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Sammanfattning 

Politisk TV-reklam är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Mot bakgrund av att partierna i reklamen helt 

kan styra över meddelandet och att det finns en begränsad mängd svensk forskning på området, är det 

intressant att undersöka vilka strategier som används. Syftet med uppsatsen är att jämföra partiernas 

valfilmer inför riksdagsvalet 2014 och ta reda på vilka strategier som används för att övertyga väljarna 

i bild och text. Vilka är de centrala budskapen och använder partierna liknande eller olika grepp i sin 

kommunikation? Materialet består av sex av partiernas valfilmer som visades på TV4 inför 

riksdagsvalet. Metoden som används är en kvalitativ innehållsanalys där filmerna analyseras med 

hjälp av retoriska och semiotiska begrepp. Den teoretiska ramen utgår från tidigare forskning om 

politisk reklam, samt teorier om politisk kommunikation, marknadsföring och reklam. Särskild fokus 

läggs vid frågan om reklamen domineras av image eller issue. Resultaten visar att filmerna handlar om 

sakfrågor som sysselsättningen, skolan och välfärden, men på ett vagt sätt då de inte förklarar hur eller 

varför partiet skulle vara mest framgångsrikt i frågan. Partiledarna hade relativt stort fokus då det 

endast var Nya Moderaterna som varken visade partiledaren i bild eller använde partiledaren som 

speakerröst. Både Sverigedemokraterna och Folkpartiet hade partiledarna som huvudpersoner och 

Kristdemokraterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna använde partiledaren som speakerröst i 

slutet av filmerna. Partierna använde liknande strategier för att övertyga retoriskt och bildmässigt 

främst genom pathosargument och känslor samt genom att stärka partiets eller partiledarens ethos. 

Allianspartierna målar upp utopiska idealbilder av samhället medan Socialdemokraterna framställer en 

dyster bild av dagens samhälle. Filmernas berättelser framkallar känslor som kopplas samman med 

logiska argument för hur man ska handla och reagera på känslan, det vill säga rösta på partiet. Då 

reklamen tilltalar människor som kunder skulle resultaten kunna tolkas som ett tecken på det som 

Strömbäck beskriver som en konkurrensdemokrati (Strömbäck 2013:41). 

Nyckelord 
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1. Inledning 

Tv-reklam för politiska partier är en relativt ny företeelse i Sverige. I Sverige började partierna sända 

reklam på TV4 för första gången inför EU- parlamentsvalet 2009 och därefter inför riksdagsvalet 

2010. I och med övergången från analoga till digitala sändningar försvann förbudet mot åsiktsreklam i 

TV4 och idag kan partierna köpa reklamplats relativt obegränsat i kanalen 

(http://tv4gruppen.se/Global/ …) Kritiker menar att konsekvenserna av politisk tv-reklam är negativa 

och kan leda till en amerikanisering och att fokus hamnar på image istället för sakfrågor (Kaid 

2001:17). Oro finns också att ekonomiska faktorer ska få alltför stor betydelse där de partier som har 

mest pengar har störst möjligheter att påverka valresultatet (McNair 2007:37). De som är positiva 

hävdar däremot att reklamen är ett bra sätt för partierna att nå ut med information till fler väljare som 

därigenom kan fatta bättre beslut (McNair 2007:41). Reklamen skulle på det sättet kunna bidra till att 

öka engagemanget och intresset för politiken (Bjerling 2013:226). Oavsett åsikt gör utvecklingen att 

det finns skäl att tro att politisk tv-reklam kommer att få en större betydelse i framtiden. 

 

De senaste decennierna har de politiska partiernas kampanjarbete blivit alltmer professionaliserat 

samtidigt som det vuxit fram nya arenor och kanaler för den politiska kommunikationen. I och med 

Internet och den friare lagstiftningen som tillåter politisk tv-reklam, håller villkoren för den politiska 

kommunikationen på att förändras. Från att partierna till största delen kommunicerat via 

journaliststyrda medier har partierna idag större utrymme att föra ut politiska budskap på sina egna 

villkor (Strömbäck 2013:66). Mot bakgrund av den här utvecklingen är det relevant att granska den 

politiska reklamen och dess innehåll.  Även om politisk reklam har funnits länge i Sverige genom 

exempelvis annonser och affischer, är tv en ny mediekanal för den politiska reklamen, en kanal som 

har ett stort genomslag. Eftersom det är ett nytt fenomen i Sverige finns inte någon omfattande 

forskning på området och därför är det intressant att studera ämnet i ett svenskt sammanhang.  Som 

med all annan reklam är det också relevant att studera påverkansprocesserna och vilka medel som 

används för att övertyga, för att skapa medvetenhet och lyfta fram hur vi påverkas av budskap på ett 

undermedvetet sätt. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Jag vill i min uppsats undersöka hur partierna kommunicerar i sina valfilmer. Syftet är att jämföra 

innehållet i de svenska partiernas valfilmer inför riksdagsvalet 2014 och ta reda på hur de väljer att 

utforma och förmedla sina budskap för att övertyga väljarna genom bild och text. Vilka strategier 

används? Hur konstruerar partierna olika budskap i text och bild och på vilka sätt försöker de övertyga 
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väljarna? Målet är att ta reda på om partierna använder sig av olika eller liknande grepp i sin 

kommunikation. För att göra detta används en retorisk och semiotisk analys av partiernas valfilmer 

som visades på TV4 inför riksdagsvalet. 

 

För att uppfylla syftet används följande frågeställningar: 

 Vilka centrala budskap framställs i filmerna (manifesta och latenta)?  

 Vilka retoriska och visuella strategier används för att övertyga?  

 Vilka likheter och skillnader finns mellan partiernas sätt att förmedla sina budskap? 

1.2 Material, urval och avgränsning 
Materialet består av ett urval av riksdagspartiernas valfilmer som sändes på TV4 under valkampanjen 

inför riksdagsvalet 2014. En första avgränsning gjordes vid de filmer som visades på TV4 under 

valkampanjen. Nya Moderaterna gjorde tre filmer med namnen ”Hissen”, ”Koppen” och ”Mötet” som 

alla handlade om jobben. Socialdemokraterna gjorde fyra filmer som handlade om jobben, skolan, 

välfärden och Sverigedemokraterna gjorde två filmer med namn ”Låt er inte tystas” och ”Jimmie 

Åkesson – på riktigt”. De resterande partierna gjorde vardera en film var som visades på TV4, 

Centerpartiets vid namn ”Närodlad politik”, Folkpartiets som handlade om skolan och 

Kristdemokraternas om familjen. Dessutom gjorde Alliansen en film med namnet ”Vi håller vad vi 

lovar”, mer känd som ”Tårtan”.  

 

Urvalet av filmer gjordes som ett typurval utifrån alla partiernas totalt 12 valfilmer som visades i TV4. 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet valde att inte köpa reklamplats utan satsade på filmer på Internet och 

digital strategi. Detta är intressant i sig men av den anledningen valdes deras filmer bort i den här 

undersökningen. Jag valde även bort Alliansens film ”Tårtan” med tanke på uppsatsens omfattning 

och tillgänglig tid. Genom ett typurval väljs de personer eller objekt som representerar det typiska och 

de som utgör fenomenets karakteristiska grupperingar (Larsson 2013:61). Jag valde således ut de 

filmer som jag ansåg var karakteristiska och innehållsrika utifrån det jag ville undersöka. För att bilda 

mig en övergripande uppfattning om filmernas innehåll tittade jag på alla valfilmerna och deras 

budskap och retorik. Temat för samtliga av moderaternas filmer var jobben medan Socialdemokraterna 

gjorde en film om jobben, en om skolan och en om välfärden samt en om reformer för jobben, skolan 

och välfärden. Från Moderaternas filmer valde jag ”Hissen” och från Socialdemokraterna valde jag 

filmen ”Skolan”. Av de två filmer som Sverigedemokraterna stod för valde jag deras första film 

”Jimmie – på riktigt”. Förutom att jag tycker att dessa filmer var karakteristiska och innehållsrika för 
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mitt syfte, hade de fått flest visningar på Youtube, i jämförelse med partiets andra filmer. Det kan tyda 

på att dessa filmer fått störst genomslag eller uppmärksamhet vilket motiverar urvalet ytterligare. 

 

Totalt valdes sex stycken filmer ut som material för analysen. Ett totalurval av alla filmer hade varit att 

föredra men utifrån uppsatsens tidsomfattning och utrymme blev en film från varje parti ett lagom 

urval. En kvalitativ undersökning som den här syftar heller inte till att generalisera på samma sätt som 

vid en kvantitativ jämförande analys. Att bara en film från oppositionssidan valdes skulle ändå kunna 

ses som en begränsning men då Socialdemokraterna var det enda partiet från den sidan som valde att 

göra tv-reklam var det svårt att komma ifrån. Samtidigt är inte huvudsyftet att göra en jämförelse 

mellan blocken och de filmer som ingår i urvalet utgör ändå en majoritet av filmerna och borde visa på 

generella tendenser och skillnader i strategier. Uppsatsen avgränsas till en undersökning av innehållet i 

filmerna, hur budskap konstrueras och förs fram i bild och text och har därför en konstruktivistisk 

ansats. Enligt en konstruktivistisk vetenskapssyn finns det inget neutralt observationsspråk som går att 

använda för att studera och exakt beskriva verkligheten. Istället formar vårt medvetande, genom 

språket, hur vi ser på världen och vad som uppfattas som ”verkligheten” (Bergström, Boréus 2013:28). 

Jag har inte studerat effekter av kommunikationen eller hur filmerna uppfattas av publiken eftersom 

det skulle kräva en annan typ av undersökning. 

1.3 Disposition 
I kapitlet som följer ges en teoretisk överblick av den forskning som är relevant för mitt område. Jag 

lyfter fram svensk och amerikansk forskning om politisk tv-reklam, teorier om strategisk politisk 

kommunikation och valkampanjer och semiotiken som teoretisk utgångspunkt för en analys av 

reklamfilm. Därefter kommer ett metodavsnitt där jag beskriver hur jag gått tillväga och hur materialet 

analyserats utifrån semiotik och retorik. I det sista avsnittet analyseras filmerna följt av en diskussion 

om resultaten. 

2. Teoretiska utgångspunkter 

Eftersom politisk tv-reklam är ett relativt nytt fenomen i Sverige är forskningen på området begränsad. 

Nedan lyfter jag fram två svenska uppsatser som handlar om innehållet i svensk politisk reklam och 

resultat av internationell forskning på området. 
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2.1 Tidigare forskning 
I en kandidatuppsats skriven av Heikensten och Larsson vid Mittuniversitetet, jämfördes innehållet i 

valfilmerna inför EU-valet 2009 med syfte att undersöka om partierna fokuserade på image eller 

sakfrågor och om det förekom negativ reklam. Samtliga partiers totalt sju filmer analyserades och 

resultaten visade att filmerna skiljde sig i stil och professionalitet. Filmerna genomsyrades generellt av 

positiv reklam för det egna partiet med uppbyggande av både den egna imagen och de egna 

sakfrågorna. Negativ reklam förekom endast i ett fall. En gemensam trend var att använda sig av 

partiledare för att skapa förtroende för kandidaten (Heikensten, Larsson 2009). En annan 

kandidatuppsats skriven av Rosén vid Stockholms universitet, där partiernas valfilmer inför 

riksdagsvalet 2010 analyserades, visade att det då inte var någon större skillnad i hur partierna 

formulerade sina budskap och att filmdramaturgin var densamma oavsett politisk tillhörighet. Den 

visade också att de svenska filmerna till skillnad från många andra länders var nästan helt utan 

personkampanjer, det vill säga att de egna politikerna inte framträdde i filmerna annat än som 

speakerröster (Rosén 2010). Filmerna skiljde sig åt i användningen av humor där Centerpartiet stack ut 

och även i vilken utsträckning de syftade till att väcka känslor. Där utmärkte sig Sverigedemokraterna 

och deras film visades inte i originalutförande då den ansågs bryta mot lagen om hets mot folkgrupp. 

Men också Kristdemokraterna använde sig av ett starkt bildspråk för att väcka känslor och skapa 

reaktioner mot ett samhälle som de ansåg vara omänskligt. Det förekom också negativa och kritiska 

budskap i flera filmer, av framförallt oppositionen. Forskning visar att regeringssidan oftare brukar 

lyfta fram framgångar i den egna förda politiken medan oppositionen är mer benägen att kritisera 

motståndarna. Däremot visar forskning att negativ reklam, förutom i USA, är relativt ovanligt 

internationellt (Strömbäck 2013:76). 

 

I USA har den politiska reklamen stor betydelse och utgör en betydande del av kampanjbudgeten. 

Därför finns mycket amerikansk forskning på området. I den amerikanska forskningen om just 

innehållet i den politiska reklamen handlar den största delen om huruvida filmerna fokuserar på att 

bygga image eller på information om sakfrågor. Det finns en oro att reklamen trivialiserar politiken 

genom att fokusera på kandidatens personlighet istället för ideologi. Även om frågan är omdiskuterad 

visar en internationell jämförelse av innehållet i politiska reklamfilmer att det är vanligare att fokus 

ligger på sakfrågor än på image och att en övervägande del av filmerna är positiva och inte negativa 

(Kaid 2001:17). Däremot används oftare känslor som argument för att övertyga, snarare än logiska 

argument samt att den som framför meddelandet i filmerna oftare är anonyma talare och inte 

kandidaterna eller partiledarna själva (Kaid 2001:178). 
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Resultaten av de svenska studierna liknar därför internationella trender när det gäller synen på 

sakfrågor och image samt användandet av känslor för att övertyga. Min egen uppsats blir ett bidrag till 

den här forskningen eftersom jag är intresserad av att försöka hitta trender och mönster i informationen 

som finns i, och som förmedlas genom den politiska reklamen. 

2.2 Politisk kommunikation 
Politik och kommunikation hänger nära ihop eftersom politiken formas, förmedlas och förstås genom 

kommunikation (Strömbäck 2009:237). Politisk kommunikation kan beskrivas som all målmedveten 

kommunikation om politik, vilket kan vara både verbala och skriftliga uttalanden men också allt det 

som bygger upp en politisk image eller identitet som klädsel, frisyr, design av logotyp och så vidare. 

På det sättet inkluderas också symboliska handlingar och utseende (McNair 2007:4).  

 

Målmedveten kommunikation om politik kan ske mellan olika aktörer och organisationer och handlar 

också om makt. Jesper Strömbäck, professor i journalistik vid Mittuniversitetet, beskriver politisk 

kommunikation som: 

 

… utbytet av symboler och budskap mellan politiska aktörer och institutioner, allmänheten och 

nyhetsmedierna, vilka är en konsekvens av eller har konsekvenser för det politiska systemet. 

Utfallet av dessa processer påverkar stabiliseringen eller förändringen av rådande 

maktförhållanden (Strömbäck 2009:32). 

 

Det betyder att politisk kommunikation handlar om hur politiker kommunicerar, men också att det är 

ett samspel mellan politiska aktörer, medieaktörer och allmänheten där alla påverkar och påverkas av 

varandra. Det är i den politiska kommunikationen som politiska aktörer, medieaktörer och medborgare 

möts och där olika bilder av verkligheten formas och omformas samt där opinioner bildas och 

förändras (Strömbäck 2009:32-41). I Sverige dominerar journaliststyrda medier den politiska 

kommunikationen genom till exempel debatter och nyheter. Men genom tv-reklam, valaffischer och 

sociala medier kan partierna kommunicera direkt med väljarna utan att innehållet tolkas i förväg av 

journalister (Strömbäck 2013:18).  

2.2.1 Strategisk politisk kommunikation och valkampanjer 

Strategisk politisk kommunikation handlar om ett strategiskt användande av kommunikation för att 

uppnå politiska mål och för att påverka opinionen i olika frågor (Strömbäck 2009:197f). Strömbäck 

beskriver hur den strategiska politiska kommunikationen och valkampanjer blivit allt viktigare idag på 

grund av att rörligheten bland väljarna har ökat. Idag är det färre som identifierar sig med, och har en 
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relation till ett parti. Många väljare är osäkra på hur de ska rösta och väntar med att bestämma sig tills 

strax före valdagen och därför har partierna blivit tvungna att anpassa sig och hitta nya sätt att nå 

väljarna. Forskning visar att partierna som organisationer blir alltmer professionella vilket innebär att 

de använder kampanjtekniker på ett effektivt sätt och att de använder experter och konsulter i en allt 

större omfattning (Strömbäck 2009:201-202). Den strategiska kommunikationen kan till exempel 

handla om att kartlägga frågor som kan innebära problem för partiet eller frågor där de anses ha starkt 

stöd av allmänheten. Detta genom att till exempel använda opinionsmätningar och fokusgrupper, att 

strategiskt utforma budskap och kommunicera dessa via olika kanaler för att nå olika målgrupper samt 

att försöka påverka medierna, vilka frågor de uppmärksammar och på vilket sätt de gestaltar dessa 

frågor (Strömbäck 2013:16).  Professionaliserade partier lägger också större resurser på att kartlägga 

det egna partiets styrkor och svagheter och även vad som är motståndarnas styrkor och svagheter 

(Strömbäck 2013:45).  

 

En viktig del av den strategiska kommunikationen är att bestämma vilka målgrupper som ska 

påverkas. I stället för att försöka vinna över alla väljare, försöker partierna vinna över särskilt viktiga 

målgrupper genom att kartlägga väljarna, dela in dem i målgrupper och rikta särskilda budskap som är 

anpassade till dessa målgrupper. Detta sker genom opinionsmätningar som man använder för att få 

veta vilka frågor som de strategiskt utvalda målgrupperna tycker är viktiga. Olika partier förknippas 

med, eller har störst förtroende i olika frågor och om partierna kan få kampanjen att handla om den 

fråga partiet äger ökar chansen för partiet att vinna väljarna (Strömbäck 2009:210). 

2.3 Politisk marknadsföring 
Det som kännetecknar politisk reklam är dels att partierna helt kan kontrollera hur meddelandet 

utformas och dels användningen av massmedier för att sprida budskapet (Strömbäck 2013:65). Olika 

länder har olika regler för hur politisk reklam får sändas. I USA har tv en mycket stor betydelse för 

valkampanjerna och marknadsföringen står för en stor del av kampanjbudgeten, till skillnad från 

Storbritannien där det är förbjudet att köpa reklamplats. Istället erbjuds en begränsad del sändningstid 

för politiska meddelanden gratis. I Sverige har politisk reklam funnits länge i form av valaffischer, 

tidningsannonser och valfilmer som visats på bio, men det var under riksdagsvalet 2010 när alla 

partierna köpte reklamtid i TV4 som den politiska reklamen fick genomslag i Sverige på riktigt 

(Strömbäck 2013:64–65).  

 

Den politiska reklamen ska sprida information om vad partiet står för och samt övertyga väljarna att 

partiet eller kandidaten är det bästa alternativet (McNair 2007:87). Även om politisk reklam skiljer sig 

från kommersiell reklam av varor och produkter används ofta samma strategier för att sälja in en 
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kandidat eller ett parti. För att skapa en image och skilja en produkt från andra liknande produkter 

försöker man genom reklamen att knyta betydelser till produkten och att göra det på ett sätt som 

knyter an till köparens behov och önskningar. En produkt har på det sättet både ett användningsvärde 

och ett betydelsevärde. Då partierna betraktas på samma sätt betyder det att de olika valen mellan 

politiska alternativ inte bara skapas utifrån partiets användningsvärde, till exempel att parti A kommer 

att styra landet effektivt, utan också utifrån partiets betydelsevärde, där parti A betyder det här i 

motsats till parti B som betyder något annat (McNair 2007:88-90). Ett vanligt sätt att knyta betydelse 

till en vara i reklam är att anknyta bekanta tecken och symboler till produkten för att betydelsen ska 

föras över. Ofta försöker man knyta an till nostalgiska värden genom att använda betydelsesystem som 

finns i kulturen och som lyfter fram olika värden. McNair menar att den politiska reklamen i USA har 

blivit alltmer symbolisk och mytologisk (McNair 2007:92). Istället för att försöka övertyga eller 

förklara något genom logiska argument och fakta är det ofta mer effektivt att knyta an till exempelvis 

rädslor eller behov och önskningar som ligger inbäddade i kulturen och relatera dessa till kandidaten i 

reklamen (McNair 2007:93).   

 

Politiken, menar McNair, har på gott och ont blivit en process där konsumenterna genom 

massmedierna presenteras för olika politiska alternativ, som ”konsumenterna” måste välja mellan. 

Politikerna måste därför framställa sig själva som olika märken av samma produkt (McNair 2007:89). 

McNair menar att då beroendet mellan politiska aktörer och medierna ökat har politiken blivit en konst 

inte bara i att övertyga utan också i framförande, där stil, presentation och marknadsföring har stor om 

inte till och med större betydelse än innehållet (McNair 2007:201). En del forskare är kritiska till detta 

och ser det som att medierna och kommersialiseringen av dessa har inneburit att också politiken 

kommersialiserats och att detta försvagar demokratin. Det finns dock olika sätt att se på vad som 

utmärker ”den goda demokratin”. Ovan nämnda perspektiv vänder sig emot den demokratimodell som 

Strömbäck beskriver som en konkurrensdemokrati, som präglas av en tävlan mellan eliter om folkets 

röster. Medborgarna har då en viktig betydelse i valen då det bestäms vilka som ska besluta om 

innehållet i politiken. Andra demokratimodeller som står emot det perspektivet är till exempel 

deltagar- och samtalsdemokratin, som anser att demokratin byggs underifrån genom att så många som 

möjligt aktivt deltar och är engagerade, inte bara främst under valen (Strömbäck 2009:252-254). Om 

man anser att en samtalsdemokrati är den bästa modellen blir bristen på sakfrågor och fokuset på 

image i den politiska kommunikationen problematisk. 

 

2.3.1 Image och issue 

Undersökningar av innehållet i politisk reklam handlar ofta om huruvida filmerna fokuserar på att 

bygga kandidatens image eller på att framställa kandidatens syn på olika sakfrågor som grundar sig i 
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ideologi. Även om de politiska systemen skiljer sig mellan USA och Sverige, går det i ett svenskt 

sammanhang att tala om både partiets och partiledarens image. Det är en relevant frågeställning 

eftersom det ofta talas om att det sker en ”amerikanisering” internationellt, där partierna blir alltmer 

professionella och effektiva i sin kommunikation och samtidigt är det viktigt att undersöka eftersom 

det kan få effekter för hur människor uppfattar en kandidat eller ett parti. En orsak till att många 

studier riktat in sig på frågan är uppfattningen att medborgarna måste kunna fatta rationella beslut om 

hur de ska rösta, baserat på information om var kandidaten står i olika frågor. Att försöka skapa en 

image genom politisk tv-reklam ses också i större utsträckning som manipulation än all annan 

imageskapande reklam som sker via andra informationskanaler (Johnston, Kaid 2002:282).  

 

Det finns olika uppfattningar om huruvida issue eller imageinformation är mest förekommande i den 

politiska reklamen. Lee Kaid, professor i kommunikation vid University of Florida visar att issues är 

lika vanligt förekommande som image och internationella jämförelser tyder på att issueinformation är 

mer vanligt än image (Kaid 2001:17). Brian McNair, professor i journalistik och kommunikation, 

beskriver å andra sidan hur den politiska tv-reklamen i USA mellan 1960 och 1984 blivit alltmer 

imageorienterad och visar hur till exempel Bill Clinton´s image framgångsrikt konstruerades kring 

ungdom och radikalism i kontrast till George Bush ålder och konservativa hållning (McNair 2007:92).  

Men det kan vara svårt att skilja mellan vad som är imageinformation och vad som är issueinformation 

i en reklamfilm. Reklam som domineras av imageinformation kan innehålla sakfrågeinformation och 

issuefokuserad reklam kan samtidigt syfta till att bygga kandidatens personlighet och image (Johnston, 

Kaid 2002:284). Det är därför begrepp som går in i varandra och reklamen innehåller ofta både image 

och issueinformation. Däremot visar undersökningar att användningen av olika argument för att 

övertyga skiljer sig mellan de filmer som har störst fokus på image respektive issue. Kaid skiljer 

mellan känslomässiga, logiska och etiska argument. I filmer där störst fokus ligger på issue eller 

sakfrågor används oftare känslomässiga snarare än logiska argument för att övertyga. Språk och 

bildspråk används då för att framkalla vissa känslor hos publiken. Vid logiska argument används 

istället bevis och fakta för att övertyga. I filmer där fokus ligger på image används framförallt etiska 

argument för att skapa trovärdighet för kandidaten eller partiet. Även om också känslomässiga 

argument ofta används i imagereklam, används framförallt etiska argument där kandidaten framställs 

som pålitlig och trovärdig (Johnston, Kaid 2002:288).  

2.4 Semiotiskt perspektiv på politisk reklam 
Politisk kommunikation har ofta undersökts utifrån modeller där kommunikationen ses som en 

överföring av meddelanden enligt till exempel Harold och Lasswell´s modell. Kommunikationen ses 

då som en linjär och enkelriktad överföring av budskap mellan en sändare och en mottagare och 
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störningar i kommunikationen kan göra att meddelandet inte går fram som avsändaren tänkt. Utifrån 

det perspektivet går det inte att säga mycket om själva innehållet i meddelandet och man tar heller 

ingen hänsyn till att information kan tolkas på olika sätt (Heradstveit, Björgo 1996:14).  

 

Är man som jag intresserad av att undersöka hur man försöker övertyga i den politiska retoriken, det 

vill säga hur partierna använder språket för att uppnå retoriska vinster, är semiotiken en användbar 

utgångspunkt. Semiotiken handlar om hur betydelse uppstår och etableras genom att allt ses som 

tecken. Ett tecken är ”något som står för något annat, ett uttryck som står för ett innehåll” (Heradstveit, 

Björgo 1996:21). Det innebär att allt det som vi observerar kan tolkas som uttryck för något, som 

exempelvis att ett trafikljus med en grön gubbe betyder att det är tillåtet för fotgängare att passera 

övergångsstället, eller att en svart katt som springer över gatan betyder otur. Grunden för att vi ska 

förstå varandra och koppla samman olika uttryck med ett innehåll är att vi har gemensamma kulturella 

koder. Dessa kulturella koder gör att vi kan kommunicera med varandra och förstå vad den andra 

menar (Heradstveit, Björgo 1996:36). Det är denna kollektiva betydelse, som går att utläsa i kulturen, 

som studeras inom semiotiken. Målet är att synliggöra att många saker och handlingar som vi ser som 

självklara får sin betydelse genom att de baseras på gemensamma föreställningar som är inbyggda i 

kulturen (Heradstveit, Björgo 1996:42).  

 

Politik handlar till stor del om att skapa betydelse och därför går det med semiotikens hjälp att förstå 

de processer som skapar och förmedlar olika uppfattningar inom den politiska kulturen. Med ett 

semiotiskt perspektiv går det att studera allt som ”text”, som får betydelse genom människors 

tolkningar. Tillsammans med retorik kan semiotiken förklara hur den språkliga delen av en text 

samverkar med de icke-språkliga delarna för att uppnå det retoriska syftet (Ekström, Larsson 

2013:235). Men till skillnad från tidigare nämnda perspektiv, där kommunikationen ses som en linjär 

överföring av meddelanden, ligger inte fokus i ett semiotiskt perspektiv på vad avsändaren menar. Det 

som studeras är de meningsstrukturer som används i filmerna. Dessa meningsstrukturer bygger på hur 

och vilka kulturella koder som används i syfte att försöka påverka och överföra olika budskap, även 

om dessa kan tolkas på olika sätt. 

3. Metod 

Syftet är att studera hur budskap förmedlas genom text och bild i partiernas valfilmer. Det 

övergripande målet är därför att ta reda på vilka former och argument som används i filmerna för att 
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övertyga. Detta görs genom en kvalitativ innehållsanalys där filmerna analyseras med hjälp av 

semiotiska och retoriska begrepp. 

3.1 Tillvägagångssätt 
Till att börja med transkriberades de valda filmerna, en scen i taget. (Beskrivningarna finns angivna i 

bilaga 1). Som underlag för den retoriska analysen skrevs allt som sades i filmerna ned tillsammans 

med en anteckning om vem som sade vad. Även den text som förekom noterades. Eftersom filmerna 

är multimodala, det vill säga att språk, bilder och illustrationer samverkar och får betydelse för 

budskapet, används ett utvidgat textbegrepp där både bild och tal ses som texter (Björkvall 2013: 310). 

 

Det finns många olika verktyg för att studera texter. Jag har använt mig av olika begrepp från 

semiotiken och retoriken som jag anser vara användbara, där jag tittat på vilka sakfrågor och problem 

som lyfts fram, vilka personer som framträder och på vilket sätt de framställs, vilka värden som 

betonas och vilka slags argument som används för att övertyga. En utgångspunkt för frågorna kommer 

från Kaid´s forskning om amerikanska presidentkandidaters ”videostyle” som handlar om hur de 

kommunicerar i sina reklamfilmer (Kaid 2001). Jag har också tagit hjälp av Björkvalls beskrivning av 

olika frågor som kan användas för att identifiera olika typer av betydelser i visuella texter. Dessa 

handlar bland annat om vilken möjlighet det finns till symbolisk interaktion mellan läsaren och 

betraktaren av texten och hur olika versioner av omvärlden målas upp (Björkvall 2013:312).  

 

Den symboliska interaktionen handlar om hur maktrelationen mellan människor i den visuella texten 

och betraktaren framställs. Det sker ofta genom kameravinkel och perspektiv där till exempel ett 

ovanifrånperspektiv placerar betraktaren i ett symboliskt maktperspektiv gentemot den avbildade 

personen medan ett underifrånperspektiv ger motsatt effekt. Ett framifrånperspektiv skapar en närhet 

och inkluderar betraktaren medan ett bakifrånperspektiv skapar distans. Inkludering eller exkludering 

kan också skapas beroende på hur stor del av bilden som upptas av en person (Björkvall 2013:314-

320). 

 

Visuella texter kan också framställa olika bilder eller versioner av verkligheten genom hur relationerna 

mellan deltagarna eller objekten i bilderna framställs. Det kallas också narrativa processer och handlar 

om den betydelse som skapas när någon gör något, reagerar på något eller där något händer. En person 

kan till exempel framställas som aktiv eller passiv beroende på vem som gör något men det kan också 

handla om mot vilken bakgrund händelserna utspelar sig, vilka medel som används och vem som har 

tillgång till dessa medel (Björkvall 2013:323-328). Det går också att titta på hur individer och grupper 
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representeras. Människor som avbildas i grupp får ofta andra betydelser än om de avbildats som 

individer (Björkvall 2013:332).   

  

Genom att analysera interaktionen och hur versioner av världen skapas i filmerna går det att säga 

något om maktförhållanden, vilka som inkluderas och vilka som exkluderas från en gemenskap och 

även hur spänningar framställs mellan grupper, vem som är aktiv eller passiv och vilka som framställs 

som individer eller grupper. Detta är verktyg som används i analysen av vilka budskap som förs fram i 

filmerna, om fokus ligger på image eller issue och vilka strategier som används.  

3.2 Semiotisk bildanalys 
På ett liknande sätt som språket är ett symbolsystem är den visuella kommunikationen ett 

symbolsystem där olika bildelement eller delar av en bild kan tolkas på olika sätt beroende på 

individuella och kulturella erfarenheter hos betraktaren. En bildanalys går ut på att bryta ned de olika 

betydelsebärande elementen i en bild och sedan foga samman dessa (Ekström, Larsson 2010:179). 

Nedan beskrivs de verktyg från semiotiken som används i analysen. 

3.2.1 Denotation och konnotation 

En utgångspunkt i semiotiken är att bilden har ett öppet eller ett dolt budskap som den kommunicerar 

med en betraktare. Det kan också beskrivas som att visuella uttryck innehåller ett manifest budskap 

men också ett latent budskap som kan nås genom en kritisk analys (Eriksson, Göthlund 2004:36). 

Denotation kallas den direkta ”bokstavliga” betydelsen hos ett bildelement och används för att 

identifiera vad bilden föreställer. De kulturella associationer som uppstår när vi tolkar ett tecken 

utifrån våra föreställningar kallas för konnotationer. Konnotationerna är inte bara associationer som 

uppstår hos en person men inte hos en annan, utan grundar sig i gemensamma kulturella koder. Även 

om individer kan tolka budskap på olika sätt kan reklammakare eller retoriker försöka att väcka vissa 

associationer och känslor hos publiken genom att spela på den kulturella bakgrundskunskap som han 

eller hon delar med publiken (Heradstveit, Björgo 1996:40-43). 

3.2.2 Metafor och metonym 

En metafor kan beskrivas som en utsaga som innehåller en jämförelse eller ett påstående om likhet 

mellan två objekt. Man byter ut ett ord mot ett annat ord så att betydelsen mellan objekten överförs. 

Men en metafor är mer än bara en liknelse. Genom att ställa två utsagor eller objekt tillsammans 

skapas ett betydelseöverskott där en ny betydelse uppstår genom att de olika kontexterna som orden 

hör hemma i samspelar med varandra. Metaforen bygger därför på det som är likt mellan två objekt 

men också på att något av det som är olikt överförs. Säger man till exempel att ”Hon är en ros” betyder 

det att vissa likheter betonas hos rosen och kvinnan medan andra egenskaper inte lyfts fram. En bra 
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metafor gör att det framkallas nya samband som fungerar på grund av de konnotationer som är knutna 

till rosen i vår kultur. I den politiska retoriken och reklamen går det att använda dessa känsloladdade 

konnotationer och genom metaforer få publiken att dra slutsatser på egen hand (Heradstveit, Björgo 

1996:64-70). 

 

Medan metaforen bygger på att det finns en liknelse mellan det som avses och det bildliga uttrycket, 

handlar metonymien om att det finns en närhet mellan två begrepp eller objekt. En metonym används 

till exempel då man säger ”Sverige vann hockey-vm” där Sverige står för svenska hockeylandslaget, 

eller då ”Hollywood” får stå för hela den amerikanska filmindustrin. Både metaforer och metonymier 

är exempel på stilfigurer som kan användas för att få publiken att se på en företeelse på ett visst sätt 

och som medel för att förtydliga och framhäva något. Eftersom stilfigurerna säger mycket med få ord 

förtätas språket och särskilt bilder kan användas för att väcka publikens känslor (Karlberg, Mral 

1998:46-50). Metaforer och metonymier kan därför användas i reklamen för att skapa konnotationer 

hos publiken. 

3.2.3 Intertextualitet och interdiskursivitet 

Intertextualitet är när ord, fraser eller textpartier upprepas från andra texter, samtal och genrer, eller då 

tankegångar i texten påminner om sådant som formulerats tidigare.  En text står inte för sig själv utan 

bygger alltid på det som sagts och skrivits tidigare och kan ses som en länk i en kedja av tidigare och 

framtida texter. Betydelse skapas därför genom den dialog texten för med andra texter (Ekström, 

Larsson 2010:155-157 ). Intertextualitet går på så sätt att se när en text består av flera lager av 

betydelser där det finns likheter mellan två eller flera texter genom referenser eller tankegångar. Det 

kan till exempel vara då en valaffisch får sin betydelse genom att den relaterar till partiets valfilm.  

 

Interdiskursivitet är när det upprättas ett samband med andra diskurser och genrer istället för med 

andra konkreta texter (Bergström, Boréus 2012:334). En diskurs är praktiker eller regelsystem som 

bestämmer hur vi skriver, talar, handlar eller på andra sätt kommunicerar. Diskurserna legitimerar 

vissa kunskaper men inte andra och bestämmer vem som får uttala sig, om vad och på vilket sätt 

(Bergström, Boréus 2012:355-356). Man kan till exempel tala om en vetenskaplig diskurs där det finns 

vissa krav på hur forskning ska bedrivas, vilka frågor som är relevanta och hur universiteten 

organiseras och så vidare. På så sätt talar diskurser om hur vi ska se på världen. I en valfilm kan det 

finnas en interdiskursiv relation till andra massmediegenrer där innehållet i filmen exempelvis bygger 

på diskurser som uttrycks i nyhetsbevakningen eller på andra sätt i samhället.      
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3.3 Retorik 
Retorik betyder konsten att övertyga och är alla de sätt som människor använder för att påverka 

varandras tänkande och beteende genom ett strategiskt användande av symboler. Symboler kan vara 

allt från ord och bilder till gester och abstrakta former som till exempel musik . Alla situationer där 

någon försöker övertyga någon om något kallas retorik och varje text som är tänkt att vara 

övertygande är ett retoriskt budskap (Karlberg, Mral 1998:10). Politisk påverkan kan bara ske genom 

sådan kommunikation som är tänkt att övertyga. Retorik i den politiska debatten är en form av 

dragkamp om värderingar och genom retoriken försöker man organisera verklighetsuppfattningen och 

erfarenheterna hos dem som man vill påverka så att det som framställs uppfattas som naturligt och 

självklart (Heradstveit, Björgo 1989:12).   

3.3.1 Ethos, logos, pathos  

I retoriken finns tre grundläggande medel för att övertyga: ethos, logos och pathos. Ethos handlar om 

att övertyga med hjälp av sin personlighet och trovärdighet. När man studerar ethos vill man ta reda på 

hur den som står bakom texten framställer sin identitet och hur talaren försöker skapa förtroende för 

sin person. Det kan göras genom att tillexempel hänvisa till sin auktoritet eller att skapa en ”vi” känsla 

med publiken. I reklam handlar det sällan om ett personligt ethos men ett företag eller en organisation 

kan hävda sin trovärdighet och karaktär genom till exempel logotyp, uniformer och inredning eller 

miljö. Att uttrycka värderingar kan också vara ett sätt att förbättra sin image (Karlberg, Mral 1998:33). 

I politiken är det mycket viktigt att känna förtroende för talarens personlighet för att köpa det han eller 

hon säger och detsamma gäller ett parti. I reklam kan ethos handla om att stärka bilden av företaget 

eller partiet. 

 

Genom logos vill man övertyga med hjälp av fakta och vädjar till åhörarens förnuft och kritiska 

omdöme. I vilken omfattning används fakta och saklig argumentering för att övertyga? Är de 

sakupplysningar som framställs tillräckliga utifrån publikens kunskaper och typen av framförande? 

Vilka källor har använts och saknas några källor (Karlberg, Mral 1998:34)?   

 

Pathos går ut på att övertyga med hjälp av känslor, både talarens egna och publikens. Vilka känslor 

vill talaren väcka och i vilket syfte? Beroende på syfte kan talaren vilja uppröra, engagera eller väcka 

medlidande, hopp, förtvivlan eller längtan och så vidare. Det kan göras genom att visa egna känslor 

eller anspela på minnen eller situationer som väcker känslor. Bilder, både verbala och visuella är också 

effektiva känsloväckare. I reklam och politik framställs ofta de motsatta känslorna fruktan och hopp 

för att övertyga (Karlberg, Mral 1998:35). 
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Att studera ethos, logos och pathos i politiska reklamfilmer kan vara användbart för att se på vilka sätt 

partierna försöker övertyga och för att undersöka huruvida fokus ligger på sakfrågor eller image. 

Liksom tidigare nämnda forskning av Kaid visar, används känslomässiga argument eller pathos i 

större omfattning i reklam som har störst fokus på sakfrågor, där man till exempel oftare försöker 

framkalla rädslor eller vädja till publikens farhågor än i imagereklam. Imagereklam bygger till större 

del på etiska eller ethosargument, för att framställa kandidaten som trovärdig och pålitlig (Johnston, 

Kaid 2002:288). 

3.4 Metoddiskussion 
Retorik och semiotik är som tidigare nämnts bra metoder att kombinera om man vill undersöka hur 

politisk betydelse etableras och överförs, där fokus ligger på det innehållsliga budskapet. Detta kan 

vara svårt att nå genom andra metoder. Det centrala i studien är övertalningsprocesserna i politiken, 

det vill säga hur aktörer i konkreta sociala kontexter manipulerar språket utifrån bestämda intentioner 

för att uppnå politiska och retoriska vinster, där syftet är att blottlägga sådan manipulation och skapa 

en medvetenhet om hur man kan bli påverkad (Heradstveit, Björgo 1989:97). Genom semiotiken går 

det att blottlägga hur betydelse etableras och kommuniceras i politiska processer och på det sättet går 

det att få insikt i politiska processer som oftast försiggår på ett omedvetet plan (Heradstveit, Björgo 

1989:15). Fördelen med en sådan kvalitativ innehållsanalys är således att det går att få en rik och 

detaljerad information om saker som inte är direkt uppenbara eller manifesta, till skillnad från till 

exempel en kvantitativ innehållsanalys som också hade varit möjligt att göra. I en sådan kvalitativ 

undersökning blir forskarens roll och förförståelse extra viktig för resultaten vilket kan vara ett 

problem men också en förutsättning för den här typen av undersökning. Med utgångspunkt från Hans-

Georg Gadamers perspektiv på en uttolkarorienterad tolkningsstrategi, är vi som samhällsvarelser 

alltid närvarande i tolkningsprocessen. Texten har en föränderlig betydelse eftersom olika människor 

tolkar den på olika sätt i olika historiska situationer och det centrala i perspektivet är texten som den 

föreligger och vi själva som socialt och historiskt betingade uttolkare. Uttolkaren använder sin samtida 

kunskap och sina erfarenheter vilka samspelar med de erfarenheter texten bygger på. På så sätt skapas 

nya betydelser (Bergström, Boréus 2013:31-32). Jag anser därför att metoden är valid för att besvara 

forskningsfrågorna och att undersökningen kan ge svar på forskningsfrågorna. Bergström och Boréus 

skriver att möjligheten till god validitet ökar genom att forskaren ökar sin förståelse av sin egen 

förförståelse, sin vetenskapskultur och den sociala kontexten kring studien (Bergström, Boréus 

2013:42). Min förförståelse av politisk kommunikation har givetvis ökat under studiens gång och 

bygger på de teoretiska kunskaper som nåtts inom kommunikation på kandidatnivå. Undersökningens 

validitet kan begränsas av mina tidigare kunskaper om politiska processer då jag inte har några 

avancerade förkunskaper inom området. Däremot riktar sig reklamen till en bred publik av Sveriges 

befolkning vilken jag är en del av och därför bör mina tolkningar vara relevanta.  
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Tolkningsaspekten handlar också om reliabilitet, att var noggrann i undersökningens alla led och att 

eliminera felkällor. En exakt intersubjektivitet kan därför inte uppnås då observationerna inte ses som 

neutrala men god forskning bör enligt Bergström och Boréus utmärkas av genomskinlighet och 

välgrundad argumentation (Bergström, Boréus 2013:43). Därför har jag försökt att vara tydlig i mina 

beskrivningar till exempel av det som uttrycks och vad som är mina tolkningar och att underbygga 

dessa med citat och beskrivningar av händelser och bilder. Jag har också använt mig av tydliga 

verktyg, begrepp och analyskategorier för att underbygga mina tolkningar och öka undersökningens 

genomskinlighet. 

4. Analys 

I följande avsnitt analyseras filmerna utifrån de ovan beskrivna verktygen inom visuell 

kommunikation och begrepp från semiotiken och retoriken. Inledningsvis ges en kort beskrivning av 

filmerna och de denotativa betydelserna. Mer omfattande beskrivningar av filmerna ges i bilaga 1. 

4.1 Nya Moderaterna 

Nya Moderaternas filmer har tagits fram i samarbete med reklambyrån Fortune och handlar alla om 

första dagen på jobbet. ”Hissen” är 31 sekunder lång och spelar upp en dialog mellan en grupp män 

som står i en hiss. Närmst i bild står en yngre kille klädd i blåställ med bygghjälm på huvudet och gula 

hörselskydd. Händelsen utspelar sig på en byggarbetsplats i en arbetshiss och han har tumstock, 

skruvmejslar och andra verktyg prydligt uppradade i bröstfickorna. Killen längst fram i bild utmärker 

sig då han är yngre än de andra och hans flackande blick och prydliga klädsel, i motsats till de äldres 

mer avslappnade klädsel och hållning, gör att man förstår att han är osäker och ny och på jobbet. 

Dialogen förstärker att han är den passiva då han blir tilltalad av de äldre och får svara på om han har 

tagit med sig rätt verktyg. En av de äldre arbetarna frågar om han också har ögonmåttet med sig. Den 

yngre killen förstår inte att det är ett skämt och svarar att han inte har något ögonmått varpå de andra 

skrattar. Samtidigt som de skrattar tar de ett steg närmre, lägger en hand på hans axel och klappar om 

honom vilket gör att man förstår att det är ett hjärtligt skratt och inte mobbing som pågår. Känslan som 

uppstår är en trevlig och hjärtlig gemenskap på jobbet. Samtidigt visas en text med en uppmaning som 

säger att ”Fler ska få uppleva sin första dag på jobbet”. Det är ett logiskt argument medan det latenta 

budskapet som framställs är att det är roligt och en gemenskap att jobba och att en röst på Moderaterna 

innebär att fler kan komma i arbete. Det är en intertextuell koppling till ”arbetslinjen” som sätter 

begreppet i en positiv kontext (http://www.moderat.se/debatt/arbetslinjen-nodvandig-den-svenska-
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modellen). I stället för att tala om jobben utifrån ett ekonomiskt perspektiv är det mänskliga värden 

som lyfts fram, vilket troligtvis är lättare att ta till sig som väljare. Det är således främst pathos som 

används som argument för att övertyga, då det skapas en positiv känsla av gemenskap på jobbet. 

Ordvitsen som används är enkel och kan skapa en igenkänning av att känna sig osäker och inte känna 

igen de sociala koderna på en ny arbetsplats. Då bildvinkeln är rakt framifrån och personerna upptar en 

stor del av bilden skapas en känsla av närhet till personerna i hissen, som att betraktaren vore en del av 

gruppen. Att de är på en byggarbetsplats konnoterar en retorik som mer riktar sig till en målgrupp som 

främst skulle rösta på Socialdemokraterna. Nya Moderaterna beskriver sig själva som ”Det enda 

arbetarpartiet” och genom den intertextuella kopplingen lyfter man fram Moderaternas syn att det är 

fler människor i arbete som skapar välfärd och minskar klyftorna i samhället 

(http://www.moderat.se/nya-moderaterna-det-enda-arbetarpartiet). Den image eller opersonliga ethos 

som skapas av partiet är mer folklig och bred än gamla Moderaternas. 

 

Filmen avslutas med en text; ”över 250 000 nya jobb är bara början” som genom logos vädjar till 

tittarnas förnuft och framställer en bild av att man fört en framgångsrik jobbpolitik. Det är ett 

argument som tydligt stärker Moderaternas ethos; om man röstar på Moderaterna kommer fler att 

komma i arbete. På det sättet målas det upp en idyllisk bild av en verklighet som knyts samman med 

arbete, medan det underliggande budskapet blir att betraktaren inte kommer att få uppleva den 

möjligheten om han eller hon röstar på till exempel Socialdemokraterna. Liksom Kaid´s forskning 

visar (Kaid 2001) är det vanligare att filmer som domineras av issue- information i större utsträckning 

anspelar på känslor vilket även den här filmen gör. Men det kan också tolkas som att filmen hjälper till 

att bygga upp Nya Moderaternas image som folkliga, genom att belysa sina insatser och stärka sitt 

ethos genom jobbfrågan.  

4.2 Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna har själva tagit fram idéerna till sina reklamfilmer men de har inte gått ut med 

vilket produktionsbolag som står bakom. Filmen ”Jimmie Åkesson – På riktigt” är 31 sekunder lång 

och visar Jimmie Åkesson som sitter i baksätet på en bil och åker genom ett somrigt svenskt landskap. 

Landskapet med sol, blå himmel och gröna ängar konnoterar värme och grönska och hjälper till att 

bygga upp en ljus och positiv känsla. Att resan går genom ett svenskt naturlandskap kan tolkas som att 

filmen vänder sig till människor utanför storstadsområdena, eftersom Sverigedemokraterna där har 

starkt stöd. Städer associeras också oftare som mångkulturella medan landsbygden ofta används för att 

framställa en nationalromantisk bild av Sverige. Bilden av landskapet framstår på så sätt som en hotad 

idyll mot bakgrund av det Jimmie talar om under sin resa.  

 



17 

 

De flesta scenerna i filmen består av klipp och bilder på Jimmie som sitter i bilens baksäte. Han möter 

inte kameran med blicken utan tittar ut i fjärran samtidigt som han själv som speakerröst talar om sin 

roll i politiken. Detta skapar en distans till betraktaren men kan också konnotera en person med 

visioner och drömmar. Han inleder filmen med att säga ”Att vara avskydd av andra politiker, 

journalister och fackpampar är inte alltid lätt. Men det har sina fördelar. Jag behöver inte rätta mig 

efter deras politiskt korrekta åsikter, jag kan tala fritt..” vilket framställer honom som en underdog som 

vågar säga ”sanningen”. Det kan tolkas som en intertextuell koppling till deras beskrivning av sig 

själva som det enda verkliga oppositionspartiet (http://sverigedemokraterna.se/work/en-langre-film-

om-oss/). På det sättet bygger han upp sitt ethos, genom att han beskriver hur han tar på sig att vara 

utstött av etablissemanget på grund av att han står upp för sina åsikter och talar om något som inte 

andra vågar tala om. Hans formella klädsel, som består av skjorta och kavaj, att bilen körs av en 

chaufför och att han ser ut att arbeta med en surfplatta i knäet framställer honom i en yrkesmässig roll. 

Bilden av en person klädd i formell klädsel och som hoppar in i en svart bil med kostymklädd 

privatchaufför konnoterar också makt, genom de intertextuella kopplingar som går att dra till scener 

som framställer högt uppsatta ledare som till exempel USAs president Barack Obama. Det skapar 

känslan av att det är en statsmannamässig person som sitter i baksätet. Jimmie framställer också sig 

själv som handlingskraftig genom att han säger ”Riktiga problem kräver riktiga lösningar och för det 

krävs handlingskraft” samtidigt som det visas en närbild på hans ansikte. Värden som konnoteras är på 

så sätt mod, ärlighet och handlingskraft. Detta är ethos- argument som kan ses som att de används för 

att övertyga tittarna genom att framställa partiledaren som trovärdig och pålitlig. 

  

Det går att känna igen reklamstrategin att anspela på rädslor och farhågor, till exempel då Jimmie 

säger ”Vårt samhälle har riktigt allvarliga problem..” Vad som är ”problemet” nämns inte 

överhuvudtaget men då Sverigedemokraternas huvudfråga är invandringen är det genom den 

interdiskursiva relationen till integrationsfrågan i nyheter och i samhällsdebatt tydligt att det är det 

som avses. Genom att använda starka ord som ”avskydd” om sig själv och beskrivningar som att vårt 

samhälle har ”riktiga problem som kräver riktiga lösningar” används pathos- argument för att väcka 

känslor. Han framstår som någon som offrar sig själv för samhällets bästa. Filmen fokuserar på så sätt 

på att bygga Jimmies image och framställa honom som trovärdig genom ethos- argument och detta 

görs genom att vädja till betraktarens känslor. 

4.3 Folkpartiet 
Folkpartiets film är 31 sekunder lång och är gjord av reklambyrån Ingo. Den visar Jan Björklund som 

står på en skolgård och talar om skolan mot bakgrund av sin egen uppväxt. Han är själv speakerröst 

och beskriver hur hans egna ”framtid började här på Parkskolan i Skene” medan kameran zoomar in 
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på honom ovanifrån. Betraktaren av filmen hamnar på så sätt i ett symboliskt maktperspektiv och 

vinkeln får honom att se liten ut. Det han säger förstärker på så sätt budskapet bildmässigt då det 

framkallar en bild av honom som ett litet barn stående på skolgården. Musiken som spelas i 

bakgrunden hjälper också till att skapa en lite nostalgisk känsla. Att han använder sin egen bakgrund 

som exempel är ett ethos- argument som gör partiledaren personlig och trovärdig i det han talar om. 

Han fortsätter med att berätta att ” Margareta gav det viktigaste en lärare kan ge, hon öppnade nya 

dörrar för oss textilarbetarungar” medan kameran fortsätter att zooma in på Björklund. ”Margareta” 

kan ses som en metonym då hon representerar en äldre lärare som är del av en klassisk lärarkår som 

konnoterar engagemang, trygghet, stabilitet och kontinuitet. Det kan ses som att hon symboliserar en 

bra utbildning som skapar nya möjligheter och formar framtiden för individerna i samhället. Att 

använda textilarbetarungar konnoterar barn som har sämre möjligheter än till exempel 

akademikerbarn. Björklund tittar upp åt samma håll som kameran startade från vilket skapar en känsla 

av att han minns tillbaka och tänker på sin skolgång och Margareta. Kameran zoomar in vidare och 

kommer ner i ansiktshöjd med Björklund och han säger ”Jag vill ge samma chans till alla som växer 

upp i Sverige” och ”Det är därför jag brinner för skolan”. Det senare är ett ethos- budskap som visar 

att han är engagerad och då han tittar in i kameran skapas en närhet eller kontakt som inkluderar 

betraktaren av filmen. Filmen avslutas med Folkpartiets logga, en text där det står ”rösta för skolan” 

och Jan Björklunds ansikte i bild.  

 

Att Björklund använder sig själv och sin egen historia gör budskapet personligt och kanske lättare att 

ta till sig. Men att han själv är speakerröst gör också att man får känslan av att få ta del av hans egna 

tankar och historia och på det sättet bygger han sitt ethos där han lyfter fram sin egen lyckosamma resa 

från textilarbetarunge till partiledare. Samtidigt som det stärker hans ethos väcker hans historia 

hoppfulla känslor och målar upp en ljus bild av framtiden om man röstar på Folkpartiet. Genom 

pathos- argument skapas på så vis en utopisk framtidsbild där han vill möjliggöra för alla barn att göra 

samma resa som han gjort. 

4.4 Centerpartiet 
Centerpartiets film ”Närodlad politik” är gjord av reklambyrån ”The Fan Club” och är 40 sekunder 

lång. Den är dataanimerad och innehåller specialskriven musik. Filmen inleds med att fyrkantiga 

betongblock kommer inrullande över ett grått och livlöst torg. Vid betongblockens sidor hänger svarta 

portföljer vilket skulle kunna konnotera grå och fyrkantiga byråkrater som kör över invånarna utan att 

lyssna. Invånarna är tecknade som små runda figurer och de lyckas tillsammans hindra blocken från att 

rulla fram och krossa en liten planta som börjat växa upp ur betongen. Det konnoterar den lilla 

människans handlingskraft och kan ses som en intertextuell koppling till Centerpartiets slogan 
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”Närodlad politik” som innebär att beslut ska fattas nära medborgarna och att miljö och tillväxt hänger 

ihop (https://www.centerpartiet.se/var-politik/narodlad-politik/). Betongblocken har sprickor i form av 

ögon och ögonbryn som gör att de ser arga och onda ut och kan tänkas referera till metaforen 

”betongpolitik”, det vill säga att blocken symboliserar hur Centern ser på oppositionen som att de 

bestämmer över huvudet på medborgarna medan de själva står för självbestämmande, handlingskraft 

och frihet. Plantan symboliserar tillväxt och hela torget fylls av små verksamheter, restauranger och 

uteserveringar. En av figurerna säger ”Stopp, låt det växa” och börjar sjunga låten ”Nära dig”. Plantan 

växer upp till ett träd och hela torget exploderar i färg, sång och liv och rörelse. Det växer upp träd, 

planteringar, fontäner, vindkraftverk, terrassodlingar, järnvägar, ett höghus, jordbruk och en stor sol 

lyser på klarblå himmel som i en utopisk drömvärld. I slutet av filmen visas centerpartiets logga 

tillsammans med partiets slogan ”Närodlad politik” . Den visas på en skylt gjord av plank som 

konnoterar lantlighet vilket tillsammans med filmens handling som utspelar sig på en mindre ort på 

landsbygden förstärker Centerpartiets image som ett landsbygdsparti.  

 

Att filmen är animerad kan intertextuellt kopplas till tecknade barnfilmer och även låten är gjord som 

en enkel melodislinga som lätt sätter sig på hjärnan. Det barnsliga uttrycket konnoterar enkelhet, 

glädje och fantasifullhet vilket framställer samhällsfrågor och politik på ett lättsamt och okomplicerat 

sätt. Filmen speglar Centerns politiska värden med miljö och småföretagande genom framförallt 

pathos- argument där man ställer en grå, dyster och livlös bild av samhället mot Centerpartiets 

utopiska, färgsprakande och glada framtidsvision. Det anspelar på rädslor som handlar om begränsad 

frihet och självbestämmande vilket ställs mot den utopiska framtidsvisionen där Centerns politik 

framställs som en solskenshistoria. 

4.5 Kristdemokraterna 
Kristdemokraternas film är gjord av reklambyrån Falck & Co och är 33 sekunder lång. Den är inspelad 

i några få klipp men då händelserna snabbspolas framåt går de in i varandra och är svåra att särskilja. 

Filmen är gjord som en ”timelapse” över en dag i en familjs liv och visar de aktiviteter som pågår 

under cirka 12 timmar. Den börjar med att familjen sätter sig vid matbordet på morgonen och äter 

frukost tillsammans. Familjen består av en mamma, pappa, en dotter och en son som ser ut att vara i 

grundskoleåldern. Filmen är inspelad så att man ser in i familjens vardagsrum med köket i förgrunden. 

Det är ett modernt kök och inredningen är ljus och modern men samtidigt klassisk genom till exempel 

att det står ett piano och en kakelugn i bakgrunden. Detta konnoterar att det är en familj i medelklassen 

som Kristdemokraterna riktar sitt budskap till. Familjen kan ses som en metonym för barnfamiljer och 

att det är den klassiska kärnfamiljen som lyfts fram framkallar också en konservativ känsla. Budskapet 

förstärks av att Göran Hägglund som speakerröst talar om att ”Vi Kristdemokrater har familjen i 
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fokus, alla familjer” även om alla familjer kanske inte känner igen sig i bilden som visas. Efter 

frukosten sitter pappan och arbetar vid matbordet med sin laptop för att sedan försvinna ut ur bild. 

Istället kommer barnen och en äldre man in som kan tänkas vara en far- eller morförälder. Han skär 

upp vattenmelon till barnen och Hägglund säger att ”Vi vill göra det lättare att kombinera jobb och 

familj” och ”Mer tid för relationer ger en tryggare uppväxt, det är viktigt i sig och för Sveriges 

tillväxt”. Det går att se den intertextuella kopplingen till ”vårdnadsbidraget” som är en viktig fråga i 

Kristdemokraternas familjepolitik (https://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Korta-Svar-

AO/Vardnadsbidrag/). Samtidigt visas hur pappan kommer hem med matkassar, familjen äter middag 

tillsammans och en granne kommer in och lånar ett paket ägg vilket konnoterar värme och gemenskap. 

Mamman dukar av bordet, varefter hon tar på sig träningsskor medan pappan arbetar vid sin laptop 

och leker med sonen. Dagen avslutas med att föräldrarna sitter och dricker té vid matbordet. Eftersom 

filmen snabbspolas och många olika aktiviteter och relationer spelas upp snabbt skapas känslan av att 

tiden flyger iväg och det går att se hur filmen anspelar på metaforen ”livspusslet”, att det kan vara 

svårt att få ihop både arbete och familj. Men samtidigt som den inger en känsla av att livet är hektiskt 

konnoterar också familjen trygghet, stabilitet och harmoni då alla hjälps åt. Filmen avslutas med att 

Hägglund säger ”Därför familjesäkrar vi vår politik, oavsett om det handlar om jobb, skola eller 

skatter”, ”Vi är familjen röst”. Samtidigt visas en bild på Göran Hägglund som säger ”Vi är familjens 

röst” tillsammans med en skylt med samma budskap samt Kristdemokraternas logga. Detta är logiska 

argument som talar om hur man ska gå till väga om man tilltalas av gemenskapen i familjen. Det 

hjälper också till att bygga partiets image och även partiledarens då Hägglund är speakerröst och går i 

god för att deras politik är familjesäkrad. Samtidigt går det att se hur känslomässiga pathos- argument 

används genom att filmen målar upp en idyllisk bild av familjens liv. Det som visas av hemmet liknar 

på ett sätt en mäklarannons. Välstädat med frukosten uppdukad på köksbänken, basilika i kruka och 

fruktskål. Känslan som uppstår är att tittaren kan få ett sådant liv genom en röst på KD, eller att filmen 

riktar sig till en målgrupp som kanske eftersträvar det livet som visas. Familjen kan symbolisera en 

trygg, stabil och traditionell medelsvenssonfamilj som Kristdemokraterna riktar sin kommunikation 

till. 

4.6 Socialdemokraterna 
Bakom Socialdemokraternas filmer på temat jobb, skola och välfärd står reklambyrån Granath. Filmen 

om skolan är 45 sekunder lång och handlar om en liten flicka som går i skolan. Hon är själv 

speakerröst och berättar att hon vill bli läkare när hon blir stor och jobba tillsammans med sin mamma 

som är sjuksköterska. Sjuksköterskeyrket konnoterar en familj med sämre resurser och att inga andra 

familjemedlemmar visas kan tolkas som att mamman är ensamstående förälder. Gruppen 

ensamstående föräldrar och sjuksköterskor får ofta symbolisera de i samhället som har det sämre ställt 

ekonomiskt medan läkaryrket konnoterar utbildning och resurser. På så sätt betonas klyftorna i 
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samhället. Flickan framställs som ambitiös och hemmet som kärleksfullt. Budskapet förstärks 

bildmässigt då mamman leende väcker flickan på morgonen med en puss på kinden medan hon 

klappar en katt som sitter i hennes knä. Detta konnoterar värme och mänsklighet liksom yrket 

sjuksköterska konnoterar omvårdnad. 

 

När flickan är på väg till skolan visas hur en klasskamrat hoppar ut ur en bil medan flickan 

promenerar. Flickan berättar att ”Philip får hjälp med läxan av en kille som kommer hem till dom” 

men att ”Mamma säger att inte vi har råd”. På så vis konnoteras orättvisorna i samhället och man 

känner med flickan som framstår som liten och utsatt. Philip kan ses som en metonym för välbeställda 

barnfamiljer och symboliserar en medelklass som har råd att skjutsa barnen till skolan och köpa 

tjänster som läxhjälp. Det kan också ses som en intertextuell relation till debatten om läxhjälp där 

socialdemokraterna vill avskaffa rutavdrag för läxhjälp. 

 

 I skolan är miljön stökig, det är mycket prat och flickan sitter längst bak i klassrummet medan läraren 

är upptagen på annat håll och inte ser att hon räcker upp handen. På så vis skapas en känsla av 

hjälplöshet. Filmen avslutas med att hon frågar sig ”Undrar hur det kommer gå för mig?”. Musiken i 

bakgrunden är lite sorgsen och att det är en öppen fråga gör att betraktaren inkluderas och inbjuder till 

sympati. Samtidigt målar det upp en bild av en osäker framtid. Det är framförallt pathos- argument 

som används för att vädja direkt till betraktarens känslor. Det går också att se en interdiskursiv relation 

till debatten om orättvisorna i välfärden. Filmen målar på så sätt upp en version av världen, med 

orättvisor och klyftor mellan grupper, och kan tänkas rikta sig till de människor som är missnöjda med 

hur Alliansen styrt landet. Löven som speakerröst avslutar med att säga att ”Sverige ska vara ett land 

där alla kan känna framtidstro. Tillsammans kan vi skapa ett bättre samhälle för alla. Rösta på 

Socialdemokraterna”. Detta är ett logiskt argument som talar om varför man bör rösta på 

Socialdemokraterna om man vill komma ifrån den negativa känslan som filmen framkallat. 

5. Slutsatser och diskussion 

Syftet med uppsatsen var att jämföra partiernas valfilmer för att ta reda på vilken typ av budskap de 

framför och hur de kommunicerar i bild och text. En gemensam trend som gick att se är att alla 

reklamfilmerna anspelar på tittarnas känslor genom att använda pathos- argument och bygga upp en 

historia. Det görs genom att måla upp olika versioner av världen, antingen som positiva och önskvärda 

framtidsperspektiv eller en bild av dagens samhälle. Det gick att se en skillnad mellan Allianspartierna 

och Socialdemokraterna där Alliansen målar upp utopiska idyller där känslan är att allt är bra och där 
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budskapen beskriver hur det fortsättningsvis kommer bli ännu bättre om Alliansen vinner valet. Det 

vill säga en bild av hur de vill se samhället i framtiden. Moderaternas budskap handlar till exempel om 

att väljarna ska rösta på dem för att få en fortsatt bra sysselsättning, Kristdemokraterna målar upp en 

familjeutopi och Centerpartiet en småstadsidyll. Socialdemokraternas å andra sidan målar upp en 

dyster bild av dagens samhälle med orättvisor och klyftor genom att anspela på känslor av solidaritet 

och medmänsklighet. På det sättet går det att se hur filmerna, genom pathos- argument, talar till 

människors känslor genom att knyta an till rädslor eller behov och önskningar i kulturen. Det handlar 

till exempel om rädslor för arbetslöshet, utanförskap eller önskningar i kulturen som handlar om synen 

på ”det goda livet”. Filmerna handlar på så sätt också mer outtalat om motståndarnas politik eller 

sätter det egna partiets politik i relation till motståndarnas politik. Då filmerna avslutas med ett tydligt 

budskap i text och en uppmaning från partiledaren att rösta på partiet, som till exempel rösta på 

Centerpartiet för en närodlad politik, kopplas den känslomässiga berättelsen till logiska argument 

varför man bör rösta på partiet. Genom den semiotiska analysen går det på så sätt att komma åt känslor 

som framkallas genom filmerna, där filmernas sluttext och tal beskriver hur man ska göra för att agera 

på känslan, till exempel att rösta på Moderaterna om man vill uppnå den positiva gemenskapen eller 

på Socialdemokraterna om man vill undvika känslan av utanförskap. 

 

En annan trend som gick att se var att partiledarna hade ett relativt stort fokus. Det var endast 

Moderaterna som varken visade eller använde partiledaren som speakerröst. Både Socialdemokraterna 

och Centerpartiet använde Stefan Löven och Annie Lööf som speakerröster i slutet av filmerna för att 

uppmana tittarna att rösta medan Kristdemokraternas film också visade Göran Hägglund i bild i slutet 

av filmen. I Folkpartiets och Sverigedemokraternas filmer är Jan Björklund och Jimmie Åkesson 

huvudpersoner i både tal och bild. Jan Björklund intar rollen av en erfaren partiledare som framstår 

som en person av ”folket” då han använder sin egen enkla bakgrund som textilarbetarunge och den 

resa han gjort för att beskriva hur han vill skapa en bra skola för alla barn. Hans ethos syftar på så sätt 

till att skapa en vi- känsla, eller ”jag är en av er” väljare. Jimmie Åkesson framställs mer som en ledare 

men samtidigt som en underdog som offrar sig och fortsätter att kämpa mot etablissemanget. Det 

skulle kanske kunna ses som att filmen på det sättet skapar en igenkänning hos sverigedemokraternas 

väljare eller riktar sig till dem som redan är övertygade i partiets ideologi. I jämförelse med deras 

reklam inför valet 2010, där pensionärer jagades av burkaklädda kvinnor, är känslan att den image 

man vill uppnå är den av ett normalt riksdagsparti. Sverigedemokraternas film handlar på så sätt om 

att bygga upp Jimmie Åkessons image som en statsmannamässig ledare med inflytande och partiet 

som ett normalt riksdagsparti. Det skulle därför kunna tolkas som att Sverigedemokraternas film är 

den som i störst utsträckning fokuserar på image. Syftet med min uppsats är inte att jämföra 

utvecklingen över tid vad gäller fokus på image eller issue, men enligt den tidigare forskningen 
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användes partiledarna endast som speakerröster i 2010 års valfilmer till skillnad från årets valfilmer 

som visade mer av partiledarna.  

 

Enligt den klassiska synen på demokrati är imagereklamen negativ då människor inte på ett rationellt 

sätt kan ta ställning och bilda sig en uppfattning baserat på sakfrågor eller ideologi (Kaid 2001). Det 

visade sig dock vara svårt att dra någon exakt gräns mellan image och issuereklam då nästan alla 

filmerna innehöll bådadera. Eftersom begreppen utgår från amerikansk forskning och det amerikanska 

politiska systemet är kanske begreppen inte helt lämpliga att använda i studier av det svenska politiska 

systemet. Men den övergripande bilden av filmerna stämmer överrens med Kaid´s forskning att den 

mesta politiska reklamen fokuserar på sakfrågor och bygger på pathos- argument, då alla filmerna 

handlar om partiernas kärnfrågor som jobben, skolan, välfärden, familjen och så vidare. Det handlar 

om att äga de stora frågorna som sysselsättningen och välfärden och skapa förtroende för partiet i 

frågan. Det går också att se intertextuella kopplingar till olika sakfrågor som till exempel rutavdrag för 

läxhjälp, arbetslinjen och vårdnadsbidrag med mera. Detta är dock ganska vagt och filmerna berättar 

inte eller ger argument varför partiet och deras strategier är framgångsrika i frågan. Tittar man på de 

latenta budskapen hur partierna framstår och den känsla som filmerna framkallar går det att relatera till 

McNair´s perspektiv att partierna skapar olika betydelse i förhållande till varandra som inte bara gäller 

i sakförhållanden. Nya Moderaternas image som det enda arbetarpartiet kan ses som ett exempel på 

hur partiet anpassat bilden av sig själva och Centerpartiets tillvägagångssätt med en barnsligt 

dataanimerad film skulle kunna tolkas som ett sätt att framställa sig som ungdomliga och moderna. 

Hela syftet med reklamen är att framställa olika alternativ samt att övertyga och det är svårt att se det 

som något annat än medel för att presentera partierna som olika politiska ”produkter” eller alternativ. 

Budskapen är enkla och strategierna och tilltalet i reklamfilmerna liknar kommersiell reklam för 

produkter.  

 

Det ökade beroendet mellan medier och politiska aktörer har enligt McNair ökat betydelsen av hur 

politiken paketeras och framställs (McNair 2007:201), vilket i sin tur betyder att partierna måste bli 

alltmer professionaliserade och anpassade till medierna. Om medierna på det sättet hotar demokratin 

kan diskuteras men mediernas och den politiska kommunikationens utveckling, där valkampanjer fått 

en ökad betydelse och partierna blivit alltmer professionaliserade, har enligt Strömbäck bidragit till att 

konkurrensdemokratin stärkts i förhållande till deltagar- och samtalsdemokratin (Strömbäck 

2009:254). I en konkurrensdemokrati är tävlan mellan olika eliter central och medborgarnas makt 

ligger i att välja mellan olika alternativ som är definierade på förhand (Strömbäck 2009:254). Mot 

bakgrund av detta skulle tv- reklamen kunna ses som ett uttryck för hur partierna måste konkurrera om 

de alltmer osäkra och rörliga väljarna och att dessa tilltalas mer som kunder än som medborgare. 
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Reklamen som visas intensivt i valkampanjens slutspurt kan också tolkas som ett tecken på den ökade 

konkurrensen där medborgarnas roll blir att rösta i valet och överlämna politiken till partierna. 

Däremot behöver reklamen kanske inte nödvändigtvis vara alltför negativ även om man är kritisk mot 

konkurrensdemokratin. Om reklamen som McNair tar upp, kan få människor mer engagerade och öka 

det politiska intresset skulle reklamen kunna vara positiv och beroende på innehåll kanske stärka 

deltagardemokratin. Det är kanske inte alltid så att människor fattar rationella beslut baserat på saklig 

information (Bjerling 2013:226). Eftersom partierna helt kan styra innehållet i reklamfilmerna och att 

tv- reklamen har störst möjlighet att nå ut till flest väljare är kanske det viktigaste att granska vilka 

värden och idéer som lyfts fram. Förslag på vidare forskning skulle därför kunna vara att vidare 

studera valfilmers innehåll och budskap för att kunna göra jämförelser, med fokus på hur sakfrågor, 

ideologi och image framställs. Ett annat förslag skulle kunna vara att göra en receptionsanalys för att 

ta reda på hur filmerna faktiskt uppfattas av människor. Slutligen skulle det också vara intressant att 

undersöka hur kommersialiseringen och hur marknadsanpassningen av partierna påverkar människors 

politiska intresse, engagemang och valdeltagande. 
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Bilaga 1. 

Transkription av valfilmerna 

Kristdemokraternas film om familjen: 

Göran Hägglund som speakerröst: ”Vi Kristdemokrater har familjen i fokus. Alla familjer. Vi vill göra 

det lättare att kombinera arbete och familj. Mer tid för relationer ger en tryggare uppväxt. Det är 

viktigt i sig. Och för Sveriges tillväxt. Därför familjesäkrar vi vår politik. Oavsett om det handlar om 

jobb, skola eller skatter. Vi är familjens röst.”  

Beskrivning: 

Scen 1. 

Kristdemokraternas film är inspelad i en scen där tiden snabbspolas genom hela filmen. Den utspelar 

sig hemma hos en familj i deras öppna kök/vardagsrum och föreställer en dag som passerar. Det är 

fyra personer i familjen som består av mamma, pappa, en dotter och en son. I början av filmen 

kommer pappan och mamman in i köket klädda i morgonrockar, för att sedan äta frukost tillsammans 

med barnen. Medan mamman och barnen försvinner ut ur bild sätter sig pappan med en laptop vid 

bordet och arbetar. Han försvinner sedan ut ur bilden och därefter kommer barnen och en äldre man 

som man förstår är en mor- eller farförälder in i bild. Mannen skär upp vattenmelon till barnen och 

därefter kommer pappan in med matkassar i händerna, kramar om den äldre mannen och så försvinner 

alla ut ur bild. Ljuset dämpas och hela familjen äter middag vid bordet. En granne kommer in under 

middagen, för att låna ett paket med ägg. Pappan och barnen försvinner ut ur bild medan mamman 

dukar av. I nästa bild sitter mannen åter med laptopen vid bordet och kvinnan knyter på sig 

träningsskor. Därefter leker pappan med sonen och slutligen sitter mamman och pappan vid bordet och 

dricker thé i slutet av dagen. 

Scen 2. 

Filmen avslutas med en bild på Göran Hägglund, partiets logga och en textruta som säger ”familjens 

röst”. 

Socialdemokraternas film om skolan: 

Beskrivning: 

Scen 1.  
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En mamma kommer in och pussar sin lilla dotter på kinden på morgonen. Dottern berättar att 

”Mamma är sjuksköterska. Jag vill bli läkare och jobba med henne när jag blir stor”. 

Scen 2.  

Dottern klappar en katt som ligger i mammans knä och därefter äter de frukost tillsammans. Dottern 

”Hon (mamman) säger jag måste plugga och vara bra i skolan”.  

Scen 3. 

Dottern promenerar till skolan medan hon säger ” NO är kul, men matten är svår”. 

Scen 4. 

En pojke kliver ut ur en bil framför henne vid skolan. Dottern: ” Philip får hjälp med läxan, av en kille 

som kommer hem till dem. Mamma säger att inte vi har råd”. 

Scen 5, 6, 7,8 

Flickan går igenom en stökig skolkorridor och sätter sig längst bak i klassrummet. Hon räcker upp 

handen men läraren är upptagen och tillslut tar hon ner armen. Hon frågar ” Undrar hur det kommer gå 

för mig?” 

Scen 9. 

Bild på skolgården och Stefan Löven som speakerröst säger: ”Sverige ska vara ett land där alla kan 

känna framtidstro. Tillsammans kan vi skapa ett bättre Sverige, för alla. Rösta på 

Socialdemokraterna”. 

 

Nya Moderaternas film om jobben: 

Beskrivning: 

Scen 1. 

Tre byggjobbare står i en hiss som börjar åka uppåt. Längst fram mot kameran står en yngre kille 

prydligt klädd i arbetskläder och bygghjälm. Bakom honom står två äldre män, lite ledigare klädda. 

Scen 2. 

Kameran zoomar ut och man får se en äldre byggjobbare som står bredvid den yngre. Äldre 

byggjobbare: ”Har du spänt fast den där hjälmen?  Yngre byggjobbare: Visst den sitter jättebra.  

Scen 3. 

Kameran visar den äldre byggjobbaren som säger: ”Och du har alla verktygen? 

Scen 4. 
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Den yngre byggjobbaren säger: ”Allt är med mig. 

Scen 5. 

Den äldre byggjobbaren tittar på mannen som står bakom. Han tittar tillbaka på den äldre mannen som 

säger till den unga byggjobbaren: Och ögonmåttet? 

Scen 6. 

Den unga byggjobbaren ser förvånad ut och säger: Ögonmått? Jag har inget ögonmått. Alla männen 

skrattar och klappar honom på axeln och den äldre mannen säger: ”Vi skojar med dig” och skrattar. 

Den unga byggjobbaren skrattar med och säger ”Jaha tack så mycket”. En text dyker upp där det står: 

”Fler ska få uppleva sin första dag på jobbet” och därefter ”300 000 jobb är bara början”. Filmen 

avslutas med partiets logga. 

 

Folkpartiets film om skolan: 

Lars Björklund som speakerröst: ”Min framtid började här på Parkskolan i Skene. Margareta gav det 

viktigaste en lärare kan ge, hon öppnade nya dörrar för oss textilarbetarungar. Jag vill ge samma chans 

till alla som växer upp i Sverige. Det är därför jag brinner för skolan.  

Beskrivning: 

Filmen är inspelad i ett klipp. Lars Björklund står utomhus på kullerstenar, kameran filmar ovanifrån 

och zoomar in på Björklunds ansikte under tiden han talar. När hans ansikte visas ser man att han står 

på en skolgård med barn som leker i bakgrunden. Han tittar in i kameran och en text visas som säger 

”Rösta för skolan” tillsammans med Folkpartiets logga.  

 

Centerpartiets film ”Närodlad politik”: 

Centerpartiets film som är dataanimerad spelas upp med en specialkomponerad låt i bakgrunden med 

namn ”Nära dig”. Texten lyder: ” Nära nära dig, nära nära mig, så ett frö och låt det växa, nära nära 

dig. Nära nära dig, nära nära mig, låt det gro och låt det blomstra, nära nära dig. Låt det gro och låt det 

blomstra, nära nära dig”. I slutet av filmen säger Annie Lööf ”Rösta på Centerpartiet för närodlad 

politik”.  

 

Beskrivning: 

Scen 1: 

Gråa kvadratiska betongblock kommer rullande på rad in över ett grått torg med grå byggnader 

omkring. På sidan av varje betongblock hänger svarta väskor.  
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Scen 2: 

Blocken som rullar in är på väg att krossa en liten grön planta som växer upp ur betongen, men detta 

stoppas av en animerad figur som säger ”Stopp, låt det växa” och börjar sjunga låten. Det samlas fler 

figurer som stämmer in i låten och tittar på när plantan växer till en blomma. 

Scen 3: 

Betongblocket ser argt ut och gungar för att köra över blomman men en figur puttar bort blocket med 

sin käpp. 

Scen 4: 

Blocken rullar tillbaka och träd och grönska sprider sig över torget. Solen börjar skina och torget lever 

upp med figurer som sjunger, dansar omkring och sitter på uteserveringar samtidigt som torgstånd, 

fontäner och verksamheter poppar upp.  

Scen 5: 

Torget visas genom en översiktsbild där man ser ett landskap i bakgrunden som består av en stor sol, 

gröna kullar, tåg och järnväg, vindkraftverk och traktorer på gula rapsfält. 

Scen 6: 

En skylt visas som säger ”Närodlad politik” tillsammans med partiets logga.  

 

Sverigedemokraternas film ”Jimmie Åkesson – På riktigt”: 

Jimmie Åkesson som speaker: ”Att vara avskydd av andra politiker, journalister och fackpampar är 

inte alltid lätt. Men det har sina fördelar. Jag behöver inte rätta mig efter deras politiskt korrekta 

åsikter. Jag kan tala fritt och från hjärtat utan att behöva oroa mig för att behöva trampa på deras 

ömma tår. Vårt samhälle har riktigt allvarliga problem. Dom problemen kommer inte att försvinna för 

att vi inte pratar om dom. Riktiga problem kräver riktiga lösningar och för det krävs handlingskraft 

och människor som bryr sig mer om Sverige än om sin egen popularitet”. 

Beskrivning: 

Scen 1: 

En vit bil åker på en landsväg i ett somrigt svenskt landskap. 

Scen 2. 

Kameran filmar Jimmie som sitter i bilen och tittar ut genom bilfönstret. 

Scen 3: 

Bilen filmas framifrån och man ser att Jimmie sitter i baksätet och att bilen körs av en chaufför. 
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Scen 4 – 9: 

Olika klipp på Jimmie Åkesson när han åker i bilen och sitter och tittar ut genom fönstret. I ett klipp 

tar han fram en Ipad men i övrigt är han passiv. Blicken är fäst i fjärran och han tittar inte in kameran. 

Scen 10: 

Sverigedemokraternas logga ovanpå bakgrundsbilden av ett somrigt landskap och bilen som glider 

fram. 

Scen 11: 

Loggan byts ut mot en text som säger ”Förändring på riktigt” medan bilen åker ur bilden. 
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