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Problem: 2010 was the first year when the political parties could advertise in Swedish television during an 

campaign before the election to the Swedish parliament. Therefore, it’s interesting to study how the 

political ads in television were formulated and which messages they sent to the viewers.  

Question at issues: The main study was concentrated on how the political parties formulated their 

messages. Other research questions were about differences and similarities between the advertisements 

and if there were differences in presentation and messages between the Alliance and the red-green 

coalition.  

Aim: The aim of this study is to illuminate how the political parties formulated their messages in TV-ads.  

Methodology: Three different methods were used. Two types of visual analysis, movie analysis and image 

analysis were combined to analyze the visual parts of the ads. The third method was a rhetoric approach 

to analyze the spoken/written word in the ads.  

Theoretical Perspective: This study is based on theories concerning political communication in Sweden 

and USA, advertising and marketing. 

Empirical foundation: In this study, four political TV-ads from four different parties in the Swedish 

election 2010 were analyzed; The Moderate party, Christian Democrats, Social Democrats and the Green 

party. 

Results: The Swedish political TV-ads do not – contrary to political ads in many other countries – use 

personal campaigns and theirs political leaders as the main messengers. The ads were similar to each other 

according to the use of characters and environment in the scenes. The use of music and the use of 

positive/negative feelings were the things that were the most differentiated between the political ads. The 

Moderate Party and the Green party were more positive in their messages than the Christian Democrats 

and Social Democrats were.  

Keywords: political communication, TV-commercial, advertising, rhetoric, visual communication. 
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Sammanfattning 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att klarlägga hur de politiska partierna formulerar sitt budskap i 
tv-reklam inför valet till Sveriges riksdag 2010. 

Teoretiska perspektiv: I denna studie används teori om politisk kommunikation, reklam och 
marknadsföring.   

Metod: Tre olika metoder användes vid denna studie. Två typer av visuell analys: bildanalys och 
filmanalys samt en retorisk analys.  

Empiriskt material: Avsändarna av filmerna som granskats i denna studie är Moderaterna, 
Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.  

Resultat: De svenska politiska reklamfilmerna använder sig inte av personkampanjer, dvs. de 
egna politikerna framträder inte alls i filmerna annat än som speakerröster. Resultaten visar också 
att filmerna skiljer sig åt gällande musikval där Moderaterna och Kristdemokraterna använder sig 
av mer välkända låtar än de övriga partierna. Socialdemokraterna och Kristdemokraternas 
budskap formulerar sig mer negativt än Moderaterna och Miljöpartiet. Samtliga partier delar 
fokus på människan och en jämvikt mellan kvinnor och män, däremot är representationen av 
etniska och sexuella minoriteter dålig.  

Nyckelord: Politisk kommunikation, reklam,  retorik, visuell kommunikation, tv-reklam 

 

 

  



4 
 

 

Innehållsförteckning  
Abstract ................................................................................................................................................ 2 

Sammanfattning ........................................................................................................................................ 3 

1 Inledning .......................................................................................................................................... 7 

2 Syfte och frågeställningar .................................................................................................................. 7 

3 Material, urval och avgränsning ......................................................................................................... 8 

3.1 Urval och avgränsningar ........................................................................................................... 8 

3.2 Material .................................................................................................................................... 9 

3.3 Uppsatsens disposition ............................................................................................................. 9 

4 Teoretiskt ramverk ........................................................................................................................... 9 

4.1 Tidigare forskning..................................................................................................................... 9 

4.2 Politisk kommunikation .......................................................................................................... 10 

4.3 Kommunikationsperspektiv – två teoretiska skolor ................................................................. 11 

4.3.1 Processkolan ................................................................................................................... 11 

4.3.2 Kulturskolan eller den semiotiska skolan ......................................................................... 11 

4.4 Reklam – en definition ............................................................................................................ 11 

4.4.1 Reklam i Sverige ............................................................................................................. 11 

4.4.2 Reklamstrategi ................................................................................................................ 12 

4.5 Tv-reklam och politisk kommunikation .................................................................................. 13 

4.5.1 USA – ett föregångsland ................................................................................................. 13 

4.5.2 Sverige – nya på den politiska tv-reklammarknaden ........................................................ 14 

5 Metod ............................................................................................................................................. 16 

5.1 Motivering och kritik av metodval .......................................................................................... 16 

5.1.1 Validitet och reliabilitet ................................................................................................... 16 

5.2 Visuell analys .......................................................................................................................... 16 

5.2.1 Semiotiska grundbegrepp ................................................................................................ 16 

5.3 Retorisk analys ........................................................................................................................ 17 

5.3.1 Retoriska grundbegrepp .................................................................................................. 17 

5.4 Undersökningsinstrument ....................................................................................................... 17 

5.4.1 Bildanalys – Visuell analys I ............................................................................................ 17 

5.4.2 Filmanalys – Visuell analys II .......................................................................................... 18 

5.4.3 Analys av retorik ............................................................................................................. 19 



5 
 

6 Analys............................................................................................................................................. 19 

6.1 Socialdemokraterna ................................................................................................................ 19 

6.1.1 Bakgrund ........................................................................................................................ 19 

6.1.2 Beskrivning ..................................................................................................................... 19 

6.1.3 Bildanalys ....................................................................................................................... 19 

6.1.4 Filmanalys....................................................................................................................... 21 

6.1.5 Retorisk analys ................................................................................................................ 21 

6.2 Miljöpartiet ............................................................................................................................. 23 

6.2.1 Bakgrund ........................................................................................................................ 23 

6.2.2 Beskrivning ..................................................................................................................... 23 

6.2.3 Bildanalys ....................................................................................................................... 23 

6.2.4 Filmanalys....................................................................................................................... 24 

6.2.5 Retorisk analys ................................................................................................................ 25 

6.3 Kristdemokraterna .................................................................................................................. 26 

6.3.1 Bakgrund ........................................................................................................................ 26 

6.3.2 Beskrivning ..................................................................................................................... 27 

6.3.3 Bildanalys ....................................................................................................................... 27 

6.3.4 Filmanalys....................................................................................................................... 29 

6.3.5 Retorisk analys ................................................................................................................ 30 

6.4 Moderaterna ........................................................................................................................... 31 

6.4.1 Bakgrund ........................................................................................................................ 31 

6.4.2 Beskrivning ..................................................................................................................... 31 

6.4.3 Bildanalys ....................................................................................................................... 31 

6.4.4 Filmanalys....................................................................................................................... 32 

6.4.5 Retorisk analys ................................................................................................................ 33 

7 Diskussion ...................................................................................................................................... 34 

7.1.1 Bildelement – människan i fokus .................................................................................... 34 

7.1.2 Budskapsformulering – politik i allmänhet, sakfrågor i synnerhet .................................... 35 

7.1.3 Alliansen och rödgröna – en filmdramaturgisk pakt? ....................................................... 36 

8 Slutsatser ........................................................................................................................................ 37 

9 Litteraturförteckning ....................................................................................................................... 39 

9.1 Tryckta källor ......................................................................................................................... 39 

9.2 Elektroniska källor .................................................................................................................. 40 

9.3 Audiovisuella källor ................................................................................................................ 41 



6 
 

10 Bilagor ........................................................................................................................................ 42 

10.1.1 Socialdemokraterna. Beskrivning av scenerna. ................................................................. 42 

10.1.2 Miljöpartiet. Beskrivning av scenerna. ............................................................................. 44 

10.1.3 Kristdemokraterna. Beskrivning av scenerna. .................................................................. 47 

10.1.4 Moderaterna. Beskrivning av scenerna. ........................................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1 Inledning 
Den svenska valrörelsen 2010 bjöd på många utmaningar på kommunikationsområdet. Sociala 
medier fick ett medialt genombrott under valrörelsen. Enligt konsulten med expertis inom 
området för sociala medier Brit Stakson vid JMW Kommunikation blev valet ett ”Facebookval”1.  
Det finns dock statistik från en studie gjord vid Mittuniversitetet i Sundsvall angående 
användandet hos medborgare av sociala medier i politiskt syfte som tyder på det motsatta. 

 Jesper Strömbäck, professor inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet 
slår fast att sociala medier är viktiga för de som redan sympatiserar vid ett visst parti, men 
knappast som instrument för att värva väljare. Siffrorna pekar tvärtom, på att de mer traditionella 
massmediala kanalerna fortfarande är de kanaler man som väljare får sin politiska information 
ifrån2. 

Den svenska valrörelsen bjöd på fler nyheter. För första gången i ett ordinarie riksdagsval kunde 
de politiska partierna köpa upp reklam i tv genom TV4-gruppen. Tv är den kanal som allra flest 
människor, nästan hälften, uppgav sig ha fått sin politiska information ifrån inför valet 20103.  
Detta nya fenomen i kombination med den presenterade statistiken och mitt intresse för reklam 
fick mig att vilja skriva om och titta närmare på de politiska reklamfilmerna som gick i TV4-
Gruppens olika kanaler, där TV4 är den största av gruppens kanaler.   

Politiska partier försöker inför val ständigt att övertyga både nya och gamla väljare att lägga sin 
röst på dem. Det finns många olika metoder för hur man för ut sitt budskap. Exempel på dessa 
metoder är valaffischer, valarbetare i valstugor, hemsidor, trycksaker av allmän och 
sakfrågekaraktär samt tv-framträdanden i debatter och partiledarporträtt. Alla dessa metoder är 
intressanta att analysera ur retorisk synvinkel och hur materialet är skapat genom exempelvis 
färgval och texter. 

Under åren har flera granskningar av dessa klassiska metoder gjorts, men mina eftersökningar 
efter liknande svenska studier om politisk tv-reklam i Sverige visar att få studier har gjorts på 
detta område. Det gör mig än mer inspirerad, att i denna uppsats syna budskap, bild och retorik i 
de svenska politiska reklamfilmerna från valrörelsen 2010. 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet för denna uppsats att belysa hur partierna lägger upp sina reklamfilmer i såväl 
budskapsformulering som rent bildligt. Till min hjälp har jag använt modeller gjorda för politisk 
tv-reklam i USA samt forskning och teori om politisk kommunikation och reklam. Målsättningen 
med denna kandidatuppsats är att skilja ut gemensamma drag samt skiljelinjer mellan 
reklamfilmerna med hjälp av retorik och bildanalys.   

Utifrån detta syfte har jag formulerat följande frågeställningar, där den första är 
huvudfrågeställning och där resterande frågeställningar är hjälpfrågeställningar för att nå det 
huvudsakliga målet. 

                                                           
1 http://www.jmw.se/2010/09/19/det-blev-ett-facebookval-valrorelsen-2010/ 
2 http://www.rod.se/politikomraden/demokrati/Gammelmedia-utklassade-sociala-medier-i-valrorelsen/ 
3 Ibid.  
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Primär frågeställning  

o På vilket sätt framförde riksdagspartierna sina budskap i den politiska tv-reklamen under 
den svenska valrörelsen 2010? 

Sekundära frågeställningar 

o Vilka bildelement finns i respektive film (exempelvis färger, personer, ljud och klipp)?  
o Vilken typ av budskap formuleras och hur? 
o Hur liknar och skiljer sig filmerna ifrån varandra? 

3 Material, urval och avgränsning 

3.1 Urval och avgränsningar  

TV4-Gruppen erbjöd inför valet 2010 samtliga politiska partier att köpa upp reklamplats i 
samtliga av deras tv-kanaler. Totalt nappade sju partier samt en koalition på erbjudandet: 

Parti/koalition Reklamfilmer – antal och titel 
Socialdemokraterna 1 st. ”Vi kan inte vänta”4 
Miljöpartiet 1 st.  ”Modernisera Sverige!”5 
Rödgröna2010 (Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
och Socialdemokraterna) 

1 st. ”För hela Sverige”6 

Centerpartiet 1 st. ”Framtidsdrömmar”7 
Folkpartiet 3 st. ”Rätt att bo tillsammans”8 

        ”Skolan”9 
        ”Kärnkraft”10 

Kristdemokraterna  1 st. ”Ett mänskligare Sverige”11 
Moderaterna  
 

 

3 st. ”Helg”12 
         ”Kärlek på jobbet”13 
         ”Självkänsla”14 

Sverigedemokraterna 1 st. ”Valfilm 2010”15 
 

TV4-gruppen sände samtliga reklamfilmer i sin ursprungliga form med undantag från 
Sverigedemokraternas som till vissa delar censurerades av TV416 på grund att den enligt TV4-
Gruppen stred mot kanalens riktlinjer och gällande lagstiftning. Detta faktum gör att jag valt att 

                                                           
4 http://www.youtube.com/watch?v=cTEWs43wnH0 Hämtad 8/10-2010  
5 http://www.youtube.com/watch?v=poddA45oUq8 Hämtad 8/10-2010 
6 Film skickad via mail från Rasmus Korsvall, projektledare reklamkampanj röd-gröna. 
7 http://www.youtube.com/watch?v=ms3LEnw3T4M Hämtad 8/10-2010 
8 http://www.youtube.com/watch?v=QYoHVGoR1Bk Hämtad 8/10-2010 
9 http://www.youtube.com/watch?v=f_bp5y_llPA Hämtad 8/10-2010 
10 http://www.youtube.com/watch?v=9Djj9jYDNow Hämtad 8/10-2010 
11 http://www.youtube.com/watch?v=w1rnbcndDxY Hämtad 8/10-2010 
12 http://www.youtube.com/watch?v=y6X3b3hC3l4 Hämtad 8/10-2010 
13 http://www.youtube.com/watch?v=S1g7PfCYOks Hämtad 8/10-2010 
14 http://www.youtube.com/watch?v=vs6yZPr4efk Hämtad 8/10-2010 
15 http://www.youtube.com/watch?v=nXTDtIQXYbA Hämtad 8/10-2010 
16 http://www.tv4.se/1.1769878/2010/09/01/ny_version_av_sverigedemokraternas_valfilm_visas_i_tv4 
Hämtad 11/11-2010. 
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inte analysera Sverigedemokraternas reklamfilm i denna uppsats. Det är även en god avgränsning, 
då jag endast kommer att analysera filmer gjorda av riksdagspartierna vid tidpunkten för 
sändning.  

För att ytterligare gallra och göra analysen jämlikt fördelat mellan partierna har jag slumpvist valt 
ut en video per parti/koalition att analysera där partierna hade mer än en film. Jag valde då 
slumpvist en film av de som fanns – utan att titta på dessa i förhand. Den sista gallringen gjordes 
en bit in i analysarbetet då jag upptäckte hur mycket plats som analyserna tog i enlighet med att 
jag vill göra så noggranna analyser som möjligt. Jag bestämde mig därför att välja ut två filmer 
från varje block enligt princip att välja ut filmer från största respektive minsta parti i varje block. 
Detta för att få jämvikt mellan blocken och för att få en blandning mellan stora och små partier 
för att få en bred bild av partiernas kommunikation oavsett om de är små eller stora. 

Efter urvalet såg jag på samtliga partiers valfilmer för att kunna bedöma generaliserbarheten i mitt 
urval.  

3.2 Material 

Utifrån avgränsning och urval kommer följande reklamfilmer att analyseras i denna uppsats: 

Parti/koalition Reklamfilm 
Socialdemokraterna  ”Vi kan inte vänta” 
Miljöpartiet  ”Modernisera Sverige!” 
Kristdemokraterna  ”Ett mänskligare Sverige” 
Moderaterna  ”Kärlek på jobbet” 
 

3.3 Uppsatsens disposition  

Till en början kommer jag redovisa tidigare forskning och teoretiska ramarna för denna uppsats. 
Metoddelen följer efter detta, där jag berättar om vilka metoder jag använt och hur man använder 
dessa. Huvudsyftet med denna uppsats; analysredovisning och diskussion följer efter detta. 
Avslutningsvis dras slutsatser samt en käll- och litteraturlista. 

4 Teoretiskt ramverk 
 Under detta avsnitt redovisas först tidigare forskning. Det finns dåligt med forskning på 
avancerad nivå som berör politisk tv-reklam i Sverige. Detta är förståeligt då det är ett nytt 
fenomen i vårt land. Därför har jag vänt mig utomlands för att hitta studier som rör politisk tv-
reklam samt studier i Sverige som rör valfilmerna vid Europaparlamentsvalet 2009. Detta avsnitt 
innehåller även teoretisk grund till denna uppsats inom områdena kommunikation, politisk 
kommunikation, reklam och politisk kommunikation i tv-reklam.   

4.1 Tidigare forskning 

I en kandidatuppsats skriven vid Mittuniversitetet i Sundsvall 2010 analyseras de politiska 
valfilmerna från Europaparlamentsvalet 2009 ur ett retoriskt och semiotiskt perspektiv17. Inför 
Europaparlamentsvalet sände Kristdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och 
Junilistan reklamfilmer. Detta innebar att det endast var Junilistan och Allianspartierna som valde 

                                                           
17 J.Heikensten och E.Larsson sid.5 
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att annonsera vilket skiljer sig från valrörelsen 2010 då samtliga riksdagspartier med undantag för 
Vänsterpartiet valde att annonsera.  

Slutsatserna som författarna till artikeln drar var att partierna generellt förde fram ett positivt 
budskap, med vissa negativa inslag. Sakfrågor och ideologi stod i fokus. Imagestrategi och 
utmanarstrategi är strategier som partierna har använt sig av.  Bildproduktionen är olikartad 
filmerna emellan och vissa ger sken av liknande musikvideoproduktion. Musikvalet är även det 
något som skiljer partierna åt. Partierna hade valt olika typ av stilar för att nå ut med sitt budskap. 

Den är hitintills den enda svenska studie som rör politisk tv-reklam i Sverige som genomförts på 
akademisk nivå. Jag finner den till stora delar bristfällig då man inte kunnat analysera filmer på 
den hela politiska skalan från höger till vänster. Denna studie hade inte heller detaljerat beskrivet 
av filmscenerna och filmerna som helhet som jag hade önskat. Däremot ser jag denna studie som 
en god grund i att man kan analysera politiska valfilmer med de teoretiska grundvalar (politisk 
kommunikation och reklamstrategi) och metodvalet (retorik och semiotik) som jag använder mig 
av i denna uppsats. 

4.2 Politisk kommunikation 

Den politiska kommunikationen är ett område som grundar sig i en diskussion som handlar om 
fördelning av offentliga medel, officiella myndigheter (folkvalda parlament, statliga myndigheter) 
som ges rättigheter att ta rättsliga beslut, lagstifta om och verkställa beslut samt i frågan om hur 
staten belönar eller straffar olika aktörer i samhället18. Politisk kommunikation handlar även, 
enligt Bengtsson(2001)19om konstruktionen, sändning, mottagande av meddelanden som har ett 
inflytande över politiken. Kommunikationen bär alltså ett politiskt budskap eller innehåll vilket 
gör att det skiljer sig från annan typ av kommunikation. Den politiska kommunikationen innebär 
inte bara verbal och skriftlig kommunikation utan även symboliska handlingar, politiska bojkotter 
och hur man använder sitt kroppsspråk20. 

Det finns tre typer av kommunikationsgrupper inom den politiska kommunikationen21: 

1. Kommunikation av politiker och andra politiska aktörer. 
2. Kommunikation riktad till politiker av icke-politiska aktörer såsom väljare. 
3. Kommunikation om politiska aktörer och deras göromål.  

Medierna spelar en stor roll för de politiska aktörerna då det primärt är genom de kanalerna som 
man kan nå ut med sina budskap till väljarna. Därmed får medierna en maktposition inom den 
politiska kommunikationen genom att man når människor via medierna22.  Det finns tre kanaler 
som är klassiska massmediekanaler: tv, radio och tidningar. Det gemensamma är att de för ut 
kommunikation till flera människor samtidigt, vilket kallas masskommunikation. 
Masskommunikationen kännetecknas av att den är enkelriktad, opersonlig och samtidig23. 

                                                           
18 B.McNair (2006) s.3 
19 H.Bengtsson (2001) s.9  
20 B.McNair (2006) s.3 
21 B.McNair (2006) s.4 
22 L.Nord & J.Strömbäck (2004) s.15 
23L.Nord & J.Strömbäck (2004)  s.17 



 

4.3 Kommunikationsperspektiv 

Inom medie- och kommunikationsområdet har kommunikationsteoretiska skolor utformats. Den 
första kallas processkolan och fokuserar på sändarens p
skolan eller kulturskolan. Skolorna utesluter inte varandra och drar ibland även nytta av varandra

4.3.1 Processkolan 

Processkolan har ett tydligt sändarperspektiv och ser kommunik
avsändaren påverkar sändaren genom skapande av budskap (meddelande) som sändaren tar åt sig 
av. Processkolan utgår från att kommunikation betyder att man överför meddelanden och är en 
linjär modell. Om mottagaren inte uppfattar budskapet ser man kommunika
misslyckad. Modellen används ofta vid massmedial kommunikation.

                 

                                                              

4.3.2 Kulturskolan eller den semiotiska skolan

Kulturskolan fokuserar till skillnad från processkolan på mottagaren, meddelandet och 
sammanhanget. Mottagaren har här en aktiv roll och det krävs att mottagaren tolkar meddelandet, 
genom att avkoda tecken, fylla det med mening och därmed kunna läsa meddelande
meningsskapande möte skapar kommunikationen

Jag kommer att använda mig av den semiotiska metoden
metoden följer under metodavsnittet. 

4.4 Reklam – en definition

Ordet reklam är ursprunget från två latinska ord: 

Enligt Grusell (2008)29 skall dessa kriterier uppfyllas för att de
vara betald, opersonlig, ha en identifierad avsändare, förmedlas genom massmedier och ha avsikt 
att påverka eller utöva någon form av inflytande. 

En annan definition som snarare definierar 
betalande, bildberättelse på biograf, i tv eller på internet med eller utan talande/skrivna texter 
som på något sätt (exempelvis visar) talar om och för en vara, tjänst, välgörenhetsorganisation 
eller firma30.  

4.4.1 Reklam i Sverige 

De första annonserna fanns i pressen
tidningsannonseringen satte igång på 

                                                           
24 J.Fiske (1990) s.2 
25 J.Falkheimer (2001) s.46 ff 
26 Figur gjord efter beskrivning av processkolan i J.Falkheimer (2001) s.46 
27 J.Falkheimer (2001) s. 47ff 
28 M.Grusell (2008) s. 22 
29 Ibid. 
30 M.Rönnberg (2003) s.13 

Sändare

Kommunikationsperspektiv – två teoretiska skolor 

och kommunikationsområdet har kommunikationsteoretiska skolor utformats. Den 
och fokuserar på sändarens perspektiv och den andra kallas 
Skolorna utesluter inte varandra och drar ibland även nytta av varandra

Processkolan har ett tydligt sändarperspektiv och ser kommunikationsprocessen som att
avsändaren påverkar sändaren genom skapande av budskap (meddelande) som sändaren tar åt sig 
av. Processkolan utgår från att kommunikation betyder att man överför meddelanden och är en 
linjär modell. Om mottagaren inte uppfattar budskapet ser man kommunikationen som 
misslyckad. Modellen används ofta vid massmedial kommunikation.25 

                                                              Figur 1: Kommunikationsprocessen enligt Processkolan

Kulturskolan eller den semiotiska skolan 

urskolan fokuserar till skillnad från processkolan på mottagaren, meddelandet och 
sammanhanget. Mottagaren har här en aktiv roll och det krävs att mottagaren tolkar meddelandet, 
genom att avkoda tecken, fylla det med mening och därmed kunna läsa meddelande
meningsskapande möte skapar kommunikationen27.  

Jag kommer att använda mig av den semiotiska metoden och en mer detaljerad beskrivning av 
metoden följer under metodavsnittet.  

en definition 

är ursprunget från två latinska ord: re =På nytt och Clamare =Ropa högt

skall dessa kriterier uppfyllas för att det skall vara reklam: 
vara betald, opersonlig, ha en identifierad avsändare, förmedlas genom massmedier och ha avsikt 
att påverka eller utöva någon form av inflytande.  

En annan definition som snarare definierar reklamfilm är: En extremt kort, uppdykande, 
de, bildberättelse på biograf, i tv eller på internet med eller utan talande/skrivna texter 

som på något sätt (exempelvis visar) talar om och för en vara, tjänst, välgörenhetsorganisation 

De första annonserna fanns i pressen och det var under 1800-talets Sverige som 
tidningsannonseringen satte igång på allvar. Från början var annonserna koncentrerad

                   

Figur gjord efter beskrivning av processkolan i J.Falkheimer (2001) s.46  

Mottagare

11 

och kommunikationsområdet har kommunikationsteoretiska skolor utformats. Den 
erspektiv och den andra kallas semiotiska 

Skolorna utesluter inte varandra och drar ibland även nytta av varandra24. 

ationsprocessen som att 
avsändaren påverkar sändaren genom skapande av budskap (meddelande) som sändaren tar åt sig 
av. Processkolan utgår från att kommunikation betyder att man överför meddelanden och är en 

tionen som 

 

Figur 1: Kommunikationsprocessen enligt Processkolan26 

urskolan fokuserar till skillnad från processkolan på mottagaren, meddelandet och 
sammanhanget. Mottagaren har här en aktiv roll och det krävs att mottagaren tolkar meddelandet, 
genom att avkoda tecken, fylla det med mening och därmed kunna läsa meddelandet. Detta 

och en mer detaljerad beskrivning av 

Ropa högt28.  

t skall vara reklam: Reklamen skall 
vara betald, opersonlig, ha en identifierad avsändare, förmedlas genom massmedier och ha avsikt 

är: En extremt kort, uppdykande, 
de, bildberättelse på biograf, i tv eller på internet med eller utan talande/skrivna texter 

som på något sätt (exempelvis visar) talar om och för en vara, tjänst, välgörenhetsorganisation 

talets Sverige som 
koncentrerade runt text 
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men vidareutvecklades till bildannonser och annonser på husväggar31. Under 1920-talet 
utvecklades reklammarknaden genom postorderkataloger och reklamfilm på biografer32. 

Tv-reklamens intåg i Sverige började långt senare, först 1992 kom tv-reklamen att vara utspridd 
nationellt i Sverige33.  Detta intåg till varje Svenssons vardagsrum gjordes genom att TV4 startade 
sändningar i marknätet. Detta efter att regeringen 1991 gav sitt medgivande till en 
reklamfinansierad kanal – något som TV4 vann efter förhandlingar och kohandel med TV3, som 
till en början hade vunnit kampen.34 

4.4.2 Reklamstrategi 

 “WHAT YOU SAY IS MORE IMPORTANT THAN HOW YOU SAY IT” 

- DAVID OGILVY, REKLAMGURU35 

Då man skapar reklam ligger målsättningen i fokus, det vill säga vad man vill uppnå med 
reklamkampanjen. Det finns tre typer av kommunikationsmål36:  

• Kunskapsmål – vad mottagaren vet. 

• Attitydmål – vad mottagaren anser. 

• Beteendemål - vad mottagaren gör. 

Då man bestämt sig för att göra en kampanj är det viktigt att som kampanjmakare ställa sig några 
frågor, där man har ett tydligt sändarperspektiv37: 

• Vem ska ta emot meddelandet? 

• Vad ska meddelandet säga? 

• Vilken image av organisationen ska mottagarna forma? 

• Hur mycket ska spenderas för att etablera den nya imagen? 

• Hur skall meddelandet skickas? 

• Vad skall mottagaren göra? 

• Hur ska processen kontrolleras? 

• Utvärdering av resultatet.  

Image är summan av intryck som en person har av ett parti. Intrycken sträcker sig alltifrån grafiskt 
material och logotyper till idéer och förslag och möten i exempelvis valstugor eller på 
torgmöten38.  

Det finns fem steg att följa inom reklamstrategin som går omlott med vad som tidigare här 
beskrivits39: 

                                                           
31 M.Grusell (2008) s.36 
32 Ibid.  
33 Hadenius et al. (2008) s. 41 
34 TV4:s webbsajt http://www.tv4.se/1.289419/2008/04/15/historik hämtad 16/11-2010. 
35 C.Gustafsson & R.Rennemark (1990) s. 51 
36 C.Gustafsson & R.Rennemark (1990) s.49ff 
37 C. Fill (2005) s. 29 
38 J. L’Etange & M. Pieczka (2006) s. 390  
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1. Segmentering: Marknadssegmentering innebär att man väljer ut en grupp i den totala 
marknaden som man vill rikta in sig på. 

2. Positionering. Man ger sig in och synar vilken position man vill nå på marknaden – hur 
kunden kommer ihåg företaget/organisationen. 

3. Koncept: Forma och formulera tema som går att ha oavsett vilket medium man väljer. 
Det skall vara slitstarkt och långsiktigt för att potentiella kunderna inte skall tröttna. 

4. Kampanj: Flera annonser av samma typ (enhet) bildar en kampanj. 
5. Enhet: En enhet innebär rubriksättning i själva budskapsformuleringen och skall gå hand 

i hand med såväl kampanj som tema.  

Det är viktigt för kunderna att reklamen är trovärdig, och det finns en del stolpar för att uppfylla 
trovärdigheten40:   

Ljug inte, skryt inte, bevisa dina påståenden, sprid kunskap om att många köpt din vara, var 
personlig, utnyttja rollen som underdog (lilla människan vs. Staten), var proportionerlig vid 
jämförelse mellan egen och andras produkt, erkänn egna fel och brister, utnyttja kända ting och 
knyt till egen produkt och slutligen – säg vad du vill.  

4.4.2.1 Bildstrategi 

Inom användandet av bilder finns tre typer av bilder som används då man skall forma ett 
budskap41:  

• Faktabilder: Verkliga bilder med produkten i fokus. 

• Prosabilder: Vid ett berättande av något, med viss personlighet för skildring av hur något 
fungerar. 

• Poesibilder: Extremt personliga bilder som är arrangerade och regisserade av fotografen. 

Dessa tre olika bildtyper är viktiga vid budskapsformulering för att få fram rätt typ av approach. 
Innan man väljer bildtyp skall man positionera sig och segmentera sig på samma sätt som man 
gör inom reklamstrategin samt bena ut vilka målsättningar man har42. 

4.5 Tv-reklam och politisk kommunikation 

Tv-reklamavsnitt, så kallade spottar, brukar vara runt 30 sekunder långa och politisk tv-reklam av 
detta slag har sitt ursprung i USA. Politisk tv-reklam är till för att differentiera partiet från 
konkurrenterna och uppnå väljartillströmning. Funktionerna som reklamfilmen är två; för det 
första för att informera och för det andra, att övertyga eller övertala43. 

4.5.1 USA – ett föregångsland  

USA var först med reklamspottar av politisk karaktär och är ett föregångsland inom detta 
område. Diamond & Bates typologi över en typisk politisk reklamfilm i USA, något som kan vara 
nyttigt att se på så här i början av en ny era där politiska partier får göra reklam i svensk tv. 

                                                                                                                                                                                     
39 B.Bergström (2004) s.61 
40 C.Gustafsson & R.Rennemark (1990) s.61ff 
41 B.Bergström (2005) s.160 
42 B.Bergström (2005) s.159 
43 B.McNair (2007) s.6 
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Svensk politik är dock inte lika personinriktad som amerikansk, men partiledarna börjar få en 
större roll varav detta kan vara intressant oavsett om det gäller parti eller person44.  

1. Fas ett beskrivs som en presentation av kandidaten som man skall bygga information 
runt. Ofta innehåller det positiv historia runt kandidaten, t ex. om att denne lyckats få ner 
statsskulden.  

2. Kandidatens politiska åsikt(er) presenteras i stort med en känslomässig touch. 
3. Slår mot sin motståndare genom negativ punchline.  
4. Slutligen framställer man kandidaten i en kontext där kandidaten blir omringad av 

positiva värderingar och knacka in ett budskap i huvudet på de potentiella väljarna 
framför tv-rutorna, detta kan göras effektivt och enkelt. Ett exempel är Barack Obamas 
slagord ”Change”. 

I en metaanalys45 om effekterna av politisk reklam får dock en av faserna ovan kritik. Det gäller 
den delen som rör negativ kampanj mot motståndaren. Studien bekräftar bilden av tv som 
medium som får stor del av publikens intresse men visar på att ett negativt budskap snarare 
drabbar avsändaren än kandidaten/partiet som attacken riktar sig emot.  

En artikel skriven 2005 om politisk reklam under presidentkampanjer i USA belyser även andra 
typer av reklamupplägg, enligt fyra modeller46: 

• Slå tillbaka: En metod där man använder värdeord för att jaga en kandidat bildligt, som 
exempelvis inte hållit sitt vallöfte, eller gjort tvärtemot av vad personen/partiet lovade.  

• Biografisk: Denna metod liknar lite den första fasen i Diamond & Bates modell. Det 
handlar om att lyfta fram en kandidats positiva sidor och genom det göra sig känd hos 
publiken. De kan även lyfta fram privata sidor (bilder på sin familj exempelvis) för att öka 
graden av identifikation jämte mot de potentiella väljarna. 

• Commander-in-Chief: Här ligger fokus på kandidatens möjlighet att leda landet som 
president/statsminister. Det handlar om att lyfta fram ledaregenskaper, helt enkelt. 

• Verklighetens folk: Här handlar det om att lyfta fram vanliga människor som talar om 
deras personliga åsikter i olika aktuella frågor, till kandidatens favör. Detta är även det en 
teknik för att få väljarna att identifiera sig med kandidaten.  

4.5.2 Sverige – nya på den politiska tv-reklammarknaden 

Sverige är nya på marknaden för den politiska reklamen i tv-mediet vilket gör att man inte kan 
uttyda mönster i hur den politiska reklamen i landet har sett ut. Istället kommer här att redogöras 
för hur opinionen ser ut inom reklam i allmänhet och politisk tv-reklam i synnerhet. 
Medborgarnas politiska perspektiv kommer även sättas i relation till reklam av detta slag. Detta 
för att utröna denna nya marknads utgångspunkter och partiernas möjligheter att övertyga genom 
tv-mediet. 

I stort kan man konstatera att inställningen till tv-reklam inte är speciellt positiv i Sverige. 14 % är 
uttalat positiva medan 62 % är negativa. De grupper som är mest positiva till reklam är 

                                                           
44 B.McNair (2007) s.97ff 
45 W.Benoit et al.(2007) s.510 
46 J.Levin (2005) s. 26ff 
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människor mellan 30-49 år och har medel utbildningsgrad. De grupper som är mest negativa till 
reklam är äldre (65-85 år) samt lågutbildade47. SOM-undersökningen visar även att 68 % av de 
som definierar sig som politiskt vänster anser att tv-reklam är negativt i jämförelse med 18 % av 
de som var ideologiskt höger48. 

Efter Europaparlamentsvalet 2009 gjordes en opinionsundersökning av Novus opinion där man 
mätte svenska folkets(i åldern 16 och uppåt) åsikter gällande politisk tv-reklam. Undersökningen 
visar att intresset för politisk reklam är likvärdigt med intresse för kläd- och bilreklam. 
Opinionsundersökningen visar även på att politisk reklam är värst på bio och bäst på valaffischer. 
Politisk reklam i tv får negativt omdöme av 61 % och positivt av 34 % av de tillfrågade. Fem 
procent uppger att de inte vet vad de tycker om politisk tv-reklam.  

Anledningen till varför de tillfrågade ogillar tv-reklam av politisk karaktär är: att man i allmänhet 
ogillar reklam, risk för manipulation, att man principiellt är emot, att man anser att tv-reklamen 
håller låg kvalitet, att man är rädd för amerikansk ”smutskastning”, att budskapet är förenklat och 
tillgjort samt att det kommer att gynna partier som har mest pengar.  

Det finns partipolitiska splittringar i attityden mot politisk tv-reklam. De rödgröna väljarna 
skräms av risken för amerikanisering och ett gynnande av rika partier medan borgerliga väljare 
anser att det är omodernt att inte tillåta politisk tv-reklam. 

Om man ser konkret på Europaparlamentsvalets politiska reklam i tv kan man konstatera att 60 
% såg en reklamfilm från något av de politiska partierna och dessa har främst fått unga att 
diskutera. Diskussionen har handlat om reklamfilmernas kvalitet, och huruvida politisk reklam 
skall finnas eller inte. De facto att (s), (v) eller (mp) inte bidrog med någon film diskuterades 
också. Få såg reklamen som underhållande och en majoritet tyckte att reklamen var dålig.  

Betydelsen av reklamen var mer positiv, 60 % ansåg att reklamen bidrog till ökat valdeltagande. 
Den unga publiken stack ut då 28 % ansåg att de fick ny information genom reklamfilmerna. 
Inför riksdagsvalet 2010 tror även den gruppen att reklamfilm kan hjälpa till i vilket parti man 
skall rösta på, här var den äldre gruppen (45 år och uppåt) mycket mer negativ. Om man tar ner 
frågan på partipolitisk nivå visade det sig att49: 

• Moderata och miljöpartistiska väljare oftare tror att tv-reklam kan underlätta partival. 

• Vänsterpartiets väljare är mest negativa till att reklam kan underlätta val av parti. 

• Socialdemokratiska, centerpartistiska, folkpartistiska och kristdemokratiska väljare är mer 
delade i frågan, men en majoritet tror inte att partipolitisk tv-reklam underlättar då man 
går till vallokalen för att rösta. 

                                                           
47 M.Grusell (2008) s.103ff 
48 Ibid. 
49 Novus Opinionsundersökning angående politisk tv-reklam 
http://www.tv4.se/polopoly_fs/1.316753.1246441320!novus%20allm%C3%A4nheten%20om%20politisk%20tv
-reklam.pdf Publicerad 1/7-2010. Hämtad 3/11-2010.  
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5 Metod 
För att kunna besvara de frågeställningar jag ställt och komma fram till ett väl underbyggt resultat 
kommer två olika vetenskapliga kvalitativa metoder att användas: retorik och den visuella 
analysen, det vill säga semiotik i bild och film. Det finns ingen riktigt god modell för analys av 
reklamfilm, därför har jag skapat en kombinerad modell av filmanalys och bildanalys för att landa 
i en reklamfilmssemiotisk modell.  

5.1 Motivering och kritik av metodval 

Anledningen till varför jag till en början valde kvalitativ metod framför kvantitativ metod eller 
kvalitativa intervjuer är dels att urvalet är så pass litet att det är svårt att göra siffror av det och få 
ut ett resultat som generaliserbart. Då jag vill studera budskapet från sändaren är det för mig en 
analys som bygger på sambandsvariabler svår då jag inte valt att titta på mottagarnas reaktioner i 
förhållande till sändarens avsikter50.   

Kvalitativa intervjuer hade varit en metod som jag kunde ha använt mig utav för att se hur 
målsättningen i budskapsformuleringen för filmskaparna såg ut. Då denna studie innehåller en 
mer kritisk synvinkel på studien kan det bli problematiskt att använda sig av intervjupersoner som 
är väldigt strategiska vilket gör att jag har valt bort den.    

Då undersökningen i denna uppsats innebär att se på reklamfilmernas verbala budskap och 
bildliga budskap ser jag ingen bättre utväg än att landa i två typer av innehållsanalys: visuell och 
retorisk analys. Dock finns det problem i bristen av självklar metod för reklamfilmsanalys. Min 
förhoppning av att kunna förena två metoder kan ha gjort att jag uteslutit vissa delar som kunde 
varit behövliga i min analys av empirin. De teoretiska utgångspunkterna gör även dem att jag ser 
att en innehållsanalys är adekvat för min undersökning. 

5.1.1 Validitet och reliabilitet  

En uppsats på kandidatnivå innebär att man under begränsad tid. Validiteten är giltig gällande det 
urval av material som studien innefattar men det behövs göras flera studier av denna typ för att 
kunna avgöra studiens reliabilitet.  

5.2 Visuell analys 

Den visuella analysen kan användas på ett stort område, alltifrån analys av nyhetsbilder, 
dokumentärfilmer och klassiska konstverk. Jag har kombinerat metod från filmanalys och 
reklambildsanalys för att kunna nå kärnan i reklambildbudskapet. Grunderna inom visuell analys 
grundar sig framförallt i talet och lingvistiken. Detta på grund av att bildspråket och talspråket har 
vissa likheter51.  

5.2.1 Semiotiska grundbegrepp 

Semiotik är läran om tecken. Tecknen är vårt uttryckssätt och är en förutsättning för att vi skall 
kunna kommunicera. Tecknet kan delas upp i tre olika delar; ikon, index och symbol52. Ikon 
handlar om avbildning av objekt. Index innebär närhet. Detta används i orsakssamband och är en 
del av en helhet. Index och ikon skapar tillsammans de visuella språken. Symbol skapar det verbala 
språket och innebär när tecken genom kombination eller enskilt skapar betydelse.  

                                                           
50 Östbye et al.(2003) s.156ff  
51 C. Åberg (2004) s.39ff 
52 B.Bergström(2004) s.260ff 
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5.3 Retorisk analys 

Retorik är konsten att övertyga. Retorisk analys innebär att man kritiskt granskar texter för att 
finna dolda budskap, hur avsändaren format sitt budskap, om budskapet når rätt målgrupp och 
om texten fyller något behov hos publiken53. 

5.3.1 Retoriska grundbegrepp 

Det finns mycket detaljer inom retoriken, men huvudsakligen rör sig retoriken om att för det 
första se över kontexten som innebär att man ser över vilken genre texten har, vilken situation den 
befinner sig i och vilka som skrivit texten/vem som har talat. Det finns tre typer av genre, 
politiska tal, ceremoniella tal och juridiska tal54.  

Efter att man gått igenom kontexten ser man över hur textens disposition ser ut det gör man i 
fem delar 55:  

Exordium innebär inledningen av tal/text och här handlar det om att få publiken att vara 
uppmärksam, välvillig och läraktig.  Narratio är den andra delen och innebär att talare/författare 
ger bakgrund till vad som kommer att sägas och hur man får publiken insatt i ämnet. Propositio 
behandlar argumentationen genom textens huvudsyfte. Argumentatio är argumenten som man vill 
framföra. Avslutningsvis når man conclusio vilket innebär en sammanfattning av vad som sagt och 
gärna ett återupprepande av huvudargumenten för att få publiken med sig. 

Argumenten för att övertyga publiken står i fokus i retoriken och man delar upp dessa i tre olika 
typer:56 Ethos handlar om hur den som står bakom budskapet framställer sig själv och dennes 
karaktärsdrag (personae)57. Det handlar även om att skapa förtroende hos publiken, vilket kan 
göras genom att skapa en känsla av gemenskap. I reklam är det viktigt att även se på omgivningen 
och vilka värderingar den sänder ut. Logos är de logiska argumenten. Argumenten är underbyggda 
av fakta och det gäller att man lägger argumenten på nivå med publikens förkunskaper. Pathos är 
argument som bygger på känsla, det kan handla om fruktan och hopp, vilket är vanligt inom 
reklam och politik58. 

5.4 Undersökningsinstrument 

5.4.1 Bildanalys – Visuell analys I 

För att analysera reklambild kommer jag att använda mig av följande modell59: 

Först görs en beskrivning av bilden (filmscenen i denna studies fall). Beskrivningen handlar om 
att återge bilderna i fråga om form, innehåll, genre, material, färg, ljus, linjer och storlek. Dessa 
anpassas dock i denna studie till reklamfilmsformatet. Beskrivningen handlar om att identifiera 
egenskaper och överföra identitet och mening från personerna i bilden till produkten man vill 
sälja. I detta fall, vilket parti man bör rösta på. Efter identifikationsprocessen skall man identifiera 
och klassificera det som man beskrivit i en slags innehållsanalys. 

                                                           
53 M.Karlberg ¤ B.Mral (1998) s.13 
54 M.Karlberg & B.Mral (1998) s.21ff 
55 M.Karlberg & B.Mral (1998) s.28ff 
56 M.Karlberg & B.Mral (1998) s.31ff  
57 Ibid. 
58 M.Karlberg & B-Mral (1998) s.35 
59 J.E,Schroeder (2004) s.75ff 
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Denna identifiering berör vad som händer, vart det händer, vem/vilka personer som är inblandade 
och objekt i bilden.  Då denna identifikation gjorts går man vidare och ser på formen – hur har 
man valt att presentera innehållet? Efter detta tittar man på materialet – vad bilden är gjord utav. 
Denna del känns inte aktuell för filmformatet och utesluts från min analys.  

Det är även viktigt att se till vilken stil reklamfilmen har, det innebär att man tittar på likheter 
mellan olika filmer/bilder från viss tidsperiod, eller geografiska lägeskilda verk av samma 
”konstnär”. Avslutningsvis placerar man filmerna i rätt genre. Efter dessa faktorer är 
utkristalliserade skall man tolka och värdera vad man har kommit fram till.  

För att syna bildens budskap skall jag titta på hur man genom bilden vill tydliggöra hur väljaren 
skall agera. Detta görs genom konstruktionen av bilden, funktionen av bilden och statusen som 
bilden skapar. För att komplettera detta har jag tittat på om man har kompletterat bilderna med 
detta fall) egenskaper.  Den metonymiska bilden bevisar vilket innebär att man byter ut ett 
begrepp/en bild mot något annat som ligger nära, och är ofta en del i helheten. Exempelvis 
symboliseras läkarkåren av en vit rock. Denna bildtyp handlar om att bevisa att budskapet är rätt. 
Det tredje och sista bildslaget är metaforisk vilket innebär att man gör en jämförelse genom att byta 
ut ett ord till annat ord från annat sammanhang, där ändå betydelsen går fram. Exempelvis säger 
man ”Politikern kastar in handduken” istället för ”Politikern slutar”60.   

5.4.2 Filmanalys – Visuell analys II 

Grunden för filmens berättelse ligger i filmdramaturgin vilket innebär filmens uppbyggnad i sin 
helhet. Alltifrån hur scenerna ser ut till hur kameran används och ljud används61. Vid en analys 
med denna metod finns en mängd faktorer att väga in vilket även görs i denna analys.  

De faktorer som är viktiga att väga in i denna analysdel är62:  

• Tid, när utspelar det sig?  
• Ljud. Vilka ljud/vilken musik används och varför? Det finns primärt tre ljudslag som skall 

beaktas: ljudeffekter (realistiska eller upplevelseskapande), speaker (skapar stark effekt 
som är realistisk och intygande) samt musik (emotionell stämningsskapare)63. 

• Rum . Hur ser det ut? Det finns ett socialt rum som innebär sociala 
markörer/samhällsklass och et psykiskt rum som innebär att man manipulerar åskådaren 
med hjälp av exempelvis ljus och färger. 

• Konflikter, hur ser relationerna ut i filmen/scenen? 
• Kamerans roll och placering. Objektiv kamera innebär att filmaren filmar det som syns i linset 

och inte lägger sig i. En subjektiv kamera lägger sig i och filmar det han vill filma antingen 
genom att spela en roll eller som ett personligt kameraöga64. Här är även perspektiv 
viktigt, är det grod- eller fågelperspektiv65? 

• Bildövergångar och kamerarörelser. Klippningen av filmen samt om kameran rör sig på något 
speciellt sätt såsom genom inzoomning, åkning eller panorering. 

                                                           
60 B.Bergström (2005) s.168 
61 H.Hansson (2006) s.64 
62 H.Hansson (2006) s.64ff 
63 B.Bergström (2005) s.255  
64 B.Bergström (2005) s.179ff 
65 B. Bergström (2005) s.195 
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5.4.3 Analys av retorik 

I den retoriska analysen skall jag ta följande modell i beaktande66:  

1. Kontext (genre, situation, publik, problemformulering, avsändare) 
2. Disposition 
3. Ethos, logos, pathos 
4. Argumentationsanalys (huvudtes och argument) 
5. Stil (nivå, figur och framförande) 

6 Analys 
Nedan följer visuell och retorisk analys för partierna/koalitionerna enskilt med en kort bakgrundsbeskrivning om 

partiernas kärnväljare för att kunna relatera budskapsformulering till eventuell målgrupp. 

6.1 Socialdemokraterna 

6.1.1 Bakgrund 

År 1896 fick Socialdemokraterna sitt första mandat i Sveriges riksdag genom Hjalmar Branting 
som stod på en liberal lista inför valet67. Socialdemokraterna var inför valet 2010 största partiet i 
Sveriges riksdag, då de fick 35 % av rösterna i valet 200668.  Vård, skola och arbete lyfter partiet 
fram som deras kärnfrågor69. 

6.1.2 Beskrivning 

Socialdemokraternas film är 30 sekunder lång och består av fem scener. Reklambyrån som står 
bakom filmen är Acne70. Scenerna utspelar sig på arbetsplatser inom privat och offentlig sektor. 
Filmscenerna går i huvudsak i grådaskiga ljusa färger samt grått. Filmens fokus ligger på 
utanförskap, där unga människor finns med i varje scen, utstickande med färgglada plagg 
(mestadels röda) och accessoarer. Utanförskapet visas genom att de unga inte får delta och 
ignoreras av sin omgivning som består av äldre personer, både kvinnor och män. I filmen sägs 
inga repliker och det enda ljud som hörs är ett musikstycke som är snabbt och kvickt. Filmen 
avslutas med två budskap i text:  

1. 207 000 unga väntar på att rycka in.  
2. Vi kan inte vänta.  

För mer detaljerad beskrivning/transkribering av filmen, se bilaga 1. 

6.1.3 Bildanalys 

Lunchmötet: Den gråbeiga färgen är genomgående för scenen med undantag för det röda plagget 
som den unga tjejen har på sig. Det antyder att det är en tråkig miljö att vistas i, men samtidigt en 
viktig miljö då kavajer och skjortor står i kontrast till tjejens färgglada approach. Visitkortutbytet 

                                                           
66 M.Karlberg & B.Mral (1998) s.19ff 
67 http://www.lund.sap.se/vartParti/SAParrtal.htm Publicerad Okänt. Hämtad 13/12-2010.  
68 http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/roster.html Publicerad 21/9-2006. Hämtad 3/12-2010.  
69 http://www.socialdemokraterna.se/Skolarbete/Vad-tycker-socialdemokraterna/ Publicerad Okänt. Hämtad 
13/12-2010 
70 http://www.resume.se/nyheter/2010/09/10/acne-valjs-in-bland-eliten/index.xml Hämtad 21/12-2010. 
Publicerad 10/9-2010.  
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vittnar även det om att det är något viktigt som de kostymklädda står för. Damen i början av 
filmen skakar hand har orangefärgat nagellack vilket väcker tanken om det är en symbol för 
Alliansen (vars färg är orange), att alla som är allianssupportrar är strikta, äldre och trista. 

Alla utbyten sker mellan två personer sätts i konstrast med den unga tjejen som är ensam. 
Kvinnan som klappas på axeln är en symbol för vad man brukar tala om ”ryggdunkande” och 
”hålla varandra om ryggen” för att hindra nya människor att höras och synas. Detta kan väcka en 
viss identifikation hos unga som känner sig utanför på arbetsplatsen, samt de som inte känner sig 
hörda på sin arbetsplats. Dessutom kan det även väcka känslan av den lilla människan i 
förhållande till den mäktiga bolagsstyrelsen. Den unga tjejen tycks vara i ett stort utanförskap på 
arbetsplatsen och tvingas äta sin lunch själv vilket även symboliseras av hennes utstickande 
klädsel. Frågan är vad tjejen gör på arbetsplatsen? Hennes minspel visar på att hon inte trivs och 
hon försöker inte heller ta kontakt med någon av hennes kollegor. 

Brandstationen: Denna scen bygger mycket på känslor då man förstår att det är en brandutryckning 
på gång. Killarna är snabba och redo att rädda liv. Symboliken genom hjälmen och de tjocka 
handskarna visar att det är en större utryckning på gång än att rädda en katt som fastnat uppe i ett 
träd. Den unga killen som inte hinner med i uttryckningen har ett oengagerat och tafatt 
kroppsspråk och tilltalar inte sina kollegor. Han ser undrande ut då han märker att resten av 
stationen har ryckt ut. Det är en märklig scen, om han hade velat följa med och arbeta borde han 
ha skyndat på och klätt på sig i samma takt som övriga. På samma tid som den unga killen inte 
hunnit klä på sig har resten av brandmännen hunnit byta om och rycka ut. Varför ska man 
anställa unga, om det ser ut så? är en alternativ tolkning till det de har velat förmedla, dvs. 
utanförskap.  

Sjukhuset: Den sterila sjukvårdsmiljön; den gröna operationsduken, munskydden och de rostfria 
instrumenten vittnar om noggrannhet och att något viktigt ingrepp görs i scenen. Man kan nästa 
känna på nervositeten och precisionen, något som pannbaddandet symboliserar på ett bra sätt. 
Det visar sig att det är många kirurger vilket även det visar på att det är ett viktigt ingrepp som 
genomförs. Det starka ljuset gör att man får en ljus bild av vad som händer.. kanske innebär det 
att operationen är på väg att lyckas? 

Den unga tjejen har mörkt hår och ser ut att ha invandrarbakgrund. Hennes klädsel och defacto 
att hon bär stora dinglande örhängen väcker frågetecken. Vad gör hon i salen då smycket kan 
innebära en risk för patienten och varför bär hon inte sterila kläder? Hennes röda detaljer går i 
linje med övriga unga personer i filmen. Hennes kroppsspråk är passivt och hon verkar inte 
speciellt insatt i vad som sker.   

Hissen: Den gråa massan av människor knyter an till den första scenen med kostymklädda män 
och kvinnor. Människorna har blandad ålder men liknande klädsel. Den orangeklädda ynglingen 
sticker ut och lämnas utanför hissen, en symbolik för utanförskap och homogen miljö. Texten 
som kommer upp i anslutning väcker även denna tanke.  

Slutscen: Röd symbol (Socialdemokraternas logga rosen) på vit bakgrund ger en effekt så att man 
verkligen lägger märke till vad som står.(Vi kan inte vänta) Dock står inte partinamnet någonstans 
vilket är märkligt, och väcker en förvirring kring budskapsavsändaren. Eller anser de att deras 
logga rosen är så pass välkänd att man ändå vet vem som är avsändaren?  
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6.1.4 Filmanalys 

Miljö och tidsperspektiv: Miljön är varierande mellan kontorsmiljö och arbetsplatser inom offentlig 
sektor (brandstation och sjukhus). Tidsperspektiv är i nutid och det kan man uttyda genom 
modern klädsel och exempelvis kirurgens instrument. Miljön antyder till igenkännande och 
identifikation då många människor arbetar i denna typ av miljö eller har haft ärenden på de 
ställena. Miljöerna välkomnar människor från olika samhällsskikt – från läkare till patient, från 
kostymklädda herrar till vältränade brandmän. Ingen utomhusmiljö syns, vilket kan vara för att 
man vill sprida budskap till en så bred målgrupp som möjligt, och vill därmed inte att 
utomhusmiljön skall färga filmens geografiska placering.  

Personer och det sociala rummet: Det är stor fokus på olika typer av människor i filmen. Det mönster 
man kan se är att man ställer grupper emot varandra. Vuxna ställs mot unga, erfarna mot 
oerfarna, profession mot icke-profession. Detta leder till två tolkningar beroende på vilken roll 
man har i samhället, och hur man framställs. En brandman känner kanske inte alls igen sig i 
framställningen att unga brandmän är långsammare än äldre, medan en ung nyanställd kan anse 
att det finns en poäng att unga människor förbises på arbetsplatsen. Personernas etnicitet och 
kön är varierad om man ser på de unga människor som visas. Både arbetare och akademiker tar 
plats vilket ger en vid spann ur klassperspektiv. 

 De ”vuxna” som visas är en homogena etniska, vita men könen är blandade. Även här visar man 
på en bredd för att maximera identifikation och på så sätt fånga röster. Det som är problematiskt 
är att många som framställs tråkiga och ”dumma” mot unga, vilket kan leda till att de som känner 
sig träffade slår bakut och aldrig skulle vilja lägga sin röst på Socialdemokraterna då de inte 
känner igen den verklighetsbild som förmedlas.  

Kamera, bild och ljud: Kameran är objektiv och observerar det som visas. Klippen är stundtals 
snabba men det är lätt att identifiera de scener som finns. Klippen känns snabba då musiken som 
ackompanjerar filmen är snabb och till viss mån stressande. Musiken är även det enda ljud som 
hörs och ramar in filmen på ett bra sätt. Musiken väcker känslan av att det är bråttom.  Närbilder 
och bilder från längre perspektiv varieras. Bildfokus läggs på människorna i synnerhet. 

Budskapsformulering och målsättning: Det är en politisk valfilm och målet är att värva röster i valet. 
Det som är problematiskt är att budskapsformuleringen är tvetydig och det är svårt att utröna 
vilka politiska åtgärder som skall göras och varför dessa ska göras. Den negativa bild man formar 
runt erfarna och äldre yrkesverksamma personer kan jag ses som problematiskt i relation till 
målsättningen. Det är smart att använda sig av miljöer som man kan känna igen sig i, men svårt 
att veta vad budskapet är om man ser till själva filmen. 

Bildretoriska element: Det man använder sig av är metonymier, då man använder olika klädesplagg, 
och instrument för att symbolisera något större såsom sjukhus eller brandstation.  

6.1.5 Retorisk analys 

I valfilmen syns eller framförs inte mycket text vilket gör att denna retoriska analys blir 
begränsad. Den text som syns är: ”207000 unga vill inget annat än rycka in” i näst sista scenen, följt 
av sista scenen som berättar ”Vi kan inte vänta” samt webbadressen ”mojligheternasland.se”. 
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Kontext (genre, situation, publik, problemformulering, avsändare): Avsändaren är 
Socialdemokraterna, vilket dock ej framgår i filmen om man inte har vetskapen om att 
Socialdemokraternas logotyp är en röd ros. Detta är en miss från avsändaren då man utgår från 
att publiken har förkunskaper om hur deras logga ser ut. I själva verket visar inte texten heller på 
att det är en politisk valfilm och man kan uppnå politiska åtgärder eller förbättringar genom att 
rösta på detta parti. Det gör problemformuleringen något otydlig. 
 
Genren för denna textformulering är politiskt (genus deliberativum). Situationen för 
budskapstexten/formuleringen är svår, då man inte vet vilka som lyssnar och inte kan 
målgruppsanpassa sig, man vet inte heller om vilken reklamfilm som ligger före respektive efter 
denna film och dessutom vet man inte på vilket humör som publiken är på.   

Disposition: Exordium finner man i det första budskapet som innehåller statistiskt material (207 
000 unga…) då siffror av detta slag leder till uppmärksamhet hos publiken . Dock är det svårt att 
se om det ger någon effekt då man inte vet om publiken sett scenerna innan och hur noggrant de 
noterat vad som skett i filmen, så det är inte säkert att de kan relatera till varför denna mening 
kommer upp i rutan. Narratio och exordium går i denna text ihop i varandra då meningen både 
ger en inledning i ämnet och en bakgrund i vad som komma skall.   

Ethos, logos och pathos: För att förstå ethos måste man sätta ”207 000 unga..” i relation med de 
unga personer som sätts i filmen. De unga människorna symboliserar och exemplifierar de 207 
000 som vill rycka in. Även i den andra delen av texten, ”Vi kan inte…” skapar man en 
gemenskap genom att använda sig av vi-begreppet. Logos märker man av genom att använda 
statistik som faktaargument, och detta argument är grundläggande för publiken. Det är dock en 
miss att inte förklara vad man menar med ”rycka in”. Menar man med detta att unga ska rycka in 
som extraanställda när de äldre inte kan, eller vad är det man vill uppnå?  

I relation till filmscenerna kan man också dra parallell till de unga människornas egen kraft och 
egna ansvar. Varför tar de inte saker i egna händer då de befinner sig på plats i arbetsmiljön, 
varför är de så passiva om de så gärna vill rycka in? Pathos kan man relatera till i den andra delen 
av textargumentationen. Då man genom att skapa ett vi talar man till människors känslor och 
deras lust att hjälpa de unga att slippa stå bredvid och titta på och ge dessa människor hopp om 
bättre framtid.  

Argumentationsanalys (huvudtes och argument): Huvudtesen är att fler unga skall få hjälpa till 
och arbeta. Argumenten som förs för att nå detta är statistiska. Conclusio är att man inte skall 
vänta på att hjälpa till utan att göra det direkt. Däremot är det oklart om hur man skall förändra. 
De facto är att det inte nämns någonstans om att man skall rösta på Socialdemokraterna för att 
uppnå förändringar eller få fler unga i arbete. Dessutom är ”Vi kan inte vänta” ett klurigt 
argument, man förstår inte direkt den meningen i relation till den första meningen som är mer 
utvecklad och förklarande. Vad kan ni inte vänta på?   

Stil (nivå, figur och framförande): Nivån för talet är medel och sätter sig inte över publiken på 
något sätt samtidigt som man använder sig av ett korrekt språk, om än man kan ifrågasätta den 
ofullständiga meningen ”Vi kan inte vänta”. Användning av retoriska figurer märks ej av. 
Framförandet från berättaren är anonymt då det inte finns någon som talar texten, utan den syns 
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endast skriftligen utan några direkta anspelningar på vem det är som berättar förutom att det är 
det socialdemokratiska partiet som är avsändare.  

6.2 Miljöpartiet  

6.2.1 Bakgrund 

Sveriges minsta parti inför valet 2010 var Miljöpartiet som fick 5,2 % av rösterna i valet 200671. 
Partiet kom in i riksdagen 1988 med 5,5 % av rösterna72. Partiets kärnfrågor är klimat/miljö, lika 
rättigheter och jämställdhet73.  

6.2.2 Beskrivning 

Miljöpartiets film är 31 sekunder lång och innehåller blandade scener med fokus på en eller flera 
personer. Bakom filmen ligger byrån Locomotive74. Personerna är av olika kön, i olika åldrar och 
har olika klädstilar. Filmen består av fem scener i blandade miljöer, utomhus och inomhus, på 
arbetet och i hemmet. Gemensamt för personerna som spelar huvudrollerna är att de gör olika 
saker för att få en bättre miljö såsom att återvinna och ta bussen istället för bilen till arbetet. 

Under filmens gång spelas en musikslinga i stort sätt hela filmen, vilken är specialkomponerad för 
just denna film. Musikslingan är poppig/rockig. I slutet av filmen hör man en röst som säger: 
”Runtomkring finns det många som jobbar för miljön. Nu är det dags för en regering som också 
gör det.”. Speakerrösten tillhör Maria Wetterstrand som är ett av Miljöpartiets språkrör. För mer 
detaljerad beskrivning av filmen se Bilaga 2.  

6.2.3 Bildanalys 

Flickan och dockan 

Inledningen av filmen, nämligen den där flickan plötsligt drar av sin dockas huvud är en klassisk 
filmdramaturgi, där man gör något chockartat för att få publikens uppmärksamhet. Frågor som 
man kan ställa sig här är exempelvis; varför gör flickan detta mot sin docka? Kanske är det en 
underliggande konflikt som ligger bakom, även det ett exempel på filmdramaturgin. Miljön i de 
fyra scenerna där flickan och dockan är i fokus är hemmamiljö (kanske villamiljö?) vilket nog 
många känner sig bekanta med. Däremot är det inga lampor som är synliga som lyser, vilket kan 
ge scenerna ett dunkelt intryck.  

Den familjära stämningen uppnås med hjälp utav bland annat fotografier och tavlor på väggarna. 
Det som jag ändå kan undra, som gör att den familjära stämningen kan utebli är varför hon är 
själv. Oavsett vart i huset/lägenheten hon befinner sig är det tomt. Varför är hon ensam? Vart är 
flickans föräldrar eller någon annan vuxen? Barn i flickans ålder bör kanske inte vara själv. Det 
bakomliggande syftet med scenerna med flickan är troligtvis att visa att även barn bryr sig om 
miljön. I filmen är flickan den person som syns mest vilket kan anspela på hur viktigt det är för 
barnen att man tänker på miljön. Barnen är framtiden.  

Damen och glasigloon 

Den äldre kvinnan visar att oavsett om man är ung och rörlig eller gammal och har svårt att gå 
kan man göra sitt för miljön. Kvinnan visar i sitt ansiktsuttryck att hon inte tycker det är speciellt 
lätt att sträcka sig för att kasta glasflaskan i igloon, men trots denna kraftansträngning så gör hon 

                                                           
71 http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/roster.html Publicerad 21/9-2006. Hämtad 3/12-2010. 
72 http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=68955 Publicerad 19/1-2005. Hämtad 13/12 2010.  
73 http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=165810 Publicerad Maj 2009. Hämtad 13/12 2010.  
74 http://www.resume.se/nyheter/2010/08/06/mp-skippar-print/ Publicerad 6/8-2010 Hämtad 21/12-2010.  
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detta för miljöns skull. Kvinnans klädsel ger intryck av mognad, men även ett intryck av att hon 
tillhör samhällets övre medelklass. Gatumiljön, med ett hus som verkar likna ett hus i Stockholms 
innerstad är även det en markör för att kvinnan har det gott ställt. Denna markör blir tydligare då 
kvinnan har en rullator – och därmed inte kanske går onödigt långa sträckor för att sortera sitt 
glas. Glasflaskan hon kastar är genomskinlig och verkar innehållit (vitt?) vin vilken även det kan 
tyda på en slags klassmarkör. Miljön hon omger sig av ger ett positivt intryck, det är lummigt och 
grönt av träd och välstädade gator.  

Tjejen och lampan 

Denna scen visar på en ungdomlig approach med en miljö fylld med affischer på väggar, 
uppmuntrade och utspridda elgitarrer i rummet samt en förstärkare centralt placerad i rummet. 
Tjejens klädsel och accessoarer ger ett intryck av ungdom och rockmusik. Däremot kan den här 
delen av filmen vara oklar, då tjejens iskruvande av en lågenergilampa står i fokus. Jag ställer mig 
frågan om människor i allmänhet vet den utseendemässiga skillnaden mellan en vanlig glödlampa 
och en lågenergilampa. Miljön utanför fönstren är inte i fokus alls, och rummet kan vid en snabb 
inblick ha ett stökigt intryck, där av kan jag ställa mig frågan att om tjejen är så medveten om att 
ordna sin hemmiljö genom att byta ut lampa – varför har hon då så rörigt i övrigt?  

Mannen och bussen 

En medelålders kostymklädd man promenerandes mot busstationen i lantlig miljö visar på att 
även affärsmän väljer att åka kollektivtrafik för miljöns skull. Denna scen är kort och miljön är 
somrig. Denna scen väcker dock frågor om det kanske är så att mannen är på väg till jobbet från 
sitt sommarställe eller liknande. Intrycket jag får är nämligen att han inte hör hemma på landet. 
Denna scen är svåranalyserad då den är väldigt kort och mannen gör inget specifikt såsom de 
andra huvudpersonerna i respektive scener. 

Affärskvinnan och cykelhjälmen 

Denna scen skiljer sig från de tidigare då huvudpersonen ej är med i bild från början. Istället är 
fokus på herrar i kostym som inte gör något speciellt alls. Ramlösaflaskorna vittnar istället om 
miljöbovar, då jag påminns om den tidigare miljödebatten om transporterat vatten på flaska. När 
den strikt klädda kvinnan kommer in genom dörren är det inte så stort fokus på cykelhjälmen 
som det var t ex. då flickan plockar ur batterier ur sin docka. Den moderna miljön som det 
vittnas om genom den kringliggande bebyggelsen tyder på att personerna i denna scen arbetar åt 
ett företag med mycket kapital. Miljöanknytningen till sakfrågan (miljöarbete i vardagen) är inte 
lika tydlig här som i övriga scener. 

6.2.4 Filmanalys 

Miljö och tidsperspektiv: Miljöpartiets reklamfilm utspelar sig i olika typer av miljöer; både inomhus 
och utomhus, på landsbygd och i storstad, i hemmiljö och i kontorsmiljö. Detta ger oss en 
helhetsbild i att människor i olika städer och i olika åldrar gör olika saker men med ett gemensamt 
syfte. Syftet med vad dem gör är att påverka en bättre miljö på olika sätt. Detta är enkelt att slå 
fast om man sätter ihop de olika scenerna tillsammans med första delen av speakerröstens 
berättelse ”Runtomkring finns det många som jobbar för miljön.”. Samtliga scener som utspelar 
sig verkar alla ske i nuet och även detta markeras av speakerns mening.  

Personer och det sociala rummet: Då detta är en politisk valfilm kan man tänka sig att Miljöpartiet 
genom denna mixade samling av personer och miljöer visar på att det finns potentiella väljare 
oavsett vart i Sverige man lever, hur gammal man är och vart man befinner sig. Identifieringen är 
här bred i och med att många människor kan identifiera sig med en eller flera av de personer som 
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har huvudrollerna i denna reklamfilm. Personerna som är med i filmen omger alla av sociala 
markörer och ledtrådar där vi kan placera personen i viss samhällsgruppering eller genre.  

Kamera, bild och ljud: Kamerans placering och användning är genomgående observerande och spelar 
ingen speciell roll utöver detta. Bildövergångarna är snabba och klippen/scenerna är korta och 
varierande. Närbilder och porträttbilder varieras med bilder med vidare perspektiv som visar 
kringmiljön runt huvudpersonen.  

Ljudmässigt kan man dela upp filmen i tre typer av ljud: Detaljljud där småljud sätts i fokus såsom 
när glasflaskan krossas och när huvudet dras av från dockan. Musik där ett specialkomponerat 
stycke i rock/popgenren spelas under nästan hela reklamfilmen. Verbalt/speaker i slutet då Maria 
Wetterstrand agerar speaker och berättar att: ”Runtomkring finns det många som jobbar för 
miljön. Nu är det dags för en regering som också gör det.”. Gällande valet av ljud har man valt sig 
av ljudeffekter som är igenkännande. Musikstycket är inte känt och dessutom nytt, tanken med 
detta tror jag kan vara att man vill skapa en ”egen” signatur som mottagarna inte kan känna igen 
sedan tidigare och kan associera andra erfarenheter som kanske är negativa för personen. Att 
slutligen använda sig av en speakerröst med ett budskap som får reklamfilmens scener att hänga 
samman kombinerat med att använda sig av en känd röst, Miljöpartiets språkrör Maria 
Wetterstrand kan vara effektivt i det stora hela då man skall knyta ihop säcken. 

Budskapsformulering och målsättning: Miljöpartiet använder sig av ”vanliga personer” i ”vanliga 
situationer” och sätter dem i sammanhang som på olika sätt förknippas med miljöfrämjande 
arbete. I reklamfilmen i stort används inget negativt budskap utan personerna verkar vara nöjda i 
stort sätt. Därmed kan man bli förvånad när målsättningen är att byta regering till en regering 
som också bryr sig om miljön. Dock är detta perspektiv intressant då man sätter den lilla vanliga 
människan som snällt pantar sina burkar mot den mäktiga regeringen inte gör något för miljön. 
På det sättet kombinerar man ett positivt budskap som man förstärker genom att alla i samhället 
borde hjälpa till – även regeringen.  

6.2.5 Retorisk analys 

I valfilmen syns eller framförs inte mycket text vilket gör att även denna retoriska analys blir 
begränsad. Det som sägs är: ”Runtomkring finns det många som jobbar för miljön. Nu är det 
dags för en regering som också gör det” och det som syns är ”Miljöpartiet”. 

Kontext (genre, situation, publik, problemformulering, avsändare): Avsändaren är Miljöpartiet 
vilket framgår tydligt i form av texten Miljöpartiet tillsammans med deras logotyp. Tydligheten är 
bra och man kan verkligen inte missa vilka som står bakom reklamfilmen. Det blir än mer tydligt 
då speakern är Miljöpartiets ena språkrör, Maria Wetterstrand. Problemformuleringen är även den 
tydlig, man tycker inte att den sittande regeringen gör tillräckligt för miljön och vill förändra detta 
genom att byta regering. Publiken är svårdefinierad då filmen sänds genom ett massmedium och 
man inte kan veta exakt vilka som sitter på andra sidan tv-rutan. Genre för talet är politiskt, genus 
deliberativum, och situationen för talet är att det sänds i slutet av talet vilket gör att man tydligt 
kan anknyta till vad som precis har visats (om man inte har satt på tv:n eller bytt kanal precis det 
vill säga).     
 
Disposition: Exordium knyter an till att man som mottagare sett filmen i anknytning till den 
verbala budskapsformuleringen och leder in på identifikation mellan vad som visats och hur 
mottagarna agerar i sin vardag, många kanske känner igen sig i glassortering och cykelåkande. 
Identifikation leder till att man får publikens uppmärksamhet. Narratio går på detta sätt ihop med 
exordium. 
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Ethos, logos, pathos: Ethos är tydligt då man framställer och likställer sitt parti (Miljöpartiet) med 
människorna i filmen som gör saker i vardagslivet för en bättre miljö. Det framkommer genom 
den första meningen, men även den andra meningen i talet. Detta genom att Miljöpartiet tillhör 
det andra regeringsalternativet och kommer göra mer för miljön om de kommer till makten.  
 
Det används inte några riktiga faktaargument i den verbala texten, då påståendet om att 
regeringen inte gör något för miljön inte riktigt beläggs av faktaargument vilket gör att logos blir 
något svagt. Publikens förkunskaper är svårt att veta något om då den är bred, men påståendet 
om att regeringen ej agerar i miljöfrågor är lätt att ta till sig i kontexten av reklamfilmen som 
helhet, vilket gör att publiken kan översätta påstående till sanning. Dock kan man se partinamnet 
som något slags logos då man ser till kontexten, det är ett faktiskt alternativ att rösta på för de 
som bryr sig om miljön. 
 
Den emotionella argumentationen, pathos, syns genom att man talar om att man behöver en 
regering som arbetar för miljön. I en situation där man som tittare just har sett en ung flicka 
sortera sin dockas kroppsdelar noggrant, talar denna mening även emotionellt. För inte vill man 
väl att barnen skall ha bära detta stora miljöansvar på sina axlar? Det bör väl regeringen göra? Här 
ställs även den lilla människan (medborgaren) mot det mäktiga etablissemanget (regeringen).  
 
Argumentanalys (huvudtes och argument): Huvudtesen är att Sverige behöver en bättre 
miljöpolitik. Argumenten går ut på att använda den lilla människan som gör det arbete som 
regeringen borde göra, förbättring av miljön. Conclusio är att man skall rösta för en ny regering, 
där Miljöpartiet ingår, för att få en regering som satsar på miljöfrågan. 
 
Stil (nivå, figur, framförande): Nivån för talet är grundläggande och kanske lite för grundläggande 
för den som är politiskt insatt. Om man har förkunskaper om vad Alliansregeringen har gjort i 
sitt miljöarbete och anser det är bra är det lätt att förkasta Miljöpartiets argumentation. Språket är 
korrekt. Retoriska figurer används ej i talet, men om man ser på kontexten (tal och film 
tillsammans) kan man se att användningen av metonymier finns, personerna symboliserar svenska 
folket som man talar om i första meningen i talet. Framförandet känns inte anonymt, men det 
kan bero på att jag känner igen Maria Wetterstrands röst och kan koppla ihop rösten med 
Miljöpartiet. För de som inte kan identifiera rösten kan talet dock framstå som anonymt.  

6.3 Kristdemokraterna 

6.3.1 Bakgrund 

Kristdemokraterna var inför valet 2010 det minsta borgerliga partiet med 5,7 % av rösterna75. 
Partiet kom in i riksdagen 1985 och fick då ett mandat i riksdagen. Deras stora genombrott var 
när de 1991 kom in i riksdagen för andra gången och fick 7,1 % utav rösterna. Partiets kärnfrågor 
är etik/moral, familjepolitik, vård, omsorg och solidaritet76. 

                                                           
75 http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/roster.html Publicerad 21/9-2006. Hämtad 9/12-2010 
76 http://kristdemokraterna.se/VartParti/Historia Publicerad 6/10-2010. Hämtad 9/10-2010.  
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6.3.2 Beskrivning  

Reklamfilmen är 30 sekunder lång och innehåller många scener, hela 18 stycken. Byrån bakom 
Kristdemokraternas kampanj är Ruth77. Scenerna är blandade och är av två karaktärer. Den första 
är scener där människor i olika åldrar och av olika kön ingår. Huvudpersonerna ser mestadels 
besvikna ut, om de är ensamma. Om de är flera ser de oftast aggressiva eller väldigt nöjda. 
Scenerna behandlar olyckor såsom misshandel, kvinna som ramlat, ekonomiskt fuffens och ett 
barn som är ledsamt. 

 Den andra karaktärstypen är scener där djur spelar huvudrollen. Djuren som syns är apor, 
zebror, lejon, hyenor, bufflar och gamar. Samtliga beter sig djuriskt genom att det visas mycket 
scener av jakt men även på en leende apa och stångandes bufflar. 

Ingenting sägs under filmen, utan det finns bara ett budskap som säger: ”Ett mänskligare 
Sverige” tillsammans med partinamnet ”Kristdemokraterna” och deras logotyp. Under filmen 
spelas en musiksnutt ur filmen Lejonkungen, ”The Lion Sleeps Tonight”78.  

6.3.3 Bildanalys 

Misshandeln: Det dova ljuset, mörka buskagen och anonyma rollinnehavarna (ingen närbild visas 
på dessa) antyder att det är något skrämmande som händer. Bussen som passerar platsen är full 
av människor men det går inte att notera om någon bevittnar misshandeln, eller om passagerarna 
ignorerar händelsen och inte vågar rycka in genom att stanna bussen och stoppa misshandeln. 
Människorna i bussen visar här inget civilkurage och tar det säkra före det osäkra, kvar lämnar de 
den unga killen som misshandlas. Här reagerar man som tittare, varför agerar de så egoistiskt?   

Gärningsmännen är flera än offret kan man även tolka om till kollektivet mot individen, den 
starke mot den svage. Men även de fega mot den starka, för höjden av feghet är att lämna en 
annan person som är i nöd till sitt öde. Alla inblandade verkar vara av svenskt ursprung, vilket 
utesluter tanken om att det var ett rasistgäng som slog ner en invandrare. Symboliken i denna 
scen är stark, misshandeln flyttar från mörkret till ljuset, och trots att misshandeln pågår rakt 
under gatubelysningen så reagerar ingen, och omgivningen är tyst och öde. Vid vidare tanke 
funderar jag på om detta kan vara en antydan till att man vill ha ökad polisnärvaro på gator och 
torg, och ökat civilkurage bland medborgarna i stort? Eller är det en symbol för att visa vad som 
händer om kollektivet får bestämma över individen? Med tanke på avsändaren kan man fundera 
på om scenen har med den sjätte dödssynden att göra – vrede.  

Sexsäljaren: Den ensamma kvinnan i det ödelagda centrumet, där det inte finns några personer i 
övrigt sätter kvinnan i en sårbar situation. Hennes lätta klädsel i kombination med de lårhöga 
stövlarna får mig att tänka på prostitution, speciellt då hon lutar sig fram genom bilfönstret för att 
tala med föraren. Hennes utsatthet blir än mer markerad här, den varma bilen är lockande i den 
kyliga natten.  Det man vill säga med detta är dock oklart, det framgår inte direkt av scenen om 
man anser att det är okej eller om det är förkastligt med sexköp. Sexköparens sexuella lust som 
får denne att köpa sex för även tankarna till den tredje dödssynden – vällust.  

                                                           
77 http://www.resume.se/nyheter/2010/08/10/kd-mot-djungelns-lag/ Publicerad 10/8 Hämtad 21/12-2010.  
78 http://www.imdb.com/title/tt0110357/soundtrack Hämtad 9/10-2010  
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Flickan på toaletten: Den äckliga toaletten med klottret för tankarna till en skoltoalett, detta mycket 
på grund av att man anar att det är ett toalettbås, inte en individuell toalett. Den lilla blonda 
flickans kroppsspråk och att hon sitter uppkrupen på toalettstolen för tankarna till utsatthet. 
Flickan ser ut att kunna komma från vilken svensk familj som helst. Utsatthet i skolan brukar ofta 
handla om mobbning. Den skabbiga miljön gör att man sätter offret i en obehaglig miljö vilket 
gör att man underförstått märker av ett ställningstagande mot mobbingen. Dock frågar man sig, 
varför ska flickan behöva gömma sig på toaletten? Varför pratar hon inte med sin lärare eller med 
sina föräldrar i denna stund?  

Damen på torget: Den gamla damen ser besvärad ut då hon ramlat i en obekväm ställning. Hennes 
varor som ligger utspridda runt omkring tyder på att fallet kom plötsligt och oväntat. Trots 
hennes besvärade kroppsspråk och faktum att hon har en rullator bredvid sig hjälper ingen av de 
förbipasserande till. Detta kan vara ett sätt för att tala om allmänhetens passivitet i äldrefrågor 
och hur samhället ignorerar äldre människors problem. Det ger även en bild av ett stressat 
samhälle som inte tar sig tid att hjälpa gamla damer som har ramlat. Detta gör att man kan koppla 
scenen till vård- äldre och folkhälsofrågor av olika typer.  

Krogkön: Denna scen visar tydligt på motsättningar som finns i samhället, där svenskar och 
invandrare kollektiviseras och ställs mot varandra. Vaktens rakade skalle och bombarjacka för 
tankarna till hur en nynazist brukar klä sig och se ut vilket gör att motsättningarna än mer 
förstärks. Det är inte tydligt att de är på väg in till en nattklubb, men vakten och kön gör att man 
får de associationerna. Minspelet hos invandrarkillarna som inte blir insläppta antyder besvikelse 
men samtidigt verkar de inte speciellt överraskade vilket antyder att det inte är första gången de 
blir nekade. Personerna som blir insläppta har ett självsäkert uttryck och deras klädsel insinuerar 
att de är framgångsrika och från samhällets övre skikt. Denna scen symboliserar 
integrationsproblematiken som finns, där invandrare lever under stort utanförskap i Sverige. 
Kanske symboliserar de svenska personerna dödssynden högmod?  

Gamarna & hyenan: De två scenerna där man ser gamarna och hyenorna äter från ett kadaver är 
råa. Fokus ligger på de hungriga djuren som aggressivt tuggar i sig av ett annat djur. Detta 
symboliserar hur de starka står över det svaga genom att dessa djur lyckats ta makten över det 
djur som nu endast är mat. Dessa scener sätts i kontext av olika mänskliga handlingar och antyder 
att djur och människor inte är så olika. Misshandelsscenen och dessa scener liknar varandra, där 
flera går emot en.  

Bufflarna: Denna scen visar två brottandes bufflar som stångar sig mot varandra. Detta 
symboliserar i den mänskliga världen någon typ av maktkamp – där två av samma typ krigar för 
att försöka gå vinnande ur en strid. Detta kan liknas vid krogköscenen där fyra individer vill in på 
krogen, men två av dem vinner genom att de släpps förbi de andra två.  

Zebran & lejonet: Scenerna visar hur djurens konung, lejonet, attackerar och dödar en zebra. Det 
visar hur en stark tillslut vinner över den kämpande och svaga. Här dras paralleller till 
mobbningscenen där starka människor bryter ner och tillslut vinner över den lilla flickan som nu 
sitter rädd på en skoltoalett.   

Affärsmännen: De prydligt klädda herrarna symboliserar framgång och deras minspel självsäkerhet. 
Mannens leende är brett och malligt vilket även det tyder på självkänsla. Handslaget som scenen 
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inleds med för tankarna till överenskommelse och att herrarna har en relation. Pengarna är även 
en symbol på detta, men den stora sedelbunten leder till funderingar om bedrägeri, förfalskning 
och kriminalitet. Kanske är det så att kostymerna bara är ett spel för gallerierna? Den stora 
summan pengar för tankarna till ännu en dödssynd, girighet.  
 

Apan: Detta klipp är snabbt och visar en apa som ler brett. Leendet liknar det minspel som den 
ena mannen hade i den förra scenen och därmed försöker man likna den leende mannen med 
apan.  

Damen med kakorna: Denna scen är otydlig och snabb. Miljön antyder att kvinnan som agerar i 
scenen är äldre, detta i kontexten av spetsduken och gammeldags kakfart. Hennes agerande är 
märkligt. Man tror att hon ska ta en kaka från det överfulla kakfatet, men istället tar hon två nävar 
av kakorna. Det är svårt att tyda detta men även här kan man dra en parallell till en dödssynd, 
nämligen frosseri.  

Polisen: Den öde miljön i omklädningsrummet, tillsammans med blåljusen utanför fönstren och 
den halvnakna polisen som ser deppad ut vittnar om att något allvarligt har hänt. Kontexten av 
filmen som helhet gör att man kan fråga sig om det är polismannens son som blev misshandlad, 
eller om polisen hittat den prostituerade kvinnan mördad? Något otrevligt har i varje fall hänt av 
att bedöma scenen. Denna scen kan även symbolisera polisbristen i Sverige då polismannen är 
helt ensam. Budskapet kan även vara att man själv inte alltid är så stark.  

Slutscen: Texten ”Ett mänskligare Sverige” visas samtidigt som musiken tonas ut. Texten kommer 
att analyseras i retorikanalys nedan. 

6.3.4 Filmanalys 

Miljö och tidsperspektiv: Miljön är mycket varierande. Dels svensk miljö, både inom- och utomhus, 
dels utomhusmiljö till vad man kan gissa är den afrikanska savannen. Tidsperspektivet är i de 
svenska miljöerna nutid. Det är mer oklart när savannscenerna utspelar sig, då man ej kan 
identifiera något som att det sker i nuet eller för 10 år sedan. De svenska scenerna är 
igenkännbara då de utspelar sig på vanliga platser såsom omklädningsrum, torg, centrum och 
kontor. Detta leder även till att publiken har enklare att identifiera platser och vad som brukar ske 
där – vad som är normalt och onormalt. Savannscenerna är geografiskt långt ifrån oss och mer 
exotiskt vilket gör att vi har svårare att relatera till om det som visas är sant eller falskt, och har 
därmed enklare att köpa budbärarens bild av vad som sker på savannens slätt.   

Personer och det sociala rummet: Personerna i reklamfilmen är av blandat kön, ålder och etnicitet med 
någon överrepresentation av män. Personerna gör handlingar som väcker känslor – ofta vrede, 
vilket kan väcka publiken på ett effektivt sätt. Personernas agerande skiljer sig åt men agerandet 
är ofta extremt, såsom när personer ignorerar den gamla damen som ramlat eller att bussen inte 
ens tutar för att stoppa misshandeln på gatan. Personernas överdrivna handlande är effektivt för 
att förstärka de motsättningar och den problematik som man vill sätta fokus på i 
budskapsformuleringen. Det är även intressant att djuren får mänskliga egenskaper i denna film, 
eller är det snarare att människor får djuriska egenskaper? 

Kamera, bild och ljud: Kameran är objektiv och observerar det som visas. Klippen är väldigt många 
för att vara en kort film. Musiken är även det enda ljud som hörs, på nätversionen hörs en 
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anonym snabb musikslinga men i reklamfilmen som gick i tv spelades ”Where The Lion Sleeps 
Tonight” vilket gör att man får en helhet mellan låtval och scenerna. Närbilder och bilder från 
längre perspektiv varieras. Bildfokus är varierat mellan fokus på personerna och den 
omkringliggande miljön. I savannscenerna är fokus på djuren.  

Budskapsformulering och målsättning: Budskapsformuleringen är stark och pekar på många problem 
som partiet ser i Sverige. Däremot kan man ifrågasätta styrkan, Kristdemokraterna satt i regering 
inför valet – är det inte viktigt att lyfta fram något positivt med landet då? Eller har allt gått åt fel 
håll med den sittande regeringen? Det var intressant att hitta paralleller med de sju dödssynderna, 
vilket kan knyta partiet till deras kristna värdegrund. Det är oklart om det var mening att 
framställa budskapet på detta sätt – men helt klart intressant att det blev som det blev. 
Målsättningen är oklar om man endast ser till det visuella, men i kontexten av textraden i slutet 
drar man slutsatsen att partiet tar stark ställning mot vad som visats i scenerna. Målsättningen 
märker man också av genom texten – att skapa ett mänskligare Sverige. Man berättar dock inte 
hur man skall uppnå detta.   

Bildretoriska element: Man använder sig av metaforer genom att jämställa djur och människor. 

6.3.5 Retorisk analys 

Den text som syns är ”Ett mänskligare Sverige” och ”Kristdemokraterna”. Den knapphändiga 
textmängden bidrar till en nedskuren retorikanalys. Kontext (genre, situation, publik, 
problemformulering, avsändare): Genren för filmen är politisk tal och avsändaren är tydlig genom 
partinamn och logga – Kristdemokraterna. Publiksituationen är svår att definiera då det 
mottagarna ej går att identifiera då reklamen går igenom ett massmedium och man inte riktigt vet 
vilka som ingår i publiken. Problemformuleringen måste man sätta i kontext av filmen som 
helhet, där man visat olika problematik som finns i samhället och att man genom att berätta om 
”Ett mänskligare Sverige” tar man avstånd från vad som visats.  
 
Disposition: Exordium är otydligt i text men framkommer i bild och väcker verkligen publikens 
uppmärksamhet genom starka scener med misshandel och prostitution. Narratio och exordium 
går ihop i form av de inledande bilderna.  
 
Ethos, logos, pathos: Den knapphändiga texten kan landa i två kategorier: logos och pathos. 
Logos finner man genom visa tydligt avsändaren och vilka som står bakom budskapet, medan 
pathos handlar om det mänskligare Sverige.  Det talar till känslor och ordet mänskligare för 
tankarna till värme och trygghet. Att platsen ”Sverige” nämns handlar om identifikation hos 
publiken, som bor i landet som ska bli mänskligare.  
 
Argumentanalys (huvudtes och argument): Huvudtesen är att göra Sverige mänskligare, 
argumenten som för att nå conclusio är bildliga och visar scener på olika företeelser som väcker 
ledsna/arga känslor. Conclusio är att för att nå Ett mänskligare Sverige skall man rösta på 
Kristdemokraterna.  
 
Stil (nivå, figur, framförande): Nivån är lagom utifrån förutsättningarna att man sett filmen i sin 
helhet, annars blir argumentationen svåruppfattad. Det dras inga riktiga retoriska figurer i texten 
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däremot är användningen av metaforer tydligt i bilden. Framförandet är till stor del anonymt då 
det bara är text – ingen röst. 

6.4 Moderaterna  

6.4.1 Bakgrund 

Inför valet 2010 hade Moderaterna den svenska statsministerposten. Moderaterna fick 26,2 % av 
rösterna i valet 200679. Moderaterna hette från början Allmänna valmansförbundet och ledde sin 
första regering 190680. Deras kärnfrågor är arbete, skatter och välfärd, Moderaterna har 
genomgått en förvandling och den sista frågan är något som karaktäriserat Moderaterna på senare 
år81. 

6.4.2 Beskrivning 

Filmen är 30 sekunder lång och under hela reklamfilmen spelas ”I want to know what love is” 
med gruppen Foreigner. Bakom filmen ligger byrån Storåkers McCann82.  

 Filmen består av sju scener. Scenerna utspelas på arbetsplatser och i situation som har med 
arbetssituation att göra. Miljön är både utomhus och inomhus. Huvudpersonerna är av blandad 
etnicitet, kön och ålder. Gemensamt för filmens scener är känslor, relationer och kärlek, det visas 
genom kyssar, handtag och blickar.  

I slutet av filmen visas tre meningar. Den första var ”Kärlek på jobbet” den andra ”Bara en av 
många anledningar till varför fler ska ha ett arbete” och slutligen ”nya Moderaterna. Sveriges enda 
arbetarparti.”. Ingen röst hörs. För detaljerad beskrivning av filmen se bilaga.  

6.4.3 Bildanalys 

Snabbmatsköket: Denna scen får en ungdomlig touch då karaktärerna är unga. Miljön är ett 
snabbmatskök och mina tankar förs där till unga som har sitt första arbete. Karaktärerna har inte 
några direkta sociala markörer, utan är klädda i arbetskläder vilket får mig att tänka på att de är 
vanliga ungdomar. Blickarna som utbytes mellan tjejen och killen i scenen för tankarna till att de 
är intresserade av varandra, men att de inte har något förhållande. Leendet som tjejen har för 
också det tankarna dit. Det kan även symbolisera två unga vänner som utbyter gester för att icke-
verbalt stötta varandra under arbetsdagens gång.  

Bussen: Denna scen kan associeras till två händelser. Det första är att den kvinnliga 
busschauffören har en bra dag och därför ler hjärtligt mot passageraren. Hon kanske har något 
att se framemot efter arbetspasset eller kanske är det fredag och dags för fredagsmys med 
barnen? Den andra associationen handlar om att hon ler flirtigt till passageraren, kanske är de 
ytligt bekanta – eller så känner de inte varandra alls. De utväxlar inga ord vilket snarare lutar åt att 
hon flirtar på jobbet med obekant. Den ljusa miljön runtomkring ger även det en positiv touch.  

                                                           
79 http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/roster.html Publicerad 21/9-2006. Hämtad 13/12-2010. 
80 http://www.dn.se/nyheter/valet2010/moderaterna-historia-och-ideologi-1.895909 Publicerad 9/1-2010. 
Hämtad 13/12-2010.  
81 http://www.moderat.se/web/Var_politik.aspx Publicerad Okänt. Hämtad 13/12-2010.  
82 http://www.resume.se/nyheter/2010/08/29/moderaternas-reklamfilmer/index.xml Publicerad 29/8-2010. 
Hämtad 27/12-2010.  
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Kontoret: Den unga tjejen som tittar mot killen väcker tanken om att hon hemligt beundrar 
honom, kanske är hon kär i personen, utan hans vetskap? Detta för att hon tittar mot honom 
men han sitter fullt upp med sitt arbete. Det är okänt om han vet om hennes blickar eller om de 
är okända för honom. Miljön är ett kontorslandskap vilket visar på att de arbetar på samma ställe 
och därmed borde de inte vara helt obekanta för varandra. 

Brevbärarna: Denna scen är den första som visar en ömsesidig kärleksrelation genom att två 
brevbärare träffats på en bro i Stockholms innerstad för att utbyta kyssar och ömhet. 
Postcyklarna skvallrar om att de ses under arbetstid. Frågan är om dessa ömsinta kyssar på 
arbetstid är förenligt med ”arbetslinjen” Moderaterna talar om? Den ljusa miljön i denna scen 
utstrålar positiva känslor som förstärks av de kyssande personerna. Dock kan man ställa sig 
frågan om de bestämt träff eller om de träffats slumpmässigt då deras cyklar står i motsatt 
körriktning.  

Mataffären: Denna scen visar för första gången i filmen en icke-heterosexuell relation mellan två 
män. Detta kan antyda att Moderaterna anser att alla har rätt att älska den vill, oavsett kön och 
sexuell läggning. Blickarna och leendena som utbytes mellan de två kassörerna är varma och det 
känns inte som att de endast handlar om en vänskapsrelation. Den stressiga omgivningen, med 
människor som skall handla och köar till kassorna märks inte av då relationen mellan kassörerna 
slår igenom och lägger en varm touch på den stressiga miljön.  

Matsalen: De två händerna som sluter om varandra är ett tecken på en fin relation, men inte 
nödvändigtvis en kärleksrelation. Den manikyrerade handen och armen med ett stort herrur 
markerar bilden av femininitet och maskulinitet på ett normativt sätt. Ansiktsuttrycken hos 
karaktärerna förknippas med lycka. Dock kan man undra varför de sitter ensamma i den stora 
matsalen. Tar de en paus under arbetsdagen eller är det efter arbetsdagens slut? Kanske jobbar de 
i köket och har bytt om innan de ska bege sig hem? Att de sitter helt själva utan människor som 
ser dem kan även handla om att de har en hemlig relation.  

Slutscenen: Denna scen visar vit och blå text med matsalen och personerna från förra scenen som 
bakgrund. De ljusa färgerna i texten ramar in ett positivt intryck av vad man har sätt. 

6.4.4 Filmanalys 

Miljö och tidsperspektiv: Miljön är varierande, man kan inte placera någon geografisk plats förutom 
vid ett tillfälle då vy syns över Stockholms innerstadsmiljö. Såväl inom- och utomhusmiljöer visas 
och av omkringfinnande attribut kan man lista ut att det som visas sker i nuet. De blandade 
miljöerna skapar identifikation med tittarna, då många troligtvis känner igen sig i en eller flera av 
de omgivningar som visas upp. De blandade miljöerna skapar även spelrum för att mottagarna, 
oavsett vart i Sverige man befinner sig kan hitta något som man känner igen.  

Personer och det sociala rummet: Personerna är som grupp heterogen. Det finns god representation av 
människor med olika etnicitet, kön och sexuell läggning. Det finns inga direkta klassmarkörer, 
men många könmarkörer som förstärker könsrollerna på olika sätt. Man ställer inte grupper mot 
varandra utan förenar enskilda människor. Uppvisandet av många olika typer av människor gör 
att man enklare kan locka fler av mottagarna att ta till sig av reklamfilmens budskap. Det som är 
problematiskt är att man ofta måste dra associationerna själv, vilket är svårt då många inte har ett 
intresse för att sätta sig in i relationerna i en kort reklamfilm, utan i själva verket kanske bara vill 
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att reklamen skall sluta. Vad personerna har med Moderaterna att göra är inte heller självklart, då 
dess agerande inte direkt kan kopplas till avsändaren.  

Kamera, bild och ljud: Kameran är objektiv och observerar det som visas. Musik är det enda ljud 
som hörs och låten som hörs ”I want to know what love is” är en klassisk kärleksballad som 
många nog har egna minnen och upplevelser till. Det kan vara problematiskt om man har ett 
negativt minne – då applicerar man det automatiskt på avsändaren för filmen. Dock är låtvalet 
smart då den ramar in alla scener med ett kärleksfullt budskap och därmed sänder dubbla 
signaler, både genom bild och ljud. Klippen är ganska långsamma för att vara en reklamfilm och 
scenerna tar plats.  

Budskapsformulering och målsättning: Filmen var väldigt gullig och väcker positiva känslor, men det är 
rent bildligt svårt att förstå vad Moderaterna vill säga med filmen. I kontexten av texten förstår 
man att det handlar om att fler människor skall jobba, men det förstår man inte om man bara ser 
scenerna innan. Kärlek på jobbet berättar texten, men det är nog många som ifrågasätter detta 
budskap med anledning till att det finns fall av de som mist sin sjukförsäkring på grund av 
jobbpolitiken som Moderaterna för som ställer sig frågan om varför deras liv och deras kärlek 
inte är lika värt som för de som kan jobba. Målsättningen bör vara att skapa fler röster till 
Moderaterna i valet. Då budskapsformuleringen är luddig är det svårt att veta vad man ville och 
därmed varför man skall rösta på Moderaterna, därmed blir även målsättningen ifrågasatt.  

Bildretoriska element: Det används symboler, metonymier, för att visa på något större. Exempelvis 
blir de gula cyklarna en symbol för Posten. 

6.4.5 Retorisk analys 

I filmens syns tre meningar:  

1.”Kärlek på jobbet”  

2. ”Bara en av många anledningar till varför fler ska ha ett arbete”  

3.”nya Moderaterna. Sveriges enda arbetarparti.”. 

Kontext (genre, situation, publik, problemformulering, avsändare): Avsändaren är nya 
Moderaterna vilket framgår av att partiets namn visas. Situationen för texten är okänd då man 
inte vet vad mottagarna gör, vilket humör de är på och vilken åsikt de har om partiet. Detta gör 
även att publiken till stor del blir okänd då reklamen sänds via massmedium. Genre för texten är 
politisk och problemformuleringen handlar om att fler i Sverige bör arbeta.  
 
Disposition: Exordium är här de inledande kärleksscenerna i filmen då de gör publiken 
uppmärksamma. Narratio går ihop med exordium då bilderna ger en bakgrund till vad man vill 
säga.  
 
Ethos, logos, pathos: Man använder sig först av pathos, då man talar om kärlek på jobbet. Ordet 
kärlek talar till personers känslor. Logos används i den andra meningen då man berättar att fler 
bör arbeta för att få uppleva kärlek på arbetet. Det är ett grundläggande argument till varför 
mottagarna skall agera på ett visst sätt. Ethos finner man i den tredje meningen där man berättar 
vem som är avsändaren, nya Moderaterna, och hur denne är, Sveriges enda arbetarparti.  
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Argumentanalys (huvudtes och argument): Huvudtesen för argumentationen är att fler ska arbeta. 
Argumentet som används för att nå huvudtesen är att uppleva kärlek på jobbet. Conclusio för att 
förverkliga detta är att rösta på nya Moderaterna som är Sveriges enda arbetarparti.  
  
Stil (nivå, figur, framförande): Argumentationen är grundläggande och kanske till och mer för 
grundläggande i förhållande till publiken. Kärlek på jobbet är trevligt, men kanske inte den 
viktigaste anledningen till varför man skall ha ett jobb. Det finns andra argument såsom inkomst, 
att ha något att göra och att kunna försörja sin familj som är betydligt viktigare. Retoriska figurer 
använder man sig inte utav, man använder sig istället av väldigt direkt språk. Språket är korrekt. 
Framförandet är anonymt då ingen röst hörs, däremot gör ordet kärlek texten personlig. 

7 Diskussion 
Följande diskussion koncentreras vid frågeställningen; På vilket sätt framförde riksdagspartierna sina budskap i 

den politiska tv-reklamen under den svenska valrörelsen 2010? 

De fyra filmerna som har inkluderats i denna studie har varit intressant att studera eftersom det 
tidigare inte gjorts någon liknande analys av svenska politiska reklamfilmer då det är ett nytt 
fenomen i Sverige.  

7.1.1 Bildelement – människan i fokus 

Personerna: Filmerna har alla fokus på människor i olika situationer. Gemensamt för alla filmer är 
att sätta personer i miljöer som leder till igenkännbarhet hos publiken. Däremot är känslorna som 
karaktärerna visar skilda. Socialdemokraterna och Kristdemokraterna använder sig av 
kroppsspråk som väcker obehag och passivitet. Effektiviteten av negativa känslor har visat sig slå 
tillbaka, vilket kan ha varit negativt för intrycket av partierna. Miljöpartiet och Moderaterna visar 
på problematik i samhället men vänder det till något positivt och använder vanliga människor för 
att uppmuntra flera personer att följa detta goda exempel. Användandet av ”underdog”-
perspektivet är något som samtliga partier använder sig en del av – oavsett om de sitter i 
opposition eller majoritet. Med ”underdog-perspektiv” menar jag t ex. att det är personer utanför 
arbetsmarknaden (Socialdemokraterna), misshandlad person (Kristdemokraterna), miljömedvetna 
som inte får gehör från regeringen (Miljöpartiet) och till viss del ”vanliga” anställda 
(Moderaterna).  Röstmaximering genom att använda sig av en heterogen skara karaktärer används 
troligtvis här i hopp om att få en extra röst från någon i den breda målgruppen. 
Kristdemokraterna är de enda som använder sig av icke-mänskliga karaktärer i form av djur. 

Filmdramaturgin är genomgående i samtliga filmer vilket främst syns i form av konflikter och 
relationer samt i användandet av starka scener såsom flickan och dockan samt misshandeln.  

Etnicitet, kön och klass: Denna del av studien var lite överraskande. Miljöpartiet, som jag 
personligen förknippar mycket med HBT- och flyktingfrågor var det parti som inte hade en så 
bred representation och redovisade en mer homogen grupp. Miljöpartiet visade endast etniska 
svenskar, från över- och medelklass och man kunde inte uttyda att någon av karaktärerna levde i 
en annan relation än den heterosexuella. Istället var det Moderaterna och Kristdemokraterna som 
använde sig av människor med utländsk bakgrund. Kristdemokraterna var de enda som tog upp 
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integrationsproblematiken i Sverige medan Socialdemokraterna tryckte på andra faktorer såsom 
utanförskap för unga. 

Moderaterna var det enda parti som visade en homosexuell relation. Kvinnor och män finns med 
i samtliga filmer, och det finns ett brett åldersspann i samtliga filmer med undantag för 
Moderaterna där man koncentrerat sig på personer i arbetsför ålder. Ur klassperspektiv är 
människorna blandade men det finns en övervikt åt de som är akademiker och medelklass, där 
finner vi kirurger, kontorsanställda och äldre damer i fina kläder. Dock finns även 
arbetarklassinslag genom yrken som busschaufför, dörrvakt och medarbetare i 
snabbmatsrestaurang. Denna fördelning kan handla om att partierna vill locka storstadsväljare 
och därför visar mer människor med akademikerbakgrund, då storstädernas invånare oftast är 
högre utbildade än de på landsbygden. 

Miljöerna: . Gemensamt för samtliga filmer är att de visar scener både från inom- och 
utomhusmiljö. Miljöerna är stundtals lika, både Moderaterna och Miljöpartiet visar upp scener 
från en busshållplats. Samtliga partier uppvisar scener filmade på någon slags arbetsplats. Det 
leder in fokus på jobbfrågan oavsett om det är medvetet eller inte. Miljöerna som visas är även 
snyggt fördelat mellan offentliga Sverige (sjukhus etc.) och privata Sverige (kontor och hem). 
Miljöerna leder på så sätt till en maximering av igenkännbarhet hos publiken. Man kan dock ställa 
sig frågan om användningen av många miljöer i olika filmer inte kan leda till ett ”hoppigt intryck” 
hos publiken. 

Ljudet: Användandet av ljud är gemensamt för filmerna. Det är bara Miljöpartiet som använder 
sig av speaker, vilket gör att den filmen får en mer personlig inramning. Musik är i övrigt temat 
för filmerna. Kristdemokraternas användning av Lejonkungens soundtrack gör att reklamfilmen 
får en humoristisk touch, till en film som innehåller mycket allvarliga scener. Detta känns som ett 
udda låtval då man knappast känner glädje av misshandelsscenerna även om musiken knyter an 
till djurscenerna. Moderaternas låtval stämmer mer överens med ett positivt budskap då man 
väljer en välkänd kärleksballad som omfamnar filmen på ett positivt sätt. Miljöpartiet och 
Socialdemokraternas låtval är anonymt. Det leder till att musiken ramar in filmerna mer än väcka 
personliga minnen och känslor hos publiken.  

Bild och färg: Bild- och färgmässigt finner man både likheter och skillnader mellan partierna. 
Socialdemokraterna använder sig av bleka färger, användandet av en accentfärg (röd) sätter fokus 
på en viss person vilket är visuellt effektivt. I övrigt används ofta neutrala färger som anpassats 
till vilka scener som visas vilket kan kännas lite trist. Utomhusmiljöernas färger är antingen ljusa 
(Moderaterna, Miljöpartiet) eller gråaktiga (Socialdemokraterna och Kristdemokraterna) vilket kan 
kopplas till att de använder sig av positiva respektive negativa bilder. Klippen och scenerna i 
filmerna skiljer sig inte märkvärt, men Kristdemokraterna skiljer sig då de använder många fler, 
dvs. 17 stycken. Det skapar stress och det är svårt att ta in budskapet. De längre scenerna i övriga 
filmerna gör att man hinner ta in vad som visas och även forma en uppfattning.  

7.1.2 Budskapsformulering – politik i allmänhet, sakfrågor i synnerhet 

De politiska reklamfilmernas budskap bör vara politiskt men efter studerandet av filmerna kan 
man fråga sig om man lyft fram de viktigaste argumenten för att övertala publiken att rösta på ett 
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visst parti. Det som man generellt kan dra slutsatsen av är användandet av ord som talar till 
mottagarnas känslor, mänsklighet och kärlek är exempel på det.  

Samtliga partier har koncentrerat sig på en sakfråga i sin budskapsformulering förutom 
Kristdemokraterna som framställer en bild av hur de i allmänhet vill förändra Sverige. De två 
största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, koncentrerar sig båda på jobbfrågan 
medan Miljöpartiet satsar på miljöfrågan.  

Partierna använder sig av olika typer av argument för att få väljarnas röster. Moderaterna och 
Miljöpartiet använder sig av mjuk argumentation i form av att tala utifrån den lilla människan och 
till känslor (kärlek). Kristdemokraterna använder hårda bilder med olika hemska personliga 
tragedier men även mjuk framtoning om ett mänskligare Sverige. Det blir något förvirrande för 
åskådaren, men samtidigt kan det vara nyttigt att få publiken att tänka till själv genom att använda 
sig av motsatser på detta sätt. Socialdemokraternas budskap förs fram genom statistik vilket kan 
kännas något torrt i en kommersiell kanal som reklam-tv. Å andra sidan är statistik slående och 
viktigt för att föra fram ett partis trovärdighet, och faktum att Socialdemokraterna är det enda 
partiet som använder sig av statistik, kan göra att man som mottagare ökar sin tillit till partiet.  

Det som har varit den stora problematiken för att få budskapet vara trovärdigt är svårigheten att 
koppla scenerna till vad som sägs/skrivs i den retoriska budskapsformuleringen. 
Socialdemokratins ”Vi kan inte vänta” är en svårtolkad mening trots att man talar klarspråk 
genom statistiken. Kombinationen av ”Vi kan inte vänta” och de passiva ungdomarna i filmen 
går inte heller hop. Kristdemokraterna sitter i regeringen men uppvisar ett Sverige där människor 
misshandlas öppet på gatorna, barn mobbas och kvinnor tvingas sälja sex. Om Sverige fungerar 
så dåligt med nuvarande regering, varför ska vi ha den kvar?  

Miljöpartiet lyckas effektivt koppla samman budskap och bilder då de visar den lilla människan 
som gör var den kan för miljön, självklart bör då regeringen göra som resten av folket. Däremot 
finns det tveksamheter i miljösnacket om man ser till att bilderna visar miljöovänligt flaskvatten. 
Moderaterna använder sig av scener som man inte direkt kopplar till arbetsplatser, och att ange 
”Kärlek på jobbet” som en av de främsta anledningarna till att människor skall arbeta känns även 
det märkligt. Det lär inte vara populärt att hångla under arbetstid, menar jag. 

I budskapsformuleringen märker man av att denna kampanjform är något nytt för partierna då 
filmerna i stort saknar en röd tråd i deras budskapsformulering och glömmer bort att publiken 
kan tolka budskapet på ett helt annat sätt än vad man tänkt. Det är inte samma sak som att forma 
budskap på en valaffisch som bara innehåller en bild och en text som anpassas till bilden.  

7.1.3  Alliansen och rödgröna – en filmdramaturgisk pakt? 

En hypotes var att de politiska blockens filmer skulle skilja sig åt i framställningen. Detta stämde 
inte utan många filmdramaturgiska grepp var desamma. Det slog mig främst då jag såg den första 
scenen från Socialdemokraternas film och en scen i mitten av Kristdemokraternas film som visar 
exakt samma bild, två händer som skakas av människor som är klädda i kavaj/finkläder. Även 
Moderaterna har närbild på två händer som rör varandra.  

Kristdemokraterna och Socialdemokraterna delar även den dystra bilden av Sverige, medan 
Miljöpartiet och Moderaterna har en positiv bild av landet. Detta visar även att stora och små 
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partier inte skiljer sig från varandra märkvärt. Det enda som förenar partierna inom respektive 
block är vilket musikval man gjort, där Kristdemokraterna och Moderaterna valt mer kända låtar 
medan Socialdemokraterna och Miljöpartiet valt mer okända låtar.  

Partierna krigade om rösterna enskilt, men valet handlade mycket om två olika politiska block, 
Därför kan man tycka det är konstigt att man, partierna emellan inom blocket, inte diskuterade 
vilken fråga man skulle lyfta. Det skulle lett till en mer enhetlig bild av hur man ser på Sverige och 
vad som bör göras.  

8 Slutsatser 
Såvitt jag vet är detta den första jämförande analys som gjorts av de politiska valfilmerna i 
samband med valet till Sveriges riksdag år 2010. Metodiken har varit en visuell och en retorisk 
analys. De empiriska slutsatser som kan dras är: 

• Det mest slående är att de svenska politiska filmerna i motsats till många andra länders är 
nästan helt utan inslag av personkampanjer, dvs de egna politikerna framträder inte alls i 
filmerna. 

• Valfilmerna fokuserar på ett fåtal huvudbudskap; Socialdemokraterna har utanförskap, 
moderaterna har arbetslinjen och kärlek, miljöpartiet har miljön och kristdemokraterna 
har ett mänskligare Sverige. 

• Filmdramaturgin används i samtliga filmer oberoende av partifärg, dvs alliansen och de 
rödgröna visade inga större skillnader på hur budskapen formulerades. 

• Samtliga partier använder någon form av ”underdog”-perspektiv. 

• Arbetsplatser, offentlig och privat sektor är vanliga miljöer för filmernas scener 

• Karaktärernas könsfördelning är jämn, men klass och etnicitet visar dålig bredd 

• Musik är ett generellt inslag i samtliga filmer 

• Kristdemokraterna och moderaterna använder kända låtar med sångtext 

• Miljöpartiet och socialdemokraterna använder okända eller nyskrivna instrumentella låtar 
utan sång. 

• Kristdemokrater är det enda parti som använder sig av icke-mänskliga karaktärer, dvs de 
har med djur i sin valfilm. 

Inte i någon av valfilmerna som jag analyserat eller i andra valfilmer har man utnyttjat sina egna 
kända politiker som synlig budbärare. Däremot använder miljöpartiet Maria Wetterstrand som 
speakerröst i slutet av inslaget. I de inslag som inte inkluderades i min analys används också Maud 
Olofsson och Jan Björklund som speakerröster, men ej i bild. De två största partierna, 
socialdemokraterna och moderaterna, använder inte sina partiledare varken i bild eller som 
speakerröst. Detta skiljer sig märkbart från hur valfilmer ser ut i andra länder, inte minst i USA 
där politikerna oftast är huvudpersonerna. Vi har ju även i Sverige infört en viss form av 
personval, men det märks inte alls här. Det resonemang som föregått dessa ställningstaganden 
har jag svårt att förstå. Bedömer man att de egna partiledarna och politikerna inte kan ge extra 
röster eller tror man att huvudbudskapen är så mycket mer trovärdiga om de framförs i en mer 
neutral miljö utan klar personprofil. Detta är särskilt förvånansvärt när det gäller moderaterna där 
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statsminister Reinfeldt och finansminister Borg har mycket stor trovärdighet i olika 
opinionsundersökningar.    

Jag har i denna uppsats utifrån en visuell och retorisk analys redovisat vissa empiriska fakta och 
också gjort vissa försök till tolkningar. Utifrån mina empiriska iakttagelser kan man dock göra 
olika tolkningar. Det finns därför behov av att göra nya och flera studier kring ämnet. 
Avslutningsvis vill jag lämna några förslag till uppföljande studier. 

Intervjustudier med beställarna och producenterna av valfilmerna. Vilka instruktioner och 
krav hade partikanslierna (beställarna) på hur filmerna skulle se ut? Eller hade producenterna full 
frihet att utforma filmen efter eget huvud? Vad var viktigast att uppnå? På likartat sätt skulle 
producenterna intervjuas om sina tankegångar och motiv för hur filmerna gestaltades. En 
jämförande analys skulle sedan kunna göras mellan beställarnas och producenternas 
uppfattningar kring vad som borde åstadkommas. Skiljer sig det från vad en oberoende person 
utan denna ”inside”-kunskap har gjort för tolkning. 

Kvalitativa studier av konsumenternas uppfattningar. En viktig fråga är hur TV 
konsumenterna uppfattar filmerna. Detta hade med fördel kunnat göras under valperioden, men 
man skulle även nu kunna låta ett slumpmässigt eller stratifierat urval av svenska folket se 
filmerna i efterhand och därefter göra uppföljande intervjuer. Att använda sig av fokusgrupper 
kan vara ett alternativt sätt att öka förståelsen om hur konsumenterna uppfattar filmerna.  

Kvantitativa studier kring genomslaget av reklaminslagen. Det är svårt att i efterhand 
kvantifiera vilken betydelse som inslagen hade på det slutgiltiga valet av parti. Sannolikt mycket 
begränsat. Det kan vara en bidragande orsak, men sannolikt är det många faktorer och händelser 
som bidrar till väljarnas slutgiltiga val. En intressant iakttagelse är att Sverigedemokraterna, vars 
film censurerades av TV4, hade flest antal visningar på YouTube, ca 900 000 visningar, jämfört 
med ca 123 000 visningar för Socialdemokraterna. Har det enbart med nyfikenheten att se något 
som censurerats eller är det så att man når fler tittare med kontroversiella filminslag? Och finns 
det något samband mellan att man tittar på ett inslag och att man sedan röstar på motsvarande 
parti? Vissa kvantitativa studier kan göras i efterhand, men det är nog viktigare att man inför 
nästa val i så fall planerar studier i förväg. 

Mot bakgrund av att politisk TV-reklam har fått allt större betydelse i många andra länder så finns 
det all anledning att tro att denna utveckling även kommer att ske i Sverige. Det är därför viktigt 
att såväl de politiska partierna som mediaforskningen lär sig mer om vad som är viktigt att ta 
hänsyn till för att påverka de svenska väljarna.  
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10 Bilagor 

10.1.1 Socialdemokraterna. Beskrivning av scenerna. 
 

Scen 1: En kvinna och en man står mittemot 
varandra. Deras ansikten är inte synliga för 
kameran. De är vit- och gråklädda och kvinnan 
bär ett grått armband och en ring med en grå 
sten.  De hälsar på varandra (närbild på 
händerna). Kvinnan visar sig ha orange 
nagellack. /Klipp/ Två andra händer syns och 
de växlar visitkort med ett kvinnonamn skrivet 
på. /Klipp/ En hand syns klappa en rygg på 
en kvinna med uppsatt hår. /Klipp/ Ytterligare två händer ses växla ett visitkort med varandra. 
/Klipp/ Två män syns klunsa sina nävar mot varandra på vänligt sätt, klädda i vitt och grått. 
/Klipp/ Ung tjej klädd i rött sitter själv och äter, människorna i omgivningen är kostymklädda 
och packar ihop sina grejer och försvinner iväg. Svag belysning och grå-beiga gardiner i 
bakgrund. 

 

Scen 2: Tre ledigt klädda killar svänger sig 
ned för en brandstång. En klädd i rött och 
två i svart./Klipp/ En brandhjälm sätts på 
en mans huvud./Klipp/Tjocka svarta 
handskar dras på händerna./Klipp/En 
ensam kille sitter på en bänk i ett 
omklädningsrum iklädd underkläder och 
linne. Runtomkring springer ett par fullt 
påklädda brandmän innan de springer ut ur 
bild. /Klipp/ Blinkande blåljus syns på brandbil som åker iväg/Klipp/ Killen från bänken 
kommer utspringande, fortfarande endast iklädd underkläder, försent och står i garageöppningen 
som brandbilen just har lämnat.  
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Scen 3: Handskbeklädd hand plockar upp en sax 
från en grön duk med olika föremål som används 
vid operationer. /Klipp/  Handen räcker över saxen 
till en annan handskbeklädd hand över en 
blodstänkt operationsduk./Klipp/Personen 
använder saxen på operationsduken./Klipp/ En 
munskydds- och hårskyddsklädd kvinna i glasögon 
baddar sin panna med en bomullstuss/Klipp/ 
Observerande bild över fem väl skyddsklädda 
kirurger i en operationssal samt en ung tjej klädd i rött/svart som står inträngd mellan två 
kirurger. Ljuset kommer från stark lampa över patienten i mitten. Klockan är halv 
tio./Klipp/Närbild på tjejen som står och tittar på förundrat. 

 

Scen 4: Massvis av kostymklädda personer av 
båda könen och i blandad åldersgrupp kommer 
gående i rask takt. /Klipp/ Inzoomning av nedre 
delen av deras kroppar, portföljer, putsade skor 
och pumps./Klipp/Fokus på övre delen av 
kropparna igen, man noterar kostymklädda men 
bland dessa en ung glasögonbeklädd man i orange 
tröja. /Klipp/En hall med fyra hissar syns. En 
kostymklädd går in i en av hissarna som denne 
delar med fler andra kostymklädda. Dörrarna stängs igen precis framför ansiktet på den unga 
orangeklädda killen. Sedan dyker texten ”207000 unga vill inget annat än rycka in” upp centrerat i 
rutan. 

  

Scen 5: Socialdemokraternas logga dyker upp 
tillsammans med texten ”Vi kan inte vänta” samt 
webbadressen mojligheternasland.se . Text och 
logga är röd och bakgrunden är vit.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.1.2 Miljöpartiet. Beskrivning av scenerna.
 

Scen 1: En blond flicka i lågstadieåldern smeker 
en ljushyad blond docka över håret. Flickan 
och dockan är i fokus, bakgrunden är suddig 
och föreställer ett kök i grönt och gult.  
Flickans kläder matchar kökets färger. I 
bakgrunden syns även fotografier i både 
svart/vitt och färg, som föreställer människor i 
olika konstellationer. Plötsligt ändras perspektiv 
med närbild på flickan och dockan.  Då vänder 
hon på dockan och ett ljudligt ”plopp” hörs när 
flickan plötsligt drar av dockan sitt huvud. Efter ploppet drar musikslingan igång.

 

 

Scen 2: En äldre välklädd kvinna i 80
står bredvid sin rullator vid två stora 
glasigloor. Omgivningen består av ett hus i stil 
med vad som finns i innerstaden, samt en 
inhägnad grusplan lämpad för exempelvis 
fotboll. Kameran byter sedan perspektiv och 
visar hur damen anstränger sig för att lyfta en 
genomskinlig glasflaska och kasta den i 
glasigloon. 

 

 

Scen 3: Tillbaka till flickan med dockan. Hon 
fortsätter att skada sin docka genom att dra av 
den ena benet. I bakgrunden syns en tavla med 
solrosor samt en teckning som det ser ut som 
ett barn har gjort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljöpartiet. Beskrivning av scenerna. 
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Flickans kläder matchar kökets färger. I 
bakgrunden syns även fotografier i både 
svart/vitt och färg, som föreställer människor i 
olika konstellationer. Plötsligt ändras perspektiv 
med närbild på flickan och dockan.  Då vänder 
hon på dockan och ett ljudligt ”plopp” hörs när 
flickan plötsligt drar av dockan sitt huvud. Efter ploppet drar musikslingan igång.
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