnader mellan Socialdemokraterna,
Sverigedemokraterna och Nya Moderaterna 2018
I Socialdemokraternas film ser vi inga utmärkande populistiska kännetecken. Partiet
representerar en tunn populism. I Sverigedemokraternas och Nya Moderaternas filmer finns
det tecken på tjock populism. Båda partierna belyser ett samhälle som har allvarliga problem.
Partierna har en gemensam nämnare i användandet av en hård retorik där fokus ligger på att
trycka ner andra partier för att framställa sig själva och sitt parti som bättre.
Samtliga partier använder sig av de retoriska medlen pathos och ethos i valfilmerna. En
skillnad är att det även förekommer logos i Socialdemokraternas valfilm. I Nya Moderaternas
och Sverigedemokraternas valfilmer är logos nästintill obefintlig.
De propagerande teknikerna förenkling och förstärkning är förekommande i
Sverigedemokraternas och Nya Moderaternas valfilmer. Förstärkning återfinns även i
Socialdemokraternas film och de använder sig även av förklädnad.
I Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas valfilmer använder de sig av personlig
distans för att symbolisera en nära relation till tittaren. I Nya Moderaternas film används
social distans. Perspektiven skiljer sig åt i alla valfilmer.
Sverigedemokraterna använder propagerande medel för att skapa en familjaritet genom att
använda sig av händelser som folket kan referera till. Socialdemokraterna och Nya
Moderaterna använder inte denna teknik.
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6. Diskussion
I detta kapitel presenteras de slutsatser vi har kommit fram till i analysen, samt reflektioner.
Vi avslutar med tankar kring fortsatta studier inom ämnet.
För att ta reda på vilka propagerande medel som är uttryckta i valfilmerna använde vi oss
bland annat av Hellspongs fyra propagandatekniker som fokuserade på talet, men vi tog även
hjälp av analysverktyg presenterade av Jowett och O´Donnell.
Vi kunde bland annat se hur partierna använde sig av dessa propagandatekniker för att
förstärka sina budskap och manipulera beteendemönster. Det som vi har upplevt varit särskilt
framträdande är att samtliga partier använde sig mycket av tekniken förstärkning. En stor
skillnad mellan 2014 och 2018 var att Sverigedemokraternas valfilm 2014 var den enda som
använde sig av tekniken emfas, då vid ordet “problem”. Vi tror att det kan bero på att
migrations- och integrationspolitiken inte var en lika stor fråga för de svenska väljarna
tidigare. Då var det endast Sverigedemokraterna som drev en tydlig partipolitik i frågan,
medan de andra partierna snarare hade fokus på att driva typiska valfrågor, som
arbetsmarknads- och välfärdsfrågor. Men i valfilmerna 2018 använde sig samtliga partier av
tekniken emfas för ordet “problem” när de pratade om migrationsfrågor. Vi upplever att
partierna använder denna teknik för att lyfta en särskilt viktig fråga.
För att analysera populism som kommunikationsstrategi använde vi oss dels av Jagers och
Walgraves teori om tunn- och tjock populism men vi tog även del av Benjamin Moffitts idé
om hur en populist rankas på en skala om “högt” och “lågt”. Jagers och Walgrave kommer
fram till att ett särskiljande på tunn och tjock populism var väldigt användbar i deras studie.
Jagers och Walgrave förklarar att alla partier har populistiska drag, men att Vlaams Blok stod
ut från mängden, bland annat genom att utifrån begreppet tjock populism skylla
samhällsproblem på specifika grupper så som invandrare eller kriminella.
Vi tyckte också att det var en användbar strategi för att utläsa populistiska medel i valfilmerna
och kunde se att alla partiers valfilmer har drag av populism. Sverigedemokraterna var särskilt
utmärkande i valfilmerna 2014 och 2018, eftersom Åkesson genom att säga att allt är
invandringens fel, skyller samhällsproblemen på en grupp.
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Det är intressant att se hur valfilmerna skiljer sig i innehåll om man ser till partierna emellan.
En särskilt intressant faktor som vi inte hade räknat med från början är förekomsten av
skillnader mellan 2014 och 2018 inom samma parti. Det har trots allt bara gått en
mandatperiod, men vi upptäckte ändå stora skillnader i valfilmernas uttryck. Exempelvis för
Nya Moderaterna. Förutom att det i valfilmerna 2014 och 2018 är olika partiledare så är deras
retorik helt skilda. Överraskande är att Nya Moderaternas valfilm för i år till stor del handlar
om att nedvärdera sina opponenter, medan de i valfilmen från 2014 inte nämner de andra
partierna över huvud taget. Det kan ha att göra med att de gått från att vara i
regeringsställning 2014 till inför valet nu 2018 vara i opposition och behovet av att skapa
förtroende för Kristersson snarare än att lägga tyngden på valfrågor.
Vigsö kommer i sin avhandling fram till att ethos och pathos är de mest framträdande
elementen i politiska valaffischer och att logos knappt är märkbart. Vi kan se likheter på de
resultat Vigsö presenterar med denna uppsats resultat då pathos och ethos i dessa valfilmer är
särskilt dominerande, precis som i valaffischerna från 2002.
Den största likheten mellan samtliga filmer är att de anspelar på pathos, att påverka publiken
på ett emotionellt plan. Men medan Socialdemokraterna gör det genom att tala om välfärd och
hur samhället ska vara en plats för alla, lägger Nya Moderaterna tyngden på jobb.
Sverigedemokraternas båda valfilmer lägger oerhört lite fokus på att presentera några
politiska frågor. Fokuset ligger istället på att visa Åkessons “utanförskap” gentemot de andra
partierna samt storskaliga överdrifter om problem. En anledning till partiernas användande av
pathos i så stor utsträckning tror vi är för att känsloväckande argument skapar större effekt än
till exempel förnuftsmässiga argument. Då valfilmerna är relativt korta behöver de olika
partierna väcka intresse hos väljarna på ett effektivt och slagkraftigt sätt och därför tror vi att
de anspelar på pathos eftersom det är en mycket användbar strategi.
Det som var intressant med att använda sig av den symboliska interaktionen som
analysverktyg var att se hur man med hjälp av kameravinklar och perspektiv förstärkte
propagerande och populistiska medel. Kontexten fick en större och med djupgående
betydelse.
Avslutningsvis kan vi konstatera att samtliga politiska valfilmer vi analyserat använder
propagerande och/eller populistiska medel på ett eller annat sätt för att förmedla politiska
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budskap. Det vi upplevde som mest överraskande var att när vi tittade på
Sverigedemokraternas valfilm, upplevde vi att den var väldigt olik Socialdemokraternas och
nya Moderaternas valfilmer. När vi däremot bröt ner filmerna och tittade utifrån
analysverktygen, särskilde sig uttrycket inte så mycket som vi initialt hade trott. Att partierna
väljer liknande uttryckssätt måste grunda sig i att dessa mest effektivt tas emot av mottagaren,
i detta fall hela det svenska folket.

6.1. Förslag till vidare forskning
Eftersom Sverigedemokraterna bara suttit i Riksdagen sedan 2014, går det inte att göra en
jämförelse bakåt. Fortsätter däremot Sverigedemokraterna att vara stora blir det intressant att
se hur valfilmerna för de nästkommande valen kommer se ut. Kommer valfilmer fortsätta
användas som medium för att förmedla politiska budskap eller kommer partierna försöka hitta
nya sätt att försöka nå ut med sina budskap?
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