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Abstract 
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Aim: The aim of this study is to describe which messages and by which rhetorical means were 

communicated in political TV-advertisement in Finland and Sweden. The study also aims to 

analyze how the rhetorical choices were influenced by the political and social context in these 

countries. 

Material: Two TV-commercials from the latest parliamentary elections in each country were 

chosen. The leading left-wing and right-wing parties were chosen from each country.  

Theoretical perspective: This study is based on theories on political parties’ vote maximization 

and the development of the modern electoral campaign. 

Methodology: The method used in this study is rhetorical analysis. 

Results: All commercials had similar themes and were characterized by a low level of conflict. This 

is related to the common Nordic context in the two countries. At the same time, there were three 

major differences between the two countries. First, the two Swedish ads were much more alike than 

the two Finnish ads. This could be related to the differences in the party systems. Second, the use of 

argumentation based on ethos was more important in Finland, which relates to the personal voting 

method. Third, the Finnish ads were to a greater extent based on language, which relates to the 

history and culture of the country. 

Keywords: Political communication, TV advertising, advertising, rhetoric, Finland, Sweden. 
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1. Inledning 

1.1 Uppsatsämne och syfte 

De politiska partierna i dagens demokratier står inför ett problem. De traditionella klass- och 

gruppidentiteterna i samhället har blivit svagare, väljarna har blivit mer rörliga och partierna har 

förlorat de traditionella starka banden till sina väljargrupper. Därför måste partierna i ökad grad 

söka sig till den breda gruppen mittenväljare
1
. Samtidigt har massmedierna, där innehållet och 

vinklingen kontrolleras av journalister, blivit den viktigaste politiska informationskällan. Det 

viktigaste mediet är idag, fortfarande, tv
2
. Hur ska partiernas budskap nå de potentiella väljarna? 

Politisk reklam är en viktig del av lösningen av två skäl. För det första äger partiet full kontroll över 

budskapen och för det andra använder de massmedier för att sprida budskapen till breda 

mottagargrupper. Reklamen är därmed ett medel för att kommunicera direkt med väljarna utan 

journalistisk inblandning
3
.  

I Sverige blev politisk tv-reklam tillåtet 2009, då förbudet mot åsiktsreklam togs bort i TV4:s 

sändningstillstånd. Partireklam har sedan använts i Europavalet 2009 samt i riksdagsvalet 2010, där 

alla riksdagspartier förutom Vänsterpartiet köpte egen reklamtid. I de flesta europeiska länder har 

åsiktsreklam varit tillåtet sedan 1990-talet, men i Norden är Sverige det andra landet att tillåta 

reklam efter Finland, där den sänts sedan 1992. Till skillnad från många europeiska länder där 

partier får sin andel av gratis reklamtid inom public service -televisionen, får partier i både Finland 

och Sverige köpa reklamtid utan begränsningar på reklamfinansierade kanaler, i likhet med USA.
4
 

Just USA får ofta tjäna som jämförelse eller kanske förebild i forskning och debatt om politisk 

reklam i Norden. Det är inte så konstigt med tanke på att USA länge varit en föregångare inom 

området. Jag menar dock att det nu har öppnats en fruktbar möjlighet att jämföra den politiska 

reklamen i Finland och Sverige. Dessa två länder har vid sidan av den geografiska närheten mycket 

mer gemensamt med varandra än med något av dem har med USA: bland annat är båda idag i 

praktiken parlamentariska system med proportionella val, båda är representanter av den nordiska 

välfärdsstaten och medlemmar i EU, och båda har ett etablerat public service -system vid sidan av 

de kommersiella medierna. Utifrån en mest lika -design har jag därför valt att analysera retoriken i 

                                                           
1
David Swanson & Paolo Mancini, Politics, Media and Modern Democracy: An International Study of Innovations in 

Electoral Campaigning and their Consequences, Praeger, Westport, 1996, s. 9. 
2
 Gammelmedia utklassade sociala medier i valrörelsen, http://www.rod.se/demokrati/gammelmedia-utklassade-

sociala-medier-i-valr%C3%B6relsen, 2011-05-19.  
3
 Tom Carlson, Partier och kandidater på väljarmarknaden. Studier i finländsk politisk reklam, Åbo Akademis förlag, 

Åbo, 2000, s. 13. 
4
 Carlson (2000), s. 94. 

http://www.rod.se/demokrati/gammelmedia-utklassade-sociala-medier-i-valr%C3%B6relsen
http://www.rod.se/demokrati/gammelmedia-utklassade-sociala-medier-i-valr%C3%B6relsen
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partiernas tv-reklam vid de senaste riksdagsvalen, 2010 i Sverige respektive 2011 i Finland. 

Samtidigt är det klart att det även finns skillnader i de politiska och mediesystemen i de två 

länderna. Till exempel kan den mycket tydligare personvalaspekten i Finland antas betona 

personifiering av politisk kommunikation i högre grad än i Sverige. Jag hoppas att inom ramarna för 

denna uppsats kunna påvisa eller åtminstone diskutera sådana aspekter i det politiska och sociala 

sammanhanget som har påverkat reklamens utformning. 

Därmed har den här uppsatsen både ett deskriptivt och ett analytiskt syfte. För det första ska jag 

beskriva vilka budskap och med vilka retoriska medel som kommunicerades i politisk tv-reklam i 

Finland respektive Sverige. För det andra ska jag analysera hur de retoriska valen påverkades av 

den politiska och sociala kontexten i respektive land.  

Syftet preciseras genom två forskningsfrågor: 

1. Vilka budskap och med vilka retoriska medel kommunicerades i politisk TV-reklam i Finland 

respektive Sverige i de senaste riksdagsvalen? Vilka likheter och skillnader fanns det i retoriken 

länderna emellan? 

2. Kan skillnaderna och likheterna förklaras utifrån kontexten, närmare bestämt valsystemet, 

partisystemet, regleringen av politisk kommunikation, den politiska kulturen och mediesystemet i 

respektive land? 

1.2 Disposition 

Detta inledande kapitel fortsätter med presentation av analysmaterialet. Sedan kommer jag, genom 

presentation av tidigare forskning om politisk kommunikation samt de politiska systemen och 

politisk kommunikation i Sverige och Finland, ge en bakgrund till analysen. Efter bakgrunden 

presenterar jag uppsatsens teoretiska ramverk. Kapitlet kommer att avslutas med en beskrivning av 

uppsatsens metod. 

Uppsatsens analysdel är indelad i två kapitel. I kapitel två presenterar jag resultaten från den 

retoriska analysen. Jag presenterar först varje reklamfilm för sig för att sedan diskutera likheter och 

skillnader filmerna emellan. I kapitel tre analyserar jag hur de retoriska valen påverkades av den 

politiska och sociala kontexten i respektive land. Kapitel fyra sammanfattar uppsatsens slutsatser. 

Slutligen några anmärkningar om språket. Jag har själv översatt dialogen och texterna i de finska 

reklamfilmerna till svenska. På partiernas hemsidor finns det dock mycket material på svenska, och 

när en direkt översättning av till exempel en slogan har varit tillgänglig, har jag letat fram och 

använt mig av denna. När jag hänvisar till partiernas egen kommunikation använder jag deras 
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skrivsätt, till exempel ”de nya moderaterna”; när jag använder mina egna formuleringar skriver jag 

partinamnen med stora initialer (till exempel Moderaterna). Jag har försökt använda mig av svensk- 

eller engelskspråkiga referenser så långt som möjligt, men har i vissa fall varit tvungen att använda 

finskspråkiga referenser då andra språk inte varit tillgängliga. 

1.3 Material 

Analysmaterialet består av fyra reklamfilmer, som sänts i samband med riksdagsvalen 2010 (i 

Sverige) och 2011 (i Finland); att valen hållits med mindre än ett års mellanrum ser jag som en 

positiv sak för jämförelsen. Jag har gjort ett urval bland samtliga partiers tv-sända reklamfilmer. 

Partikoalitioners gemensamma reklam eller enskilda kandidaters reklam (som är vanliga i Finland) 

har inte tagits med i urvalet. Först valde jag ut de partier, vars reklamfilmer jag ville analysera: från 

Sverige Moderaterna och Socialdemokraterna, från Finland Samlingspartiet och 

Socialdemokraterna. Syftet med urvalet var att välja partier som så mycket som möjligt motsvarade 

varandra i de respektive länderna, samt välja partier från både vänster och höger, regering och 

opposition. Moderaterna och Samlingspartiet samt de finska och svenska Socialdemokraterna kan 

betraktas som respektive systerpartier. Före 2010 års riksdagsval var Moderaterna i 

regeringsställning och Socialdemokraterna var det största oppositionspartiet. På motsvarande sätt 

var Samlingspartiet ett regeringsparti i Finland (även om Centerpartiet var det största partiet och 

höll i statsministerposten) och Socialdemokraterna var det största partiet i opposition. Eftersom 

uppsatsen i första hand syftar till jämförelser länderna, inte partierna, emellan har jag på detta sätt 

försökt minimera de skillnader som beror på politisk färg eller position. 

Från varje parti har jag sedan valt en reklamfilm till analysen. Socialdemokraterna i Sverige hade 

endast en reklamfilm inför valet 2010, ”Vi kan inte vänta”
5
. Moderaterna hade tre olika filmer, men 

det var endast en av dem som visades på tv, resten visades på bio och fanns tillgängliga på internet
6
. 

Den tv-sända filmen heter ”Helg”
7
 och har valts till analysen. I Finland hade Samlingspartiet elva 

filmer (samt ytterligare nio som endast fanns tillgängliga på internet) och Socialdemokraterna en 50 

sekunder lång film, tre 30 sekunder långa filmer samt fyra 10 sekunder långa filmer. Jag har gjort 

ett urval bland de tre 30 sekunder långa filmerna för att längden så gott som möjligt ska motsvara de 

andra analyserade filmerna. Mitt syfte har varit att välja de filmer som visas mest frekvent i tv för 

att analysera det mest representativa för just det partiets valkampanj. För de finska 

Socialdemokraterna var reklamen som jag väljer att rubricera ”Barnfamiljerna” den mest frekvent 

                                                           
5
 http://www.youtube.com/watch?v=cTEWs43wnH0, 2011-04-03. 

6
 Telefonsamtal med Elvira Hellsten, Moderaternas kampanjavdelning, 2011-04-04. 

7
 http://www.youtube.com/watch?v=y6X3b3hC3l4, 2011-05-02. 

http://www.youtube.com/watch?v=cTEWs43wnH0
http://www.youtube.com/watch?v=y6X3b3hC3l4
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visade
8
; därför har jag valt denna film till analysen

9
. Samlingspartiets elva filmer visades lika 

frekvent
10

, varför jag har gjort ett slumpmässigt urval och valt en film jag rubricerar ”Arbete och 

självkänsla”
11

.  

1.4 Bakgrund 

För att kunna uppfylla syftet med uppsatsen, speciellt den analytiska delen, krävs en genomgång av 

det politiska systemet i Finland och Sverige. Jag kommer att ta upp respektive lands politiska 

förhållanden lite senare i detta kapitel. Först ska jag dock ge en kort bakgrund till politisk 

kommunikation och politisk reklam i allmänhet. 

1.4.1 Politisk reklam 

Som jag nämnde i inledningen är reklam en speciell form av politisk kommunikation, eftersom den 

tillåter partiet att föra ut sitt oredigerade budskap i massmedierna. I andra fall är det journalisterna 

som bestämmer vad som kommer upp på medias dagordning och på vilket sätt det framställs. För 

inte så länge sedan kunde partierna kommunicera direkt med endast en begränsad grupp människor, 

genom till exempel offentliga tal och möten. Idag är det tekniskt möjligt att genom hemsidor och 

sociala medier som bloggar, Facebook och Twitter kommunicera sitt budskap till en obegränsad 

mängd väljare. I praktiken är det dock en liten del av väljare som tar del av dessa och i 2010 års 

riksdagsval var internet bara den tredje viktigaste informationskanalen för väljare, efter tv och 

dagstidningar
12

. 

I likhet med andra typer av reklam har politisk reklam två funktioner. För det första informerar 

politisk reklam om vilka alternativ som finns och vad de har att erbjuda; för det andra försöker den 

att övertyga väljaren om varför ett visst alternativ är bättre än andra. För att övertyga väljaren räcker 

det inte med att visa att partiet har use-value, att det kan regera landet effektivt. Reklamen ska 

dessutom tillskriva partiet sign-value, en betydelse som partiet har i motsats till sina konkurrenter 

(till exempel frihet eller välfärd).
13

 

Brian McNair har analyserat utvecklingstendenser i politisk reklam i USA från den politiska tv-

reklamens uppkomst fram till 1990-talet. Han visar att ”image” har blivit viktigare än ”issues”, 

                                                           
8
 E-post från Matti Hirvola, informatör för Socialdemokraterna, 2011-04-06. 

9
 http://www.youtube.com/user/demariTV#p/u/2/oi9OZeufpBg, 2011-05-05. 

10
 E-post från Paula Kylä-Harakka, informatör för Samlingspartiet, 2011-04-11. 

11
 http://www.youtube.com/user/toivotalkoot#p/c/3B95F797BE60A7E1/0/BdpuQzx3vOs, 2011-04-03. 

12
 Gammelmedia utklassade sociala medier i valrörelsen, http://www.rod.se/demokrati/gammelmedia-utklassade-

sociala-medier-i-valr%C3%B6relsen. 
13

 Brian McNair, An Introduction to Political Communication, Routledge, London, 1995, s. 85 ff. 

http://www.youtube.com/user/demariTV#p/u/2/oi9OZeufpBg
http://www.youtube.com/user/toivotalkoot#p/c/3B95F797BE60A7E1/0/BdpuQzx3vOs
http://www.rod.se/demokrati/gammelmedia-utklassade-sociala-medier-i-valr%C3%B6relsen
http://www.rod.se/demokrati/gammelmedia-utklassade-sociala-medier-i-valr%C3%B6relsen
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politiska sakfrågor, och att olika symboler fått en större roll i reklamen. Ett exempel på detta är att 

en sittande president som kandiderar till en andra mandatperiod ofta använder sig av olika 

maktsymboler i bildspråket. Reklamen har även kortats ner från några av de tidiga kampanjerna och 

är nu oftast 30 sekunder långa. Dessutom har negativ reklam, som syftar på att framställa den 

politiska motståndaren i dåligt ljus, blivit ett vanligt inslag i den amerikanska kampanjen.
14

  

Enligt hypotesen om ”amerikanisering” tenderar kampanjmetoder i demokratier runtom världen mer 

och mer börja likna den amerikanska valkampanjen
15

. I Tom Carlsons analys av finsk (tryckt) 

valreklam från 1950-talet till 1990-talet märks utvecklingen bort från klara klass- och 

grupporienteringar och istället försök att appellera till den individuella väljaren. Som i amerikansk 

valreklam har image blivit viktigare än politiska teman. Däremot går Finland emot den amerikanska 

tendensen vad gäller negativ reklam: i början av undersökningsperioden använde partier av sig 

”skrämselteknik” som dock på 1990-talet hade nästan försvunnit till fördel av ett deklarativt 

budskap
16

. I Sverige har Nicklas Håkansson undersökt valretorik i valmanifester, offentliga 

anföranden och tv-debatter och visat att de under efterkrigstiden inte visat några tendenser mot en 

ökad negativ retorik
17

. Inte heller fann han starka belägg för att partierna förändrat sitt budskap för 

att anpassa sig till massmedierna. Därmed tycks hypotesen om en kraftigt ”amerikaniserad” politisk 

kommunikation vara ifrågasatt i både Sverige och Finland. 

1.4.2 Politiskt system och politisk kommunikation i Finland och Sverige 

De politiska systemen i både Finland och Sverige kan anses representera ”den nordiska 

modellen”
18

. Samtidigt finns det några viktiga skillnader länderna emellan. För att ge en bakgrund 

till analysen ska jag gå igenom de viktigaste likheterna och skillnaderna i ländernas val- och 

partisystem, politiska kultur, mediesystem och reglering av politisk kommunikation. 

Sverige har i praktiken varit en parlamentarisk monarki sedan 1800-talet medan Finland länge 

räknades som ett semi-presidentiellt system. I den konstitutionella reformen 2000 förlorade dock 

presidenten i princip all sin beslutsfattande makt och idag liknar Sverige och Finland varandra med 

en ceremoniell statschef (presidenten eller kungen) samt en regering som formas utifrån resultatet i 

riksdagsvalet och vars regeringschef har den egentliga beslutsfattande makten
19

. Metoderna för att 

                                                           
14

 McNair (1995), s. 90. 
15

 Swanson & Mancini (1996), s. 4. 
16

 Carlson (2000), s. 85 f. 
17

 Nicklas Håkansson, Valretorik. Om politiskt språk i partipropagandan, Göteborg Studies in Politics 65, 1999, s. 129. 
18

 Tom Moring, “Media and Politics in Finland”. I Jesper Strömbäck; Mark Ørsten & Toril Aalberg, (eds.), 

Communicating Politics – Political Communication in the Nordic Countries, Göteborg, Nordicom, 2008, s. 45. 
19

 Moring (2008), s. 45 ff. 
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välja dessa makthavare skiljer sig dock betydligt i de två länderna. I Sverige anordnas val till 

riksdagen, landsting och kommunfullmäktige var fjärde år och det är endast Europavalet som inte 

sammanfaller med de övriga valen. I Finland anordnas val till presidentposten, riksdagen, 

kommunfullmäktige och Europaparlamentet vid separata tillfällen.  

Den viktigaste skillnaden länderna emellan är dock att Finland tillämpar personval; väljaren kan 

endast ge sin röst till en enskild kandidat som i sin tur representerar ett parti . Rösterna räknas sedan 

enligt d’Hondts metod, vilket innebär att rangordningen av kandidater inte bestäms av partiet utan 

direkt av valresultatet. Ett partis alla röster räknas ihop och ges som jämförelsetal till den kandidat 

som fått flest röster; den kandidat som fått näst flest röster får hälften av röstantalet, den tredje en 

tredjedel och så vidare
20

. På detta sätt kan en framgångsrik kandidat lyfta med sig andra kandidater 

från partiet. Finland skiljer sig tydligt från Sverige där partierna själva rangordnar sina kandidater. 

Även i Sverige utvecklas dock valen mot en tydligare personvalaspekt och senast före valet 2010 

sänktes personvalsspärren (möjligheten för en kandidat att bli vald med hjälp av personkryss) till 

fem procent
21

. Valsystemet i Finland styr uppmärksamheten mot enskilda kandidater och det är 

bland annat ganska vanligt att personer kända från andra områden, till exempel före detta 

elitidrottare, tar sig in i politiken. 

De båda länderna har ett flerpartisystem som traditionellt bygger på vänster–höger-axeln och där 

gröna partier samt populistiska och invandrarkritiska partier har fått ökat stöd de senaste årtionden. 

I Sverige har det socialdemokratiska partiet varit dominerande i årtionden men förlorat de senaste 

valen till en högerallians. Samtidigt har partisystemet mer och mer formats till ett tydligt vänster- 

och högerblock. I Finland är det däremot vanligt att det största partiet efter valet formar en 

koalitionsregering över blockgränserna. Vanligtvis brukar två av de tre största partierna, i vilken 

kombination som helst, forma regering med några mindre stödpartier. Den politiska kulturen är 

därmed mer nedtonad och konsensussökande än i Sverige där det finns tydligare skiljelinjer för vad 

som är ett möjligt politiskt samarbete.
22

  

Mediesystemen i Sverige och Finland liknar varandra på många punkter. De båda länderna har en 

väl utbredd dagspress som ofta har sin grund i politiska skiljelinjer, även om oberoende och 

”neutrala” ledarsidor är mycket vanligare i Finland än i Sverige. Båda länderna har en 

professionaliserad journalistkår. Dessutom finns det i både Finland och Sverige en blandning av 

starkt skydd för pressfriheten med statens inblandning i form av ett starkt public service-utbud samt 

                                                           
20

 Rösträkningen vid riksdagsvalet, http://www.vaalit.fi/16805.htm, 2011-04-02. 
21

 Mandatfördelning, http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/valresultat/mandatfordelning/index.html, 2011-04-02. 
22

 Moring (2008), s. 46. 

http://www.vaalit.fi/16805.htm
http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/valresultat/mandatfordelning/index.html
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presstöd
23

. Idag är valkampanjer i båda länderna relativt oreglerade jämfört med många andra 

europeiska länder och partierna får köpa reklamtid utan begränsningar på reklamfinansierade 

kanaler. De enda begränsningarna är allmänna lagar (till exempel om förtal eller hets mot 

folkgrupp) samt regler som TV-bolagen satt upp frivilligt. I Sverige blev politisk TV-reklam tillåtet 

först 2009 och användes första gången vid ett riksdagsval 2010 medan den har varit en del av finska 

valkampanjer sedan 1992
24

. Slutligen ska det nämnas att den finska valkampanjen har påverkats 

stort av valfinansieringsskandalen i 2007 års riksdagsval. 2008 avslöjades det att ledande politiker 

bland annat fått valbidrag ur allmännyttiga föreningar samt mörklagt sina finansiärer trots att alla 

större bidrag enligt lagen ska anmälas.  Skandalen har både rubbat förtroendet för politikerna och 

försvårat insamling av kampanjbidrag ”med ärliga medel”
25

.  

1.5 Teori 

I den här uppsatsen utgår jag från de politiska partiernas röstmaximering; att deras viktigaste mål är 

att vinna röster vid val och att det är mot detta syfte som de försöker optimera sitt beteende
26

. Under 

de senaste årtionden har partiutvecklingen i de flesta demokratier, så även i Finland och Sverige, 

gått mot det så kallade catch all-partiet. Moderniseringsprocesserna har gjort de traditionella klass- 

och gruppidentiteterna svagare och försvagat partiernas anknytning till sina väljargrupper. Därmed 

har partierna fått omorientera sig mot den breda gruppen av mittenväljare, som i sin tur är uppdelad 

i många diffusa grupper. Partierna har fått tona ned sina traditionella ideologiska budskap för att 

appellera till så många som möjligt.
27

  

 Vidare är väljarna idag mer oförutsebara och fattar sitt beslut i ett senare skede av valkampanjen, 

vilket i sin tur ökar betydelsen av en lyckad kampanj
28

. Den moderna valkampanjens egenskaper 

beskrevs av David Swanson och Paolo Mancini 1996 och analysen är högst relevant även idag. 

Swanson och Mancini skrev om valkampanjen i dess helhet, men de flesta delar av deras 

beskrivning kan även tillämpas på politisk TV-reklam som en del av valkampanjen. Den moderna 

valkampanjen, som alltså formats av de mer allmänna moderniseringsprocesserna, kännetecknas för 

det första av en ökad grad av personalisering. Väljarens åsikt bygger mer på hennes inställning till 

den enskilda kandidaten och mindre på hennes inställning till hela partiet. Vidare lyfts enskilda 

                                                           
23
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politiker och framför allt karismatiska personligheter fram av massmedierna
29

. Valkampanjer 

kännetecknas även av en ”förvetenskapligande” av politik, som innebär mycket tekniskt arbete i 

form av opinionsundersökningar och kampanjstrategier och användning av experter i utformandet 

av kampanjen. Utvecklingen av självständiga medier är det tredje kännetecknet av en modern 

valkampanj. Politikerna har blivit beroende av media, som är den absolut viktigaste källan till 

politisk information, och politikerna försöker påverka mediernas agenda samtidigt som medierna 

blivit starka aktörer i sin egen rätt. Slutligen har många av de traditionella banden mellan politiker 

och väljare brutits och medborgarna har blivit åskådare, ”spectators”, istället för deltagare.
30

  

Medan Swanson och Mancini menar att valkampanjer har utvecklats i denna riktning i hela den 

demokratiska världen understryker de också att det finns skillnader mellan länder. Hur 

valkampanjerna ser ut i respektive land påverkas av valsystem, partisystem, reglering, politisk 

kultur och mediesystem i landet
31

.  De skriver att i majoritetsvalsystem, där endast en kandidat väljs 

i varje distrikt, brukar personalisering av kampanjer vara tydligare och snabbare än i proportionella 

valsystem. Då utgår de dock från proportionella valsystem med listor, där väljaren inte kan påverka 

vilken kandidat som blir vald. Swanson och Mancini nämner dock att i flera länder har 

proportionella system ändrats så att visst inslag av personröstning möjliggjorts.
32

 

Vidare skriver Swanson och Mancini att ett tvåpartisystem bidrar till att skapa den moderna 

valkampanjen i större grad än ett flerpartisystem. Reglering av kampanjer spelar naturligtvis också 

roll; ju fler restriktioner som lagstiftningen ställer till kampanjen, vad kommer till exempel till den 

tidsperiod då valkampanjer är tillåtna och till att köpa reklamtid, desto mindre kan valkampanjer 

utvecklas åt det moderna hållet. Den nationella politiska kulturen påverkar valkampanjer på många 

sätt. Till exempel kan en tradition av personliga anknytningar till politiker och frivilligt deltagande i 

partiarbetet bidra till personifieringen till skillnad från ett system som mer fokuserar på det formella 

politiska systemet. Slutligen, ett kommersiellt samt tekniskt utvecklat mediesystem bidrar till den 

moderna kampanjens utveckling.
33

   

1.6 Metod 

Eftersom syftet med uppsatsen är tvådelat, kommer även tillvägagångssättet att delas i två faser. 

Först kommer jag att genomföra en retorikanalys på materialet med utgångspunkt i den modell för 
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retorikanalys som presenteras av Maria Karlberg och Brigitte Mral
34

. Jag kommer att söka efter 

skillnader och likheter i reklamfilmernas retorik; framför allt om det finns skillnader länderna 

emellan, inte bara från reklamfilm till reklamfilm. De eventuella skillnaderna ska i uppsatsen andra 

fas analyseras utifrån de egenskaper som enligt Swanson och Mancini påverkar den moderna 

valkampanjen: valsystem, partisystem, reglering, politisk kultur och mediesystem
35

.  

Karlberg och Mrals modell för retorikanalys omfattar fem steg. Det första steget är att kartlägga 

kontexten som den aktuella texten befinner sig i
36

. Dit hör den allmänna politiska och historiska 

kontexten; information om avsändaren samt om den publik som avsändaren avser tala till. Det andra 

steget i analysen är att undersöka textens disposition
37

. Exordium, inledningen, har tre syften: att 

göra läsaren uppmärksam, välvillig och läraktig. De följande delarna är narratio (bakgrund eller 

berättelse), propositio (den tes som talaren driver), argumentatio samt conclusio, det vill säga 

sammanfattning. 

Det tredje analyssteget handlar om de grundläggande medlen för att övertyga
38

. De tre byggstenarna 

inom retoriken är ethos, som övertygar genom talarens personlighet och trovärdighet, logos, som 

vädjar till läsarens förnuft samt pathos, som vädjar till känslor. Nästa moment är 

argumentationsanalys. Argumentation bygger på en tes, huvudargumentet samt stödargument
39

. 

Argumenten kan antingen baseras på ethos, logos eller pathos eller på en kombination av dessa. Det 

femte och sista steget är att analysera textens stil
40

. Då uppmärksammar man speciellt textens 

stilnivå, troper (uttryck där meningen blir en annan än den faktiska texten anger, till exempel 

metaforer och ironi) samt ornament (effekter som bygger på mönster och strukturer, till exempel 

motsatspar eller rim). 

2. En retorisk analys av fyra politiska reklamfilmer 

I riksdagsvalet 2010 presenterades för första gången två tydliga regeringsalternativ för svenska 

väljare. De fick välja mellan den dåvarande regeringskoalitionen Alliansen, som bestod av det 

ledande partiet Moderaterna tillsammans med mindre Centerpartiet, Folkpartiet och 

Kristdemokraterna; och oppositionskoalitionen de Rödgröna, som bestod av den tidigare jätten 
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Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Därtill närmade sig 

högerpopulistiska Sverigedemokraterna fyraprocentsspärren i opinionsmätningar och fick mycket 

uppmärksamhet i medierna. Istället för invandringspolitik handlade valkampanjen dock först och 

främst om jobben. Båda koalitionerna menade att de kunde råda bot på arbetslösheten; de 

Rödgrönas aktiva arbetsmarknadspolitik ställdes mot Alliansens passiva. Vidare försökte framför 

allt Alliansen rama in valet som en kamp mellan arbetslinjen, som de själva stod för, och de 

Rödgrönas bidragslinje. 

Det finska riksdagsvalet 2011 beskrevs som ett protestval. Valkampanjen handlade framför allt om 

en motsättning mellan de etablerade partierna och utmanaren: populistiska, EU- och 

invandringskritiska Sannfinländarna. Allmän misstänksamhet mot politiker var ett tydligt tema efter 

valfinansieringshärvan, som hade drabbat Centerpartiet hårdast. Även invandring, EU och 

stödpaketet till det krisdrabbade Grekland lyftes fram i debatten. Före valet styrdes Finland av en 

koalitionsregering, som bestod av de regeringsbärande partierna Centerpartiet och Samlingspartiet 

samt de mindre partierna de Gröna och Svenska folkpartiet. Socialdemokraterna var det ledande 

oppositionspartiet och de övriga riksdagspartierna i opposition var Vänsterförbundet och 

Sannfinländare. Regeringspartiernas kommunikation handlade mycket om att det gick bra för 

Finland under deras ledning, medan Socialdemokraterna och Sannfinländare ifrågasatte både den 

inhemska situationen och stödet till Portugal. 

Jag vill i den här uppsatsen framför allt analysera skillnader och likheter i retoriken länderna, inte 

partierna emellan. Därför är det bra att de undersökta reklamfilmerna kommer från partier som i de 

två länderna var i en liknande situation: ett högerparti i regeringsposition samt ett vänsterparti i 

opposition. I båda länderna fick ett invandringskritiskt missnöjesparti mycket uppmärksamhet, även 

om Sannfinländare blev betydligt mer framgångsrikt än Sverigedemokraterna. I följande del 

kommer jag att redovisa en sammanfattning av min retorikanalys samt diskutera skillnader och 

likheter länderna emellan för att kunna besvara min första forskningsfråga. Jag behandlar de olika 

partiernas filmer först var för sig för att sedan sammanfatta analysen för alla fyra partierna och 

reklamfilmerna. 

2.1 Socialdemokraterna i Sverige: Vi kan inte vänta 

Socialdemokraternas valfilm visar fyra olika scener från arbetslivet till tonerna av ett glatt och 

snabbt musikstycke, utan dialog. I varje scen finns en ung person som inte får vara med, som 

lämnas efter och ignoreras. De andra personerna, som aktivt deltar i arbetet, är medelålders. 

Känslan av de unga personers utanförskap förstärks av deras klädsel och utseende. De har 
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vardagliga kläder och ser lite nyvakna ut medan de andra personerna är välkammade och bär 

passande arbetskläder. 

Filmen börjar med ett handslag och utbyte av visitkort; det verkar som ett viktigt avtal har knutits. 

Vid bordet i mötesrummet sitter dock en ung tjej kvar och äter flingor, utan att verka förstå vad som 

just hänt. I den andra scenen rycker en grupp brandmän ut från stationen, men en ung kille hinner 

inte klä på sig och lämnas kvar i bara kalsonger och undertröja. Nästa visas en hektisk scen från en 

operationssal; en grupp läkare och sköterskor arbetar koncentretat. Bakom deras ryggar sträcker sig 

en ung tjej intresserat fram. Hon vill vara med, men de andra personerna i rummet verkar inte se 

henne. I den fjärde scenen visas en stor grupp kontorsklädda människor på väg till hissen. Bland 

dem utmärker sig en ung kille i pyjamas och bara fötter. Alla andra tar plats i hissarna medan han 

blir stående utanför. Då saktar musiken ner och får en ”besviken” ton. Texten ”207 000 unga vill 

inget hellre än rycka in.” visas. Sedan byts bilden ut mot en vit bakgrund, där texten ”Vi kan inte 

vänta” och Socialdemokraternas roslogga visas. I slutet dyker adressen ”möjligheternasland.se” upp 

under loggan och musiken avslutas. 

Den käcka musiken fångar uppmärksamheten. Annars har reklamen egentligen ingen exordium, 

utan baseras istället på en narratio, som upprepas fyra gånger i de fyra olika scenerna: de unga vill 

jobba, men får inte. Den underförstådda tesen är ”Rösta på Socialdemokraterna – de kan fixa 

ungdomsarbetslösheten”. Huvudargumentet baseras på statistik: Idag, i Alliansregeringens Sverige, 

finns det 207 000 unga arbetslösa. Underförstått är ungdomsarbetslöshet något väldigt dåligt för 

både individerna och samhället. Stödargumenten förmedlas via filmens bildspråk: det är en 

individuell och kollektiv tragedi att hamna utanför. Den som hamnar utanför arbetsmarknaden 

hamnar även utanför samhället.  

Reklamfilmen använder både pathos och logos för att övertyga. Siffran 207 000 vädjar till logos; 

partiet vill visa att det baserar sin analys om problemet på fakta och statistik. Det finns dock ingen 

tydlig logisk bevisföring i reklamen. Reklamen säger att 207 000 unga är arbetslösa och antyder 

indirekt att detta är Alliansregeringens fel, alternativt att de inte har gjort tillräckligt för att ändra på 

detta. Samtidigt sägs inte varför Socialdemokraterna skulle hantera problemet bättre eller hur de 

skulle ändra situationen. Pathos-argumenten är hela tiden närvarande i filmen. Musiken, de snabba 

klippen och bilderna har något humoristiskt över sig. Det syns bland annat i de rituella handslagen, 

som för tankarna till gänghälsningar; samt i scenen där en stor folkmängd unisont marscherar mot 

kontorshissen. De är bilder ur arbetslivet, men starkt ironiserade. Samtidigt vilar det något hotfullt 

över filmen. Den spelar på rädslan att lämnas utanför. Ungdomsarbetslösheten framställs som en 
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individuell tragedi och som ett problem för hela samhället. (Det konstiga är dock att de unga 

karaktärerna inte verkar ledsna eller förtvivlade, utan snarare lite bortkomna och nyvakna). 

Reklamen spelar på motsatsparet fruktan och hopp: det ser mörkt ut, men Socialdemokraterna kan 

ändra på situationen. Webbadressen ”möjligheternasland.se” tyder på att det finns hopp. ”Vi” i ”Vi 

kan inte vänta” skapar en bild av gemenskap. 

Ethos-argument syns endast i slutet av reklamen, i form av rosloggan och de röda texterna ”Vi kan 

inte vänta” och ”möjligheternasland.se”. Partiets namn står inte med någonstans och inga kända 

representanter av partiet syns eller kommer till tals. Förmodligen litar Socialdemokraterna på att 

väljarna ändå känner igen deras logga och slogan. 

Reklamens fyra första scener kan betraktas som allegorier eller exempla; de visar påhittade och 

ironiserade bilder ur arbetslivet, men vill samtidigt illustrera det verkliga problemet med 

ungdomsarbetslösheten. Däremot finns det inga synliga troper eller ornament i de få ord som 

används i reklamen. 

Målgruppen för reklamfilmen torde vara alla röstberättigade svenskar, både Socialdemokraternas 

kärnväljare och den breda mittengruppen. Vill partiet fortsätta vara störst i Sverige måste de 

appellera till många olika grupper. Ungdomsarbetslösheten är visserligen ett stort problem som 

berör fler än bara de direkt drabbade, men frågan är om inte filmen är lite för snäv för att vara den 

enda som används i kampanjen. Dessutom kan tittaren få känslan att det är de medelålders 

personerna i filmen som är historiens skurkar; att det är de som inte vill släppa in unga. 

2.2 Socialdemokraterna i Finland: Barnfamiljer 

De finländska Socialdemokraternas reklamfilm använder sig ytterst lite av det visuella i tv-mediet. 

Istället används avsaknad av bild som effekt. 20 sekunder av den 30 sekunder långa filmen visar 

endast en suddig vit oval som sträcker sig över nästan hela den lite mörkare, gråa bakgrunden. 

Bilden för tankarna till att något har censurerats eller suddats bort. En mörk mansröst, en ”typisk 

reklamröst” hörs. Speakern säger lugnt och tydligt: 

– Den här valreklamen borde nu övertyga barnfamiljerna om att allt egentligen är väl; att det inte 

gör något att priser och avgifter höjs, och att överlånga arbetsdagar hör saken till. (paus) 

– Men låt oss fokusera på det väsentliga. Handling för arbete och rättvisa. Låt oss låta arbetslivet 

anpassa sig till familjerna och lätta på beskattningen av barnfamiljerna.
41
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När speakern säger ”handling för arbete och rättvisa” skrivs orden arbete och rättvisa med versaler 

på den vita bakgrunden. Sedan dyker partiets röda logga med bokstäverna SDP upp till vänster om 

orden. När speakern sagt reklamens sista ord dyker två små copyright-tecken upp med ett högt, 

smällande stämpelljud, efter orden arbete och rättvisa. Bilden stannar kvar i ett par sekunder innan 

reklamen är slut. 

Socialdemokraternas valreklam följer den klassiska retoriska dispositionen med exordium, narratio, 

propositio, argumentatio och conclusio. Där skiljer den sig från många andra tv-reklamer där delar i 

dispositionen ofta byter plats eller saknas helt
42

. Filmen fångar uppmärksamheten med den vitgråa, 

”censurerade” bilden som dyker upp på rutan. Förmodligen blir den första tanken hos många att tv:n 

har gått sönder eller att det är något fel på reklamen, när bilden inte syns. Speakerrösten får sedan 

läsaren att snabbt börja tänka på en politisk reklamfilm, men vilket parti det handlar om blir inte 

tydligt förrän i slutet. Exordium följs av narratio, där berättaren ger en bild av barnfamiljernas 

vardag i Finland idag: att priser och avgifter höjs och att föräldrarna måste arbeta långa dagar. Allt 

är inte väl, enligt berättaren. Samtidigt påstås det underförstått att det finns någon annan, som 

försöker övertyga väljarna om att allt är väl; nämligen den borgerliga regeringen. 

Tesen är att tittaren ska rösta på Socialdemokraterna, för att de vill och kan förbättra situationen för 

barnfamiljerna. Reklamfilmen argumenterar för att partiet skulle göra ett bättre jobb åt 

barnfamiljerna än den nuvarande regeringen och presenterar två förslag: ett mer flexibelt arbetsliv 

och sänkta skatter. Copyright-tecknen i slutet av reklamen kan ses som en sammanfattning. De 

påminner tittaren vad reklamen handlar om: arbete och rättvisa.  

Reklamfilmen använder sig av starka ethosargument genom att koppla samman orden ”arbete” och 

”rättvisa”, copyright-tecknen och partiets logga. Det är endast Socialdemokraterna som kan leverera 

arbete och rättvisa, så har det varit och så är det även i framtiden – copyright-tecknen symboliserar 

detta. Partiets logga innehåller förkortningen SDP
43

 på röd bakgrund och borde kännas igen av 

majoriteten av den finska befolkningen, inte bara de egna väljarna. Argumentationen vädjar dock i 

första hand till dem som redan sympatiserar med partiet och som är beredda att acceptera att det är 

just Socialdemokraterna som står för arbete och rättvisa. Den asketiska reklamfilmen kan också 

tolkas som ett försök att skiljas från regeringspartierna, framför allt Centerpartiet, som lidit mest av 

valfinansieringshärvan, samt Samlingspartiet, som av många uppfattas som ”de rikas parti”. 

Reklamfilmen vill ge sken av att det är budskapet som är viktigast, inte den vackra visualiseringen. 
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Bevisföringen i filmen är logisk eller åtminstone skenbart logisk. Berättaren tar upp saker som de 

flesta barnfamiljerna förväntas känna igen i sin vardag. Till skillnad från många andra politiska 

reklamfilmer erbjuder Socialdemokraternas valfilm relativt konkreta lösningar på de problem som 

identifierats. Även om partiet inte kommunicerar hur arbetslivet ska anpassa sig (mer flextid, längre 

föräldraledighet?) eller vilka skatter och hur mycket som ska lättas på, har de ändå identifierat två 

politiska handlingsförslag för att motsvara två problemområden för barnfamiljerna. Pathos-

argumenten är mer undangömda, men likväl en förutsättning för att reklamens budskap ska nå fram 

till väljaren. I den senare delen av reklamen, där partiet presenterar sina handlingsförslag, används 

vi-formen ”låt oss” sammanlagt tre gånger. Reklamen skapar en känsla av att allt inte är väl i (den 

borgerliga regeringens) Finland, men att vi tillsammans kan ändra på detta.  

Ett par troper kan urskiljas ur filmen. Den första meningen, ”Den här valreklamen borde nu 

övertyga barnfamiljerna om att allt egentligen är väl; att det inte gör något att priser och avgifter 

höjs, och att överlånga arbetsdagar hör saken till” är ironisk. Talaren menar inte att reklamen 

egentligen borde handla om dessa saker, utan tvärtom, att någon ska säga som det är. Samtidigt 

ifrågasätts och förlöjligas regeringens budskap om att ”allt är väl”. 

”Fokusera på det väsentliga” är ett mycket vanligt, ordspråksliknande uttryck i finskan. Det 

betraktas som en allmängiltig dygd att fokusera på det väsentliga; underförstått att säga saker som 

de är, inte slingra sig eller tappa bort sig i detaljerna. Därmed blir uttrycket ”låt oss fokusera på det 

väsentliga” kraftigare än vad till exempel ”låt oss fokusera på fakta” hade varit. 

2.3 Moderaterna: Helg 

Moderaternas valfilm illustrerar slutet av en arbetsvecka till tonerna av en glad och avslappnad 

instrumentell låt. Filmen består av sex olika scener utan dialog. I varje scen syns människor som 

håller på att avsluta eller just har avslutat sin arbetsvecka: de ser belåtna, glada och förväntansfulla 

ut.  

I den första scenen syns en manlig bilmekaniker, som ger en sista blick till en upphissad bil på 

verkstaden, släcker sedan ljusen och går ut genom dörren. Den andra scenen visar ett gäng unga 

människor med dataskärmar framför sig och hörlurar på öronen: de verkar jobba med kundtjänst 

eller telefonförsäljning. Väggklockan visar fem och då tar alla lurarna av sig, reser upp sig och ser 

glada och förväntansfulla ut inför att gå hem. Nästa scen är från en toalett, kanske från samma 

företag, där två tjejer i tjugoårsåldern står framför spegeln och diskuterar glatt. Tjejen längre bort 
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ifrån kameran sminkar sig medan den andra tjejen fluffar upp sitt hår med händerna. Deras dialog 

hörs inte, men man får känslan av att arbetsveckan är slut och en fest väntar.  

I nästa scen kommer en kvinna i trettio-fyrtioårsåldern ut genom dörrarna i en kontorsbyggnad. 

Framför dörren väntar en familjebil med pappan bakom ratten, två barn på baksätet och bakluckan 

full med packning – familjen ser ut att vara på väg till en weekendresa. Barnen vinkar från baksätet 

och mamman vinkar glatt tillbaka när hon kommer gåendes mot bilen. I nästa, korta sekvens syns 

bakifrån, från midjan och neråt tre personer, som går på gatan. Personen längst bak har en portfölj i 

ena handen och en Systembolaget-påse i den andra; personen mitt i bilden bär också en Systemet-

påse samt en papperspåse med antingen blommor eller grönsaker i. I den sista sekvensen går en 

kostymklädd man fram och plockar upp tacoskal från hyllan i en matbutik till sin reda välfyllda 

varukorg. Mannen går vidare mellan butikshyllorna och då dyker texten ”Helg.” upp på skärmen, 

med vita bokstäver i ett ganska mjukt och ”roligt” typsnitt. Den byts ut till texten ”Bara en av 

många anledningar till varför fler ska ha ett jobb.”. Till sist visas loggan ”nya moderaterna” och 

under den texten ”Sveriges enda arbetarparti” i versaler. 

Precis som de svenska Socialdemokraterna bryter Moderaternas reklamfilm den traditionella 

retoriska dispositionen. Filmen har ingen exordium utan baseras på en narratio, som upprepas sex 

gånger. Propositio, argumentatio och conclusio sammanfaller i slutet av filmen. De sex olika 

scenerna kan ses som allegorier för arbetslivet ur individens perspektiv. De korta, vardagliga och 

nästan karikatyriserade bilderna skapar en känsla av något större: livspusslet där arbete är en viktig 

del. Även ordet ”Helg.” kan ses som en allegori över något större. I samband med reklamfilmen får 

”Helg” ett mycket bredare innehåll än bara ”veckoslut” eller ”fredag, lördag, söndag” – det 

innehåller allt det goda som kan förknippas med en helg efter en lång arbetsvecka. 

Den underförstådda men outtalade tesen är: Rösta på Moderaterna, deras politik skapar jobb åt flera. 

Huvudargumentet kan formuleras till: det är viktigt för individen att ha ett jobb. Som arbetslös är 

man hela tiden ledig, men kan inte njuta av helgen på samma sätt som när man har ett arbete. 

Vidare argumenterar reklamfilmen att fler skulle kunna ha ett jobb med rätt politik. Det är endast 

Moderaterna, ”Sveriges enda arbetarparti”, som står för denna politik.  

Reklamen baseras främst på pathos-argument. Den handlar om hur bra det känns för individen att 

ha ett jobb. Inte så mycket för pengarnas skull, insinuerar reklamen, utan för att få en bra 

självkänsla och ett lyckligt liv. Filmen innehåller många element som är nästan löjeväckande 

bekanta; den hyllar det vanliga svenssonlivet med arbetsdagar som slutar klockan 17 och fredagar 

med tacos. Den subtila humorn ska göra tittaren välvillig till avsändaren. De som arbetar borde 
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kunna känna igen sig och vara glada över att ha ett jobb; samtidigt kan filmen tända en rädsla för att 

förlora sitt jobb. De arbetslösa borde istället börja längta efter ett jobb. I båda fallen presenteras 

Moderaterna som lösningen. 

Det är dock oklart hur väl reklamfilmen fungerar på dem som inte har ett arbete. Speciellt de, som 

trots ihärdiga försök inte lyckats få ett jobb kan snarare bli förolämpade av filmen. Det finns en 

möjlighet till alternativ tolkning här: vill Moderaterna egentligen säga att det finns människor som 

inte vill arbeta? En sådan retorik riktar sig snarare till de bättre ställda, som vill behålla mer av sin 

lön och menar att en del människor lever som parasiter på skattepengar. Slutligen kan 

argumentationen ifrågasättas eftersom Moderaterna faktiskt är ett regeringsparti. En liknande 

retorik är lättare att föra från oppositionen och tittaren kan fråga sig varför Moderaterna inte fixat 

fler jobb under sina fyra år i makten. 

Vid sidan av pathos argumenterar filmen även genom ethos. Partiets nya identitet är redan en 

framgångshistoria. Efter ett dåligt resultat i valet 2002 blev Fredrik Reinfeldt partiledare och partiet 

nylanserade sig som ”de nya moderaterna”. Det handlade om en förflyttning från höger mot mitten 

av det politiska fältet. Den nya retoriken bygger ofta på medvetna lån från Socialdemokraterna. I 

valet 2006 lanserade Moderaterna sig som ett ”arbetarparti” och 2010 som ”Sveriges enda 

arbetarparti”. Uttrycket är en tydlig allusion, anspelning på Socialdemokraterna. Tanken är att 

tittaren ska koppla Moderaterna till jobben och se ”det gamla arbetarpartiet”, Socialdemokraterna, 

som ett ”bidragsparti”.  

I slutet av filmen används en skenbart logisk bevisföring i samspelet mellan meningen ”Bara en av 

många anledningar till varför fler ska ha ett jobb.” och loggan ”Sveriges enda arbetarparti.”. Fler 

borde och kunde ha att jobb och logiskt är det endast ett arbetarparti som kan ordna detta. 

Bevisföringen har dock egentligen inget innehåll; endast utifrån reklamfilmen kan tittaren inte veta 

vad det beror på att många inte har arbete idag, eller vad Moderaterna vill göra för att ändra detta. 

2.4 Samlingspartiet: Arbete och självkänsla 

Samlingspartiets reklamfilm visar tre av partiets toppnamn; dåvarande finansminister tillika partiets 

statsministerkandidat Jyrki Katainen, utrikesminister Alexander Stubb och omsorgsminister Paula 

Risikko. Trion sitter i en långfärdsbuss och diskuterar avslappnat med varandra, till synes 

omedvetna om filmteamet.  

Filmen börjar med en bild ut genom bussens fönster, där ett typiskt finskt lantbygdslandskap med 

blandskog och snötäckt åkermark syns.  



20 
 

– Det är ju så att många förverkligar sig själva genom arbetet, säger Jyrki Katainen och bilden 

klipps till inuti bussen. 

Paula Risikko svarar: 

– Javisst. Alltså vi ställs ju inför jättesvåra situationer allihopa, det händer i allas liv. Det är ingen 

dans på rosor för någon av oss, men… 

– Ja exakt, fliker Katainen in. 

– …det handlar om självrespekt. Jag till exempel, inte arbetar jag för att få respekt från andra utan 

för att idas leva med mig själv, avslutar Risikko
44

. 

Under Risikkos sista mening klipps bilden till utanför bussen. Bussen kör framåt på landsvägen och 

passerar en vägskylt med en pil framåt (i bussens färdriktning) och texten ”Bättrefärdsstaten”
45

. Sist 

i reklamen dyker partiets logga upp på vit bakgrund. På loggan står det Kokoomus 

(Samlingspartiet) med trianglar inuti o:na: det första o:t ser därför ut som en play-knapp och de två 

andra som en fast forward -knapp. Under loggan står det ”Gott arbete lönar sig alltid
46

”. 

Som exordium i den 21 sekunder långa filmen kan räknas den första sekunden, som visar en bild 

utanför bussen – den placerar reklamen i tid och plats. Narratio, propositio och argumentatio löper 

egentligen parallellt i filmen. Det är politikernas prat, utseende och placering i den rörliga bussen 

som berättar en historia om Samlingspartiet och argumenterar för att deras politiker är kapabla att 

sköta landet på bästa sätt. Propositio, ”rösta på Samlingspartiet”, blir tydlig så fort tittaren får syn på 

politikerna. Paula Risikko kan vara lite mer okänd men den absoluta majoriteten av finländarna bör 

känna igen utrikesministern och finansministern. I slutet sammanfattas reklamens budskap i 

vägskylten ”Bättrefärdsstaten” samt i partiets logga och slogan. 

Samlingspartiets reklamfilm bygger framför allt på ethos-argument. Det är de tre politikernas 

personliga egenskaper som ska få tittaren att rösta på dem. För det första framställs politikerna som 

kloka och eftertänksamma. Reklamen vill ge en bild av att partiets politik skapas i diskussioner 

inom partiet och med folket, inte på reklambyråns bord. Även andra argument som hänger ihop med 

politikernas karaktär lyfts fram. Det intressanta är att Alexander Stubb är med utan att säga något 

(samma gäller för de flesta av partiets nio filmer). Utrikesminister Stubb är en av Finlands mest 

populära politiker och även omskriven som en av de snyggaste. I reklamfilmen lyssnar han på de 

två andra, utan att för den skull verka allt för ivrig. Snarare får man känslan att Stubb vet så mycket 
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att han inte behöver delta i diskussionen, han sänker trovärdighet till den genom att tyst acceptera 

Katainen och Risikkos idéer. Utrikesministerposten är kanske den ”minst politiska” ministerposten 

och det är också därför passligt att Stubb inte framför tydliga åsikter. Bilderna inuti bussen visar 

politikerna från axlarna och uppåt och den enda närbilden är på Stubbs sportklocka. Stubb är känd 

för sitt deltagande i maratonlopp och triatlontävlingar och har till och med skrivit en träningsbok. 

Allt detta har inte så mycket med partiets politik att göra, men bidrar till att skapa en positiv bild av 

Stubb. 

Jyrki Katainen däremot presenteras som den politiska ledaren och statsministerkandidaten. Han för 

ordet men kan även lyssna på andra. Samtidigt är han lite vanligare, kanske lite mer ”finsk” än 

Stubb som snarare uppfattas som internationell. Även klädseln talar för detta: Stubb bär en ljusgrå 

kostym med en ljus skjorta medan Katainen har en vardagligare mörkblå skjorta. Paula Risikko 

däremot skänker ”mjukhet” till bilden genom sin kvinnlighet, sin dialekt och genom att ta upp sig 

själv som exempel istället för att tala allmänt. Hennes replik ”idas leva med mig själv”
47

 är svår att 

översätta till svenska. Det är inte finskt skriftspråk utan ett tydligt dialektalt uttryck från 

Österbotten, där Risikko kommer ifrån. Tillsammans ska trion övertyga väljaren om att 

Samlingspartiet har bra kandidater för både män och kvinnor från olika delar av Finland. 

Det finns i princip inga logos-argument i filmen. Partiet pekar inte tydligt på vad som ska förbättras 

eller presenterar tydliga åtgärder som de vill genomföra. Pathos-argument däremot är viktiga. 

Framåttänkandet upprepas i reklamen gång på gång: bussen som kör igenom det vackra landskapet, 

politikernas positiva ton, vägskylten och fast forward-knappen. Detta skapar känslan av att det här 

partiet hör framtiden till, de är på väg framåt mot en ännu bättre värld. 

Det som sägs i reklamen kan analyseras på följande sätt: Enligt Samlingspartiet är det viktigt att 

arbeta, framför allt för att kunna respektera sig själv. Underförstått vill och kan Samlingspartiet föra 

en politik som ger fler möjligheten att arbeta. Det sägs dock inget om hur den politiken skulle se ut. 

Samtidigt känns det lite farligt med reklamens budskap: handlar det om att alla inte får arbeta, eller 

kanske om att de inte vill? Orden kan tolkas som att en del finnar väljer att inte arbeta. Som med 

Moderaternas reklam kan budskapet appellera till dem som har ett arbete, men däremot avskräcka 

arbetslösa som uppfattar att de döms ut som lata. Man ska dock inte tillmäta för stort värde för 

budskapet utifrån den enskilda filmen. Partiet har sammanlagt nio reklamfilmer som handlar bland 

annat om att ta hand om sina nära, om olika välfärdslösningar och om valfinansieringshärvan. Det 

bestående inslaget i alla filmer är partiets toppolitiker. 
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Reklamen använder sig av lågstil för att skapa känslan av ett naturligt samtal. Politikerna använder 

inte fullständiga meningar, och Katainen flikar in en ”ja exakt” mitt i Risikkos mening. Det mest 

iögonfallande i stilen är dock Paula Risikkos tydliga österbottendialekt. Tillsammans med 

bussfärden och landskapet utanför skapas en bild av ett parti för hela landet, inte bara 

Helsingforsregionen. ”Bättrefärdsstaten” är en ordvits, paronomasi. Samtidigt är det ett väldigt tätt 

ord som sammanfattar i princip hela partiets kampanj (och som användes genomgående i partiets 

kampanj). Det anspelar på allt som förknippas med välfärdsstaten, men menar samtidigt att vi inte 

ska vagga oss i tryggheten eller längta tillbaka till svunna tider, utan se framåt. Med Samlingspartiet 

ser framtiden ljus ut. Samma retorik känns igen i partiets logga, där o:na bildar play- och fast 

forward-tecken.  

”Gott arbete lönar sig alltid” uttrycker minst två olika saker på finska. För det första att det ska löna 

sig att arbeta; en tanke som känns igen från de flesta borgerliga partiers retorik. ”Ett gott arbete” 

betyder på finska även ”en god gärning” och därmed kan meningen också tolkas som ”en god 

gärning lönar sig alltid”. Därmed blir slagordet mänskligare; dess andra betydelse blir ”vi ska ta 

hand om och hjälpa varandra”. 

2.5 Retoriska likheter och skillnader 

Budskapens tydlighet skiljer sig mellan de fyra reklamfilmerna. Tittaren av Samlingspartiets film 

förstår vad det handlar om från de första sekunderna; för att förstå de svenska Socialdemokraternas 

film måste tittaren vänta till slutet av reklamen och känna igen partiets roslogga även utan 

partinamn. För tittaren som har grundläggande kunskaper om den nationella politiken är dock 

propositionen i alla filmerna densamma: rösta på vårt parti. De retoriska medlen för att övertyga 

tittaren om detta varierar. Vissa skiljelinjer går mellan partierna, men det går även att urskilja vissa 

skiljelinjer länderna emellan. 

Dispositionerna i de svenska Socialdemokraterna och Moderaternas valreklamer liknar tydligt 

varandra. Båda börjar utan en tydlig exordium och baseras på en upprepad narratio, som visar olika 

allegoriska situationer ur arbetslivet. Propositionen blir tydlig först i slutet av filmen med partiets 

namn, slogan eller logga. I Samlingspartiets reklamfilm löper narratio, propositio och argumentatio 

parallellt. Så fort tittaren ser de kända politikerna inser hon att det handlar om en valreklam som vill 

få henne att rösta på Samlingspartiet. De finska Socialdemokraternas film är den enda som följer 

den klassiska retoriska dispositionen från exordium till conclusio. 
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Temat i tre av de fyra reklamfilmerna är arbete och arbetslöshet. Arbetslivet är ett viktigt tema även 

i de finländska Socialdemokraternas valreklam, men utifrån barnfamiljernas, inte de arbetslösas 

perspektiv. Socialdemokraterna i Sverige fokuserar på ungdomsarbetslöshet medan Moderaterna 

och Samlingspartiet behandlar arbete på en mer allmän nivå. Det finns tydliga likheter i de två 

högerpartiernas argumentation. De använder olika retoriska medel, men budskapet är en hyllning 

till arbete genom positiva och framåtblickande scenarier. Moderaternas reklam visar genom 

humoristiska allegorier hur skönt det är att ha ett arbete: först då har man gjort sig förtjänt och kan 

njuta av att ha helg. Det är just känslan, inte försörjningen, som lyfts fram som det viktiga i 

arbetslivet. Även Samlingspartiet understryker hur viktigt det är för den individuella självkänslans 

skull att ha ett arbete. Detta görs genom ett personligt exempel från minister Risikkos liv. Även om 

de två högerpartierna underförstått argumenterar för att deras politik kan ge jobb åt flera, 

presenterar reklamfilmerna inga konkreta förslag på åtgärder. Även fallgroparna i de två filmerna 

liknar varandra. Båda filmerna möjliggör nämligen även tolkningen att arbetslöshet inte (endast) 

beror på politiken eller samhällsekonomin, utan även på att en del individer inte vill arbeta, att de 

helt enkelt är lata. Denna tolkning kan göra filmerna stötande för många. Samtidigt behöver det inte 

alls handla om ett misstag från partierna utan snarare om en eftergift till delar av dessa högerpartiers 

traditionella väljargrupper, som betraktar arbetslöshet som ett medvetet val. 

Det är logiskt att från oppositionen peka på fel och från regeringsposition understryka det som går 

bra. Medan de två regeringspartierna presenterar positiva bilder ur arbetslivet bygger de två 

oppositionspartiernas reklamfilmer mer på en kritik av den nuvarande situationen. Deras filmer 

använder sig också av logosargument i större utsträckning än regeringspartiernas filmer. De svenska 

Socialdemokraterna framför tydlig kritik mot regeringen genom att presentera siffran 207 000 

ungdomsarbetslösa. Ungdomsarbetslöshet presenteras som både en individuell och kollektiv 

tragedi. De finska Socialdemokraterna skiljer sig från de övriga partierna även när det kommer till 

argumentation. De utmanar tydligt den sittande regeringens politik och är det enda partiet av de fyra 

som presenterar någorlunda konkreta handlingsförslag till de problem de identifierat.  

En ännu tydligare skillnad syns dock emellan de två länderna. Även om pathosargumenten är 

närvarande i alla fyra filmerna, är de tydligast i de två svenska filmerna. De vill övertyga genom 

själva filmen, på samma sätt som en stor del av det moderna reklammaterialet för varor övertygar 

tittaren. Reklamens innehåll är ganska befriat från politiken, eller åtminstone från politiker, fram till 

de sista sekunderna i filmerna. Istället bjuds tittaren in att följa en liten, lätt humoristisk berättelse, i 

Moderaternas fall en dröm om ett lyckligt liv och i Socialdemokraternas fall ett hot om att lämnas 
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utanför. Det är snyggt, välgjort och i bästa fall gripande. Tittaren ska bry sig om filmerna för 

berättelsernas skull och först i slutet koppla berättelsen till den pågående valkampanjen. 

Samlingspartiet är det enda partiet av de fyra vars film främst bygger på ethosargument. Den 

övertygar genom politikernas tal, utseende och förhållande till varandra, medan de andra partierna 

inte använder vare sig bilden eller rösten av sina toppolitiker. Även Moderaterna och de finska 

Socialdemokraterna använder ethosargument: de bygger upp en bild av avsändaren genom partiets 

namn, (i Moderaternas fall) slogan, eller (i Socialdemokraternas fall) genom att förknippa 

partinamnet med vissa attribut. De svenska Socialdemokraterna däremot har minimerat sin egen 

närvaro i reklamfilmen och identifierar sig endast med sin roslogga och en valslogan. 

Språket får en mycket större betydelse i de två finska filmerna jämfört med de svenska. För det 

första förekommer det inget prat i de svenska filmerna, utan de baseras på videobild, musik och 

några korta skrivna texter. De svenska filmernas viktigaste stilfigurer är bildliga allegorier, även om 

Moderaterna även använder sig av en allusion i ”Sveriges enda arbetarparti”. De finska 

Socialdemokraterna däremot baserar i princip hela sin film på prat och text. De använder sig av 

ironi samt det ordspråksliknande uttrycket ”låt oss fokusera på det väsentliga”. Att uttrycket förlorar 

en del av sin mening när den översätts till svenska illustrerar dess ställning i det finska språket: det 

är ett uttryck fullspäckat med nyanser, som endast någon med goda kunskaper i det finska språket 

kan ta till sig helt. På samma sätt är politikernas diskussion i Samlingspartiets film en lek med 

språket. Politikerna använder sig av vardagliga uttryck och tydlig dialekt, där meningen ”idas leva 

med mig själv” är nyanserad och svår att översätta. Reklamens sista sekunder är nästan för 

fullpackade med språkliga fiffigheter med ordet ”bättrefärdsstaten”, som är en paronomasi, med den 

mångtydiga meningen ”Gott arbete lönar sig alltid” och med fast forward-tecken i partiets namn. 

En del av skillnaderna filmerna emellan går att förklara utifrån höger–vänster -dimensionen samt 

partiets position i regering eller opposition. Ändå löper en del skiljelinjer mellan länderna. Den 

kanske tydligaste slutsatsen är att de två svenska filmerna påminner väldigt mycket om varandra. 

De har en likadan disposition, som baseras på allegorier. De ser ut som många reklamfilmer för 

varor brukar göra, som kortfilmer där avsändaren blir tydlig först i slutet av reklamen. Båda 

filmerna handlar om arbetets betydelse och bygger mycket på pathosargument för att övertyga 

tittaren. Vidare baseras de i första hand på film och musik, inte ord. Jag påstår att bortsett från de 

sista scenerna skulle filmerna kunna bytas ut mot varandra, utan att de flesta tittare skulle reagera på 

detta. De två finska filmerna däremot skiljer sig från varandra på nästan alla punkter. Den enda 

tydliga likheten är språkets och språkliga stilfigurers stora betydelse. 
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3. Hur kan skillnaderna och likheterna förklaras?  

Den här uppsatsens teoretiska utgångspunkt är den moderna valkampanjen, som utvecklats för att 

partierna vill maximera sina röster. Alla analyserade filmerna är inslag i den moderna kampanjen. 

De riktar sig till breda grupper av väljare, eller snarare åskådare. De är planerade och genomförda 

av professionella kommunikatörer och de använder sig skickligt av olika retoriska medel. Till och 

med de finska Socialdemokraternas asketiska reklamfilm, som vänder sig mot ”den fina retoriken”, 

är samtidigt själv en noga övervägd retorisk produkt. 

Swanson och Mancini menar att skillnader och likheter i den moderna valkampanjen länderna 

emellan kan förklaras utifrån kontexten i landet: valsystemet, partisystemet, regleringen av politisk 

kommunikation, den politiska kulturen och mediesystemet
48

. Jag kommer att återkomma till 

skillnaderna, men ska först diskutera faktorer som förenar alla fyra reklamfilmerna. Det är rimligt 

att anta likheter i retoriken eftersom den finska och svenska kontexten liknar varandra på flera 

punkter, som jag beskrivit i det inledande kapitlet. Däremot betonar retorikanalysen skillnaderna, 

och likheterna kan vara svåra att se. De blir dock tydligare om man föreställer sig de fyra filmerna i 

relation till reklamfilmer från andra länder, till exempel USA. Vidare handlar likheterna ofta om det 

som inte sägs eller visas i filmen. 

För det första handlar tre av de fyra filmerna om arbete och arbetslöshet; även den fjärde filmen 

behandlar arbetslivets problem. Temat kan anses typiskt för de nordiska välfärdsstaterna, där 

arbetslöshet är ett av de viktigaste samhällsproblemen. Välfärdsstaten garanterar i princip en 

försörjning för de arbetslösa, men det tar inte bort faktumet att arbetslöshet är ett problem för 

individen av många skäl. Vidare lider samhällsekonomin av hög arbetslöshet. Hur man bäst löser 

arbetslösheten är också en klassisk tvistefråga mellan höger- och vänsterpartier, varav de 

förstnämnda i regel förespråkar en passiv och de sistnämnda en aktiv arbetsmarknadspolitik. 

Jämfört med amerikansk eller brittisk politisk reklam kan de fyra analyserade filmerna beskrivas 

som ”snälla” och subtila. Detta kan anses förknippat med de proportionella valen och 

flerpartisystemet i Finland och Sverige, som verkar främja en mindre hätsk politisk debatt jämfört 

med tvåpartisystem
49

. Ingen av filmerna använder sig av direkt negativ kommunikation, där de 

skulle angripa sina konkurrenter, påpeka negativa sidor av individuella kandidater eller anklaga 

varandra för oärlighet. I själva verket är filmerna, möjligen bortsett från de finska 

Socialdemokraternas, närmast konfliktfria. Deras argument om att fler borde jobba av både 
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individuella och samhällekonomiska skäl är närmast allmänna sanningar; det är svårt att föreställa 

sig det parti som skulle förespråka högre arbetslöshet! I verkligheten finns det såklart skillnader i 

partiernas sätt att definiera problemet och i de lösningar de förespråkar. Dessa skillnader syns i till 

exempel partiprogrammen, partiernas agerande i regering eller opposition och deras uttalanden i 

media. Däremot är de nästan helt bortsuddade i partiernas tv-sända valreklam. 

Trots likheterna återstår åtminstone tre typer av skillnader länderna emellan. För det första verkar 

ethosargument vara något viktigare i Finland än i Sverige. För det andra har språket en större 

betydelse i de finska filmerna. För det tredje liknar de två svenska filmerna betydligt mer varandra 

när det kommer till retoriska medel, disposition och stil än de två finska filmerna. Resterande delen 

av detta kapitel ska ägnas åt att försöka analysera dessa skillnader utifrån kontexten. 

Att de finska reklamfilmerna bygger i större utsträckning på språket än de svenska är ett tydligt 

resultat av retorikanalysen men däremot inte helt enkelt att förklara utifrån den politiska kontexten. 

Jag menar dock att det inte enbart handlar om ett sammanträffande. Finland, som först var en del av 

Sverige och sedan Ryssland, blev självständigt först 1917. Även det finska skriftspråket är ett 

relativt nytt fenomen. Religiösa texter började översättas på 1500-talet, men finska ansågs länge 

som det obildade folkets språk och först mot slutet av 1800-talet blev det i praktiken möjligt att 

använda finska inom alla områden i samhället
50

. Man kan säga att det i det finska medvetandet finns 

ett minne och en känsla av att bli fri från ett förtryck och en stolthet över den uppnådda 

självständigheten, en känsla som det inte riktigt finns en motsvarighet för i Sverige. Det egna 

språket är något att vara stolt över och används ofta lekfullt och kreativt i både konst, media och 

reklam. Till exempel översätts den största delen av nya ord, som i Sverige används i sin engelska 

form. Av dessa skäl menar jag att det är naturligt för de finska partierna att bygga sin retorik till stor 

del på det talade och skrivna språket istället för bilder. 

Samlingspartiets reklamfilm bygger tydligt på ethosargument och är den enda filmen som visar 

politiker istället för skådespelare. Filmen passar väl in i det finska valsystemet, där väljaren alltid 

måste välja en kandidat och där rösträkningsmetoden gör att partiernas toppnamn kan dra med sig 

andra kandidater från valdistrikten
51

. Socialdemokraterna däremot valde att inte exponera sina 

kandidater, och använde ethosargument i ungefär lika stor utsträckning som Moderaterna. Jag 

menar dock att idén i Samlingspartiets reklamfilm inte hade passat lika bra i den svenska kontexten. 

Att använda endast partiledare hade varit ett alternativ i den svenska kontexten. Samlingspartiets 
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film däremot bygger på att presentera olika kandidater, från olika valdistrikt och med olika 

egenskaper, för att ge ett alternativ till så många väljare som möjligt. I ett svenskt system där 

kandidaterna är redan rangordnade av partiet behövs inte samma fokus på enskilda kandidater. Det 

ska dock tilläggas att en del svenska kandidater driver intensiva kampanjer för att öka sina 

personröster. I Finland är personliga valkampanjer praxis och det finns bland annat många 

kandidater som köper TV-tid för att enbart göra reklam för sig själva. 

Slutligen: vad kan det bero på att Moderaternas och Socialdemokraternas valfilmer liknar varandra 

så mycket? För det första har ”de nya moderaterna” lånat och omdefinierat delar av 

Socialdemokraternas retorik, något som undersökts i flera studentuppsatser de senaste åren
52

. Lån i 

politisk retorik är dock inget fenomen specifikt för Sverige: i Finland har Samlingspartiet 

omformulerat Socialdemokraternas begrepp som välfärdsstaten, de Gröna lånar och ironiserar 

högerestetik och Kristdemokraterna å sin sida har tagit över Samlingspartiets gamla slogan. 

Likheterna i Sverige torde handla om mer än om ett parti som kopierar ett annat. Det nya i 2010 års 

svenska riksdagsvalkampanj var att partierna var uppdelade i två tydliga block. Bortsett från 

småpartier var det endast Sverigedemokraterna som stod utanför de två regeringsalternativen. Den 

svenska situationen är svårplacerad på Swanson & Mancinis distinktioner över det politiska 

systemet
53

. Sverige hade ett proportionellt valsystem med flera partier, men i praktiken endast två 

alternativ, som i ett tvåpartisystem med enmansvalkretsar. Att de två största partiernas reklamfilmer 

är så lika varandra kan ses som ytterligare ett tecken på den moderna valkampanjen: i kampen om 

mittenväljarna börjar partierna mer och mer likna varandra
54

. I Finland har det traditionellt funnits 

tre, idag fyra, stora partier varav inget fått mer än runt 25 procent av rösterna. Dessa partier kan 

bättre ta hänsyn till sina traditionella väljargrupper, när de inte behöver sikta på en lika stor andel av 

rösterna. 

4. Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva vilka budskap och med vilka retoriska medel som 

kommuniceras i politisk TV-reklam i Finland respektive Sverige samt att analysera hur de retoriska 

valen påverkas av den politiska och sociala kontexten i respektive land. Den första frågan jag ställde 

utifrån syftet var: Vilka budskap och med vilka retoriska medel kommunicerades i politisk TV-
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reklam i Finland respektive Sverige i de senaste riksdagsvalen? Vilka likheter och skillnader fanns 

det i retoriken länderna emellan? 

Jag har analyserat fyra reklamfilmer från valkampanjen till det senaste riksdagsvalet; en film från 

det socialdemokratiska partiet och en från det största borgerliga partiet i respektive land. För det 

första gick det att hitta en del likheter mellan alla fyra filmerna. Tre av filmerna har arbete och 

arbetslöshet som tema, och arbetslivet berörs även i den fjärde filmen. Vidare är konflikten 

partierna emellan ganska nedtonad i reklamfilmerna och de innehåller inga direkta anklagelser mot 

de politiska konkurrenterna. Bortsett från de finländska Socialdemokraternas valfilm innehåller de 

inte heller några tydliga åtgärdsförslag eller politiska kontroverser. 

Vissa skillnader valfilmerna emellan hänger ihop med politisk tillhörighet och regeringsposition. De 

två borgerliga regeringspartierna använder liknande argument för att understryka yrkesarbetets dygd 

och härlighet. De bygger dessutom sin retorik på positiva drömbilder, medan de oppositionella 

socialdemokratiska partierna pekar på fel och målar upp hot. Vidare använder sig 

oppositionspartierna av logosargument i större utsträckning än regeringspartierna. 

Samtidigt finns det vissa skiljelinjer de två länderna emellan. Den tydligaste och mest iögonfallande 

skillnaden är att de två svenska filmerna påminner om varandra mycket mer än de två finska 

filmerna. De har en likadan disposition, de ser ut som ”vanliga” reklamfilmer för varor och tjänster, 

och bygger på film och musik istället för text och tal. De två finska filmerna däremot skiljer sig från 

varandra på nästan alla punkter. Den enda tydliga likheten är att språket och språkliga stilfigurer har 

stor betydelse i båda filmerna. De svenska filmerna bygger tydligast på pathos; att vädja till tittarens 

känslor. Det finska Samlingspartiets film bygger främst på ethosargument. Dessa argument, som 

hänvisar till avsändarens egenskaper, återfinns något svagare i de finska Socialdemokraternas samt 

Moderaternas reklamfilmer, men är nästan helt undangömda i de svenska Socialdemokraternas film. 

Den andra forskningsfrågan i denna uppsats var: Kan skillnaderna och likheterna förklaras utifrån 

kontexten, närmare bestämt valsystemet, partisystemet, regleringen av politisk kommunikation, den 

politiska kulturen och mediesystemet i respektive land? Frågan bygger på Swanson & Mancinis 

teori om att skillnader i den moderna valkampanjen länderna emellan kan förklaras utifrån dessa 

aspekter
55

. Det är befogat att förvänta sig likheter i den politiska reklamen: de två länderna är 

nordiska välfärdsstater, har ett flerpartisystem med proportionella val, liknande mediesystem och 

liknande (av)reglering av politisk reklam. Den gemensamma kontexten lyfter fram gemensamma 
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frågor och därför är arbete ett bärande tema i både finsk och svensk valreklam. Som en jämförelse 

kan nämnas att till exempel utrikespolitiska frågor eller moralfrågor lyser med sin frånvaro.  

Vidare har jag beskrivit att de fyra reklamfilmerna inte använder sig av svartmålning eller direkta 

negativa uttryck om sina konkurrenter, utan har en ganska ”snäll” ton. Detta förknippar jag med det 

proportionella valsystemet samt flerpartisystemet. Negativ reklam är vanligare i tvåpartisystem, där 

två kandidater ställs mot varandra i varje valkrets
56

.  

Den tydligaste skillnaden länderna emellan var att medan de finska filmerna skiljde sig från 

varandra på nästan alla punkter var de svenska filmerna förbryllande lika varandra. Jag kan inte 

peka på en entydig förklaring på detta, men menar att två stora partier kan i kampen om 

mittenväljarna hamna närmare varandra retoriskt än tre-fyra jämnstora partier. Dessutom har 

framför allt Moderaterna lånat och omdefinierat delar av Socialdemokraternas retorik. 

Samlingspartiets reklamfilm byggde på ethosargument genom att använda sig av partiets mest 

kända politiker. Finlands valsystem, där väljaren alltid måste välja en kandidat, och räknesätt, där 

en populär kandidat kan dra med sig andra kandidater från partiet, gör en sådan retorik speciellt 

angelägen. Däremot var ethosargumenten inte särskilt framträdande i de finska 

Socialdemokraternas reklam. Den enda tydliga likheten de finska reklamfilmerna emellan var 

språkets betydelse, något som jag förklarat utifrån landets historia och kultur. 

Den här uppsatsen är en kvalitativ studie av sammanlagt fyra reklamfilmer från de senaste 

riksdagsvalskampanjerna. Med risk att påpeka det självklara vill jag betona att det inte går att dra 

några generella slutsatser utifrån resultaten i min retoriska analys. Samtidigt menar jag att uppsatsen 

bidrar till förståelsen om retoriken i politisk tv-reklam. Eftersom valreklam på tv varit tillåtet i 

Sverige bara sedan 2009 finns det inte mycket forskning om ämnet. Jag menar att fortsatta 

jämförelser, både kvalitativa och kvantitativa, med grannlandet Finland kan vara mycket givande 

för att skapa en större förståelse. 

Jag vill här lyfta fram frågan om en nordisk politisk retorik. Enligt hypotesen om amerikanisering, 

som bland annat drivits av Swanson & Mancini, tenderar valkampanjmetoder runtom världen mer 

och mer börja likna den amerikanska kampanjen
57

. Tidigare har bland annat Tom Carlson
58

 (i 

Finland) och Nicklas Håkansson
59

 (i Sverige) visat att hypotesen inte tydligt stämmer inom Norden. 
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Vissa aspekter av valkampanjen har blivit mer lika USA, men i andra aspekter märks ingen 

förändring. Det kan också vara så att forskare, som studerar utvecklingen i hela världen, ser de stora 

linjerna, medan mer lokalt orienterade forskare ser det specifika. Även den här uppsatsen, utifrån 

sitt mycket begränsade material, väcker frågan om en nordisk (eller åtminstone finsk-svensk) 

valretorik. Finns det en politisk retorik typisk för de nordiska länderna? Präglas den av en ”snäll” 

kultur, utan negativ reklam och direkta konfrontationer? Och om så är fallet, hur påverkar det 

demokratin i dessa länder? Snäll kommunikation är inte automatiskt bra eller demokratisk 

kommunikation. Vidare menar jag att politik och retorik är oskiljaktiga; det finns inget som är ”bara 

retorik”. Därför är det speciellt angeläget att forska vidare kring dessa frågor. 
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Bilaga 2: Analysschema 

Jag har svarat på följande frågor när jag gjort retorikanalyserna. Schemat bygger på Heder och 

Påverkan – att analysera modern retorik av Maria Karlberg & Brigitte Mral. 

1. Kontexten 

- Genre 

- Situationen: historiskt, politiskt, socialt, ekonomiskt sammanhang? 

- Vilken är den avsedda publiken? 

- Vilka retoriska problem möter avsändaren? 

- Vem är talaren/avsändaren? 

2. Disposition 

- Exordium, inledningen (att göra läsaren uppmärksam, välvillig och läraktig)? 

- Narratio (bakgrund eller berättelse)? 

- Propositio (den tes som talaren driver)? 

- Argumentatio (de argument som talaren vill framföra)? 

- Conclusio, sammanfattning? 

3. Grundläggande medel för att övertyga 

- Vilka medel används för att övertyga? 

- Ethos (Övertygar genom talarens karaktär och trovärdighet. Ta reda på hur talaren 

framställer sin identitet i texten och i framförandet. ”Vilka är vi?”) 

- Logos (Vädjar till läsarens förnuft, logisk eller skenbart logisk bevisföring.) 

- Pathos (Vädjar till känslor. I reklam och politik arbetar man ofta med motsatsparet hopp 

och fruktan.) 

4. Argumentationsanalys 

- Hitta en tes; huvudtanke, påstående eller utmaning. 

- Huvudargumentet stöder tesen. 

- Kan vidare delas in i stödargument. 

- Argumenten kan antingen baseras på ethos, logos eller pathos eller på en kombination av 

dessa. 

5. Stil 

- Stilnivå: hög, mellan, låg. 

- Troper: säger något annat eller mer än vad de faktiska orden anger. Till troper räknas 

metaforer, allegorier, ironier, fabler, besjälningar, liknelser, metonymier, visdomsord, 

citat. 

- Ornament: Orden behåller sin ursprungliga mening. Effekten bygger på mönster och 

strukturer. Till exempel motsatspar, bokstavsrim, hopning av ord. 

 

 


