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En kvalitativ innehållsanalys av presidentvalfilmer från 2012 

Sanne Robertsson 

Sammanfattning 
I denna uppsats utförs en kvalitativ innehållsanalys av presidentvalfilmer från valet 2012. 
Syftet är att få en förståelse kring hur de två partierna använder sig av tv-reklam som 
marknadsföring och hur de kommunicerar till nuvarande och potentiella väljare med hjälp av 
reklamfilmer. Med utgångspunkt i teorin om semiotik, retorik, politisk kommunikation och 
negativ politisk reklam så analyseras de semiotiska och retoriska verktyg som används i 
valfilmerna. Resultaten är liknande varandra och både Demokraterna och Republikanerna har 
valt att använda sig av negativ reklam där de smutskaster motståndaren och där de använder 
sig av pathos som den mest genomgående appellformen i filmerna. Generellt sett så skiljer sig 
inte de två olika partiernas sätt att kommunicera. Deras kommunikation är negativt färgad 
genom smutskastning av motståndaren. En slutsats som går att utläsa är att den amerikanska 
politiska kommunikationen skiljer sig gentemot den svenska, då tidigare forskning inom 
området visar att svensk politisk kommunikation inte alls är lika negativt färgad som den 
amerikanska.    
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1. Inledning 
Inför riksdagsvalet 2010 uppstod ett nytt fenomen i Sverige, politisk tv-reklam. Förutom att 

några partier tidigare lanserat tv-reklam inför Europaparlamentsvalet 2009, så var detta ett 

helt nytt sätt att nå ut till sina väljare på (TT). I USA är politisk tv-reklam inte ett nytt 

fenomen, utan har existerat sedan 1952. En pionjär för politisk tv-reklam i USA var den 

blivande presidenten, Dwight D. Eisenhowers. Han anlitade reklambyrån BBDO och var den 

första till att ha en särskild budget för politisk kommunikation (Vigsø 2004, 46). Eisenhower 

som tidigare ansetts som en kall man använde sig av en tecknad Walt Disney Studios 

producerad film i sin kampanj. Detta var ett strategiskt drag av Eisenhower, syftet var att 

ändra sin image från att vara en kall militär ledare till att framstå som en varm man där hans 

väljare skulle känna tillit (Kaid 2006, 37-38).  

 

Precis som i Sverige så hålls det var fjärde år ett val i USA. Där medborgarna går till 

vallokalen för att rösta fram vilken president och parti de tycker ska styra landet 

nästkommande fyra år. Inför valet gör partierna och dess president kandidater allt för att 

övertyga och synliggör sig själva för att få nya samt gamla väljare att rösta på deras parti. I 

USA är den politiska reklamen i massmedia så effektiv att partierna spenderar flera miljoner 

dollar på att genom tv, radio, press, bio och valaffischer marknadsföra sig själva till 

allmänheten. McNair (1995) förklarar att detta beror på att den politiska tv-reklamen har blivit 

den bästa retoriska metoden för partierna att nå ut med sitt budskap under valkampanjerna. 

Vid presidentvalet år 2012 rapporterar The Washington Post att Demokraterna spenderade 

404 miljoner dollar medan Republikanerna spenderade 492 miljoner dollar på tv-reklam 

(Washington Post).  

 

Då politiker är folkvalda och representerar befolkningen är det intressant att analysera de 

politiska valfilmerna, då argumentationen ofta är outsagda och förutsättningarna dolda. 

Genom dessa har, som i detta fall president kandidaten och dess parti, chansen att beskriva 

världen, sig själva, sin uppgift och relationer mellan befolkning och parti. En undersökning av 

politisk tv-reklam är högst relevant och intressant då även enorma summor pengar läggs på 

detta medium. Då tv är ett av de viktigaste verktygen i valkampanjerna där budskapet når ut 

till miljontals röstberättigade människor, så ligger det ett stort intresse att undersöka hur de 
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politiska partierna väljer att positionera sig och vilka budskap de vill framföra samt hur de 

väljer att göra detta. En undersökning som denna är också högst relevant ur ett medie- och 

kommunikationsvetenskapligt perspektiv då det handlar om medierad politisk 

kommunikation. Då politiken har blivit allt mer medial och där man ofta använder sig av 

begreppet, ”politikens medialisering”, där politik och medier förs allt närmre varandra 

(Jönsson 2007, 20).  

 

2. Syfte & Frågeställning 

Det primära syftet med uppsatsen är därför att få en större förståelse över hur Demokraterna 

och Republikanerna kommunicerar till nuvarande och potentiella väljare med hjälp av 

reklamfilmer. Genom att studera två stycken reklamfilmer av respektive parti är målet att 

urskilja vilka semiotiska och retoriska strategier som partierna använder för att nå ut med sitt 

budskap. Utifrån syftet har jag formulerat tre frågeställningar 

 

• Vilka är manifesta och latenta budskap?  

• Hur bygger de sina budskap semiotiskt och retoriskt? 

• Finns det några likheter och skillnader mellan partiernas valfilmer?  

3. Material, urval & avgränsning 
På youtube.com finns det över 100 olika politiska reklamfilmer från president valet 2012, 

däribland varierar utformningen. Variationen är bred, alltifrån filmer där kändisar förespråkar 

antingen ett parti eller valet i sig där de belyser hur viktigt det är att göra sin röst hörd genom 

att gå och rösta. De reklamfilmer som jag är intresserad av att analysera är de filmer där 

partier tar ställning i sakfrågor som visats i nationell tv. Som Ekström (2010) skriver, så är det 

rimligt att i urvalet välja ut det största och mest använda mediet. Som resulterar i störst 

genomslagskraft och med potential att påverka flest människor. Detta urval kallas en 

effektorienterad urvalsprincip (Ekström 2010, 129). När det kom till att välja vilka valfilmer 

jag skulle analyser så valde jag att göra en form av slumpmässigt typurval, då reklamen skulle 
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passa mitt syfte. Typurval är en urvalsteknik där man söker efter, som i detta fall, en som 

representerar det ”typiska”. Ett exempel som Ekström (2010) tar upp är typifiering av 

politiker efter social bakgrund, partiblockhemvist eller karriär (Ekström 2010, 61). Istället för 

att typifiera politikern har jag valt att fokusera på filmens ämne. Mitt material består av 

reklamfilmer där partierna tar ställning i aktuella och omdiskuterade sakfrågor. Filmer som 

belyser sjukvård, rätten till preventivmedel och abort samt att de är främst riktade till kvinnor.  

 

I denna analys kommer det inte göras några försök till att mäta kommunikationens effekt på 

mottagaren. Analysens vikt ligger vid att granska kommunikationen och utläsa avsändarens 

intentioner.  

 

Urvalet består av två filmer av respektive parti som alla sändes inför valet 2012. Analysen 

består av Demokraternas film ”Promises” som sändes 25 augusti och ”Important” som sändes 

4 augusti samt Republikanernas film ”Sarah” som sändes den 18 oktober och ”Dear daughter” 

som sändes 17 september.  

 

4. Tidigare forskning 
Då politisk tv-reklam inte är något nytt fenomen i USA så finns det en hel del forskning 

relaterat till utvecklingen av reklamens utformning. Enligt tidigare forskning inom politisk 

reklam så går det utläsa en förändring angående hur politikerna och partierna väljer att 

framställa sig själva och deras kampanjbudskap. I boken, ”The SAGE handbook of political 

advertising”, tar Kaid (2006) upp begreppen, issue och image. Issue anses vara reklam som 

fokuserar och rör allmänna frågor och politiska ståndpunkter inom ekonomi, skatter, välfärd 

och omsorg bland annat. Reklam som är mer av image-karaktär fokuserar på de personliga 

egenskaperna och kvaliteter hos kandidaten, där man lyfter fram kandidatens bakgrund, 

erfarenheter, tidigare insatser (Kaid 2006, 41).  

 

I samband med en mer issue-orienterad reklam så har negativ reklam ökat i de senaste valen. 

Mellan 1956 till 1996 så bestod den negativa reklamen överlag bara av 38%. Den stora 

ökningen skedde under Clintons valkampanjer 1992 samt 1996 så bestod tv-reklamen av 69% 
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respektive 68% av negativ reklam. Vilket är en avsevärd ökning om man jämför med tidigare 

årtionden (Kaid 2006, 43). 

 

Då USA är ett föregångsland inom politisk reklam och framförallt in om tv-reklam. Så kan 

man se vissa likheter mellan USA och Sveriges utformning av politisk reklam. I 

kandidatuppsatsen, ”Och nu blir det reklam”, skriven av Heikensten och Larsson (2010) vid 

Mittuniversitet gjordes en kvalitativ innehållsanalys av de sju svenska politiska 

reklamfilmerna inför EU-valet 2009, där semiotik och retorik användes som metod att 

analysera filmerna. De kom fram till att utformningen av filmerna var sakfråge-orienterade, 

med ett undantag för Moderaternas film. Även om filmerna präglades av detta så var det svårt 

att kategorisera in filmerna i sakfrågor eller image, då sakfrågorna eller de politiska 

riktlinjerna var vaga.  

 

Författarna till uppsatsen drar slutsatsen att generellt sätt så är valfilmerna positivt framförda 

med bara några få negativa inslag. Filmerna är uppbyggda att både framföra sakfrågor samt 

starka partiets image (Heikensten 2010, 44-45). 

 

En som forskat inom politisk kommunikation är retorikprofessorn, Orla Vigsø. I sin 

avhandling ”Valretorik i text och bild. En studie i 2002 års svenska valaffischer” (2004) har 

hon studerat samtliga av riksdagspartiernas valaffischer 2002. I sin avhandling redogör hon 

sambandet mellan text och bild, där hon använt sig av verktygen semiotik och retorik för att 

utläsa de politiska budskap och dess intentioner. I sin studie drar Vigsø (2004) slutsatsen att 

majoriteten av affischer är mestadels textbaserade, där bildelementet är avsaknad. En teori 

Vigsø (2004) har är att det beror på att man vill urskilja sig från den ökade mängden av 

kommersiella reklamtavlor. I studien ser hon även att valaffischernas utformande är baserade 

på sakfrågor, där man valt att fokusera framförallt på sjukvård, barnomsorg, skola och 

äldrevårdsomsorg (Vigsø 2004, 207-208). I sin slutsats kommer hon även fram till att de 

framträdande appellformerna i valaffischerna från 2002 är ethos och pathos, där logos 

används i mycket liten grad. Istället är affischerna fokuserade på att tala till åskådarens 

känslor samt bygga upp en positiv bild av sändaren (Vigsø 2004, 209). Som tidigare nämnts 

så är negativ politisk reklam ett element som ökat i USA de senaste valen. I affischerna från 

2002 har partierna valt att använda sig av negativ reklam i mycket liten utsträckning.  

 



5 
 

4.1 Sammanfattning av tidigare forskning 
Generellt sätt genom de två tidigare svenska forskningar som gjort inom politisk 

kommunikation förekommer negativ reklam ytterst lite, medan man i USA ser en ökning 

inom den typen av kommunikation. En likhet som den svenska och amerikanska politiska 

kommunikationen delar är att sakfråge-orienterad kommunikation är dominerande. Man väljer 

att fokusera på agenda frågor istället för image uppbyggande kommunikation.  

 

5. Teoretiskt ramverk 

5.1. Semiotik 
Inom budskapscentrerad teori används semiotiska verktyg och begrepp för att kunna analysera 

och tolka text och bild. Semiotik beskrivs som läran om tecknet och dess innebörd, dvs. 

teckenlära. Definitionen av tecken inom den semiotiska kontexten är enligt Fiske (1997) 

följande:   

”Ett tecken är något fysiskt, något som kan uppfattas med våra sinnen; det hänvisar till 

något annat än sig självt, och det är beroende av att användaren uppfattar att det är ett 

tecken.” (Fiske 1997, s.62). 

Många gånger uttrycker och skapar människan budskap genom tecknen som i språk, i bild, i 

kläder, i mat, i musik i arkitektur osv. Dessa tecken tolkar och avkodar mottagaren sedan i sin 

tur. Lingvisten Ferdinand de Saussure (1857-1913) la grunden för semiotiken, han delade in 

tecknen i två delar: det betecknande och det betecknade. Det betecknande är själva bilden, 

ljudet eller ordet i sig själv, medan det betecknade är den mentala föreställningen som uppstår 

när vi ser tecknet. Saussure ansåg att ett tecken alltid är godtyckligt och med det menade han 

att det kan tolkas och avkodas olika beroende på konventioner och kultur samt kontexten 

(Drotner 2000: 85-86). 

En modern semiotisk grundare, Roland Barthes (1915-1980), utvecklade semiotiken genom 

en distinktion mellan denotation och konnotation, vilket betyder tecknets grundbetydelse 

respektive dess bibetydelse. Genom denna distinktion menar han att man kan man avslöja 

textens ideologiska över- och undertoner. Denotation är den konkreta betydelsen medan 
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konnotation baseras på föreställningar som gäller i olika kulturer och kan där av variera 

(Drotner 2000, 88, 201-203). 

5.2. Retorik 
Retorik uppkom utav ett reflekterande över vad som kännetecknar ”det goda talet”, man 

menade då tal som kunde övertyga åhöraren. Retorik är läran om talekonst och har sitt 

ursprung i det antika Grekland. Det finns en retorik dimension i all kommunikation och blir 

där med det retoriska begreppet viktigt vid en analys vi kommunikation. Kritik som 

uppkommit gentemot retoriken är att retorik är liktydligt med propaganda, med avsaknad av 

objektivitet och endast ensidig argumentation. Man menar på att retoriken kan komma att 

identifieras med språklig utsmyckning, där man använder sig av språkliga bilder och 

teatraliska uttrycksätt för att locka den stora massan och resultatet blir på bekostnad av ett 

sakligt innehåll. Gripsrud (2002) motsätter sig detta påstående och menar på att är felaktigt. 

Han menar på att, ”även ett sakligt och nyktert språk är en form av retorik”, då språket med 

hjälp av retoriken ska övertyga, informera, skapa förståelse och forma tankar (Gripsrud 2002, 

195-196).   

 

Inom retoriken används olika medel för att övertyga och informera, och då inte bara bild och 

text. Musik är ännu ett sätt för sändaren att skapa en betydelse, bakgrund, känsla, atmosfär 

och för att understryka en händelse i filmen. Genom musiken, vare sig den är framträdande 

eller i bakgrunden, så påverkar den åskådarens uppfattning av de visuella och verbala i filmen 

(Mral & Larsson 2004, 39).  

 

5.3. Politisk kommunikation  

För att ett samhälle ska vara fungerande och kunna existera menar Jesper Strömbäck (2009) 

att kommunikation är måste. Sambandet mellan politikerna, media och medborgarna har en 

avgörande betydelse, dessa förhållanden är särskilt påtagliga under valåret. Som Strömbäck 

skriver i ”Väljarna, Partierna och Medierna”, så är samspelet mellan de politiska aktörerna, 

medierna och medborgarna viktig då de politiska aktörerna behöver medierna för att kunna nå 

ut med information och sitt budskap till medborgarna och medborgarna behöver medierna och 

deras bevakning för att kunna skapa sig en uppfattning och i slutändan göra ett val 

(Strömbäck 2011, 11). 
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Som Strömbäck skriver så är idag den viktigaste källan för information om politik och 

samhälle massmedierna. Istället för att hämta information direkt på partiernas hemsidor 

förlitar sig medborgarna på tv, radio och tidningar (Strömbäck 2009, 17).  

 

Enligt Strömbäck, som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning 

politisk kommunikation, så är den strategiska kommunikationen under valrörelse viktig för att 

kunna få kontroll över situationen av genomförandet av valkampanjen. Vad Strömbäck menar 

med strategisk politisk kommunikation är medvetna ansträngningar och handlingar, där man 

försöker indirekt påverka massmedierna som allmänheten eller vald målgrupp använder sig 

av. Ett annat tillvägagångssätt är att genom direkt rikta kommunikationen till allmänheten 

eller vald målgrupp genom kanaler där de politiska aktörerna har kontroll (Strömbäck 2009, 

15).   

 

I slutändan handlar strategisk politisk kommunikation om att kartlägga väljarna och sortera in 

dem i målgrupper för att kunna anpassa kommunikationen så att den är optimerad för just den 

demografiska gruppen av medborgare. Dessa målgrupper delas ofta in utifrån demografiska 

och sociala variabler men även utifrån situations- och mediefaktorer (Strömbäck 2009, 15, 

100).  

 

5.4. Negativ politisk reklam 
Idag är den amerikanska valrörelsen karaktäriserad av negativt kampanjande, och framförallt 

är tv-reklamen negativt färgad. Negativ reklam har funnits inom den Amerikanska valrörelsen 

sedan 1955 (Johnson-Caryee 1991, 3). Gällande negativ politisk reklam så finns det delade 

meningar bland forskare om negativ fungerar eller inte. Tidigare forskning visar på att istället 

för att framstå som trovärdig så anses kandidaten istället vara opålitlig, oärlig, inkompetent 

och omogen (Johnson-Caryee 1991, 8). Johnson-Caryee (1991) menar på att en negativ 

kampanj har fem funktioner, a) skapa medvetenhet om politiska kandidater och deras 

tillhörande frågor genom dramatisering, b) hjälpa väljarna att prioritera frågor om en politisk 

agenda som i slutändan gynnar kandidatens offentliga uttalanden och position, c) öka intresset 

för kampanjen genom att stimulera offentliga föredrag och mediebevakning, d) öka väljarnas 

utvärdering av kandidaten samtidigt minska väljarnas utvärdering av oppositionen när det 
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kommer till nyckelfrågor, e) se till att väljarnas utvärderingar av kandidaterna har blivit så 

polariserad att deras val vid valet blir förenklad (Johnson-Caryee 1991, 25). 

 

Strömbäck (2009) har en teori och menar på att det finns tre argument varför negativa 

politiska budskap fungerar. Det första är att negativ information väcker ofta mer 

uppmärksamhet än positiv. Det andra skälet till at det skulle fungera är på grund av att 

människan tenderar att undvika risker, vilket leder till att vi är mer mottagliga för information 

som handlar om möjliga risker och hot. Den sista anledningen till att negativ kommunikation 

skulle fungera är i och med att människan är mer mottaglig för negativ information så är 

sannolikheten att vi ska komma ihåg den större (Strömbäck 2009, 304-305).  

 

5.5. Sammanfattning av teoretiskt ramverk 
Teorin om semiotik och retorik är två sätt att tolka bild och text, och tillsammans kompletterar 

de varandra för att kunna utläsa betydelsefulla tecknen. Det finns en samverkan mellan 

medierna, politikerna och medborgarna, där de behöver varandra för ett upplyst samhälle. 

Inom teorin om negativ reklam finns det delade meningar bland forskare om det är ett 

fungerande sätt att kommunicera. Man argumenterar att negativ reklam fungerar då det väcker 

mer uppmärksamhet än positiv reklam.   

 

6. Metod 

För att kunna besvara de frågeställningar jag ställt har jag valt att göra en retorik och 

semiotisk analys. Med utgångspunkt i teorin om semiotik och retorik kommer jag i analysen 

av valfilmerna se till de olika begreppen symboler, ikoner och index och se om de framträder i 

materialet samt se till semiotikens betydelsesystem, denotation och konnotation. Inom 

retoriken och dess verktyg kommer jag att se om och hur ethos, pathos eller logos används för 

att övertyga mottagaren. Nedan följer en genomgång av de viktigaste och vanligaste retoriska 

och semiotiska begreppen.  
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6.1. Metoddiskussion 
Valet av studieobjekt grundar sig på idén att medietexter påverkar samhället. Man menar på 

att texter bidrar till att påverka och forma människors uppfattning och föreställningar om hur 

samhället är och borde vara (Ahrne 2011, 131). Denna analys är grundad på fyra valfilmer 

som utförts genom en kvalitativ innehållsanalys, med hjälp av verktygen semiotik och retorik. 

Som Østbye (2004) skriver så uppkom den kvalitativa innehållsanalysen som metod för att 

kunna fånga och förstå inte bara medietexternas manifesta budskap utan också de latenta 

budskapen (Østbye 2004, 64). Då semiotik är uppbyggd på tolkning, och ett av verktygen för 

att analysera bild och språk är begreppet konnotation. Konnotation baseras på föreställningar 

som gäller i olika kulturer så har det generellt riktats kritik gentemot denna.  

 

6.2. Retorik  
Då retorik handlar om konsten att tala och uppbyggnaden av talet så för att övertyga publiken 

använder sig ofta talaren av den klassiska fem delade dispositionen: exordium, narratio, 

propositio, argumentatio och conclusio.  

 

• Exordium – inledningen, i denna del av talet är det meningen att talaren ska fånga 

publikens uppmärksamhet. För att talet ska vara lyckat är denna del viktig då den 

sätter förutsättningarna för ett lyckat tal. I inledningen ska talaren även förbereda 

publiken vad som komma skall, där med göra publiken läraktig.  

• Narratio – Betyder bakgrunden eller berättelsen, i denna del sätter talaren in publiken i 

ämnet.  

• Propositio – I denna del presenteras talarens huvud tes eller huvudtanke. 

• Argumentatio – I denna del framför talaren argumenten som ska övertyga publiken 

och som stärker tesen.  

• Conclusio – Talaren sammanfattar och avrundar talet med att lyfta fram de starkaste 

argumenten. 

 (Karlberg 2003, 28-30)  

För att övertyga sin publik använder sig talaren även av de tre grundläggande byggstenarna, 

ethos, logos och pathos, inom retorik. Ofta förekommer alla tre appellformer men ofta är det 
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en dominerande som talaren framhäver lite extra. Samspelet mellan de olika appellformerna 

är ofta det som avgör hur publiken uppfattar argumentationen.  

 

• Ethos – Genom auktoritet övertygar talaren publiken på ett sätt så att publiken känner 

tillit och förtroende. 

• Logos – Genom att informera eller upplysa övertygar talaren publiken. För och emot 

argument läggs fram där talaren övertygar genom appellering till förnuftet.  

• Pathos – Genom appellering till känslor och attityder övertygar talaren publiken. 

Genom att väcka publikens känslor försöker man att få publiken till att engagera sig. 

 (Karlsen 2009, 197) 

6.3. Metafor och metonymi  
Bildspråklig retorik utnyttjas och används framförallt inom reklam och propaganda, där 

samspelet mellan bild och text står i fokus. Inom visuell retorik så är metonymin och metafor 

två bra sätt att uppnå konnotation (Hansson 2006, 58). Metonymin är ett begrepp som 

används när man låter en del beskriva helheten. Vid sådana tillfällen sker ofta ett namnbyte 

där det finns en närhetsrelation. Metafor är en liknelse men där man utelämnat ”som”, vad 

man gör är att byta ut utgångsbegreppet till ett bildligt begrepp (Renberg 2008, 39).  

 

6.4. Semiotik 
I en semiotisk analys handlar det om att tolka tecken och kulturella koders betydelser i bild 

och text (Gripsrud 2008, 142). Drotner (1996) beskriver kod som, en kod kan definieras som 

ett betydelsesystem som på en eller flera nivåer består av paradigmatiskt och syntagmatiskt 

organiserade enheter. En kod består av en lista över de möjliga tecknen tillsammans med en 

uppsättning regler för deras kombinerande (Drotner 1996, 199). Inom ramen för denna metod 

har jag valt att använda mig av begreppen symbol, ikon och index, samt denotation och 

konnotation när jag analyserat valfilmerna.  

 
• Symbol – hänvisar till sitt objekt enbart i kraft av en konvention inom ett språksamfund. 

En symbol är godtyckligt och kan bara förstås av människor från samma kultur som har 

samma sociala koder. Ett exempel på en symbol är trafikljusens färger. Där vi vet att 

rött betyder stopp och grönt betyder kör.  
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• Ikon – liknar det objekt som det står för. Ett exempel på en ikon kan vara ett porträtt 

som avbildar något.  

• Index – står för sitt objekt i kraft av en närhetsförbindelse till det, eventuellt en 

orsaksförbindelse. Ett exempel på index, snor, vilket indikerar på förkylning, eller rök 

som indikerar på eld.  

(Drotner 2000, 197). 

 

Semiotikens betydelsesystem  

Analysen av tecknen görs i två steg, denotation och konnotation.  

• Denotation – är tecknets direkta och uppenbara betydelse. Det är den första i 

ordningen och beskriver sambandet mellan det betecknande och det betecknade.  

• Konnotation – är den indirekta betydelsen. Den beskriver förhållandet som uppstår när 

tecknet möter användarens uppfattningar eller känslor och de värderingar som gäller 

inom den kulturen. Konnotationer är kulturellt etablerade och kodifierade.  

(Ekström 2008, 24) 

 

7. Analys och resultatredovisning 

7.1. Demokraterna 

7.1.1. ”Promises” 

I Demokraternas film, ”Promises”, ligger fokusen på vad som skulle hända med det tidigare 

löftet gällande sjukvård om Romney blev vald till president. Filmen är 33 sekunder lång och 

har hämtad från youtube.com.  

 

Analys  

Filmen inleds med det obligatoriska uttalandet, ”I’m Barack Obama and I approve this 

message”, detta är ett standard uttalande som måste finnas med i politisk tv och radio-reklam 

i USA (Murse, Tom). I bild kan man se Obama som är välklädd i kostym där han hälsar på en 

äldre dam boende på ett ålderdomshem. I boken, Organizational Symbolism, skriver man om 

att en stilren kostym kommunicerar självbehärskning och antyder att bäraren är "enbevarare 

av systemet" (Wærn 2004, 58). Även Vigsø (2004) skrev i boken, Valretorik i text och bild: 
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en studie i 2002 års svenska valaffischer, om avbildandet av en person kan få högre etos 

genom just framställningen av personens kroppshållning, rörelser, kläder och sätt att tilltala 

betraktaren (Vigsø 2004, 93). Kostymen blir i denna kontext en symbol för auktoritet. I första 

sekvensen ser man hur Obama böjer sig ner till den äldre kvinnans nivå för att hälsa på henne. 

Åskådaren får då känslan av en sympatisk man som bryr sig om de äldre, han tar sig tid och 

ser alla.  

 

Efter det obligatoriska uttalandet så presenteras ämnet med en svartvit bild som sätter in 

åskådaren i ämnet. Bilden är svartvit för att framhäva hur gammal medicare lagen är, och där 

av ger en viss tyngd till ämnet. Genom att göra den svartvit försöker man få åskådaren till att 

förstå betydelsen av den.  

 

Filmen forstätter sedan att lägga fram sin huvudtanke och sina argument med uttalandena, 

”You work hard. Pay in. Your medicare benefits are guaranteed”. Med dessa uttalanden 

menar man att sjukvård ska vara en självklarhet om du jobbar hårt.  

 

Halvvägs in i filmen så tar den en vändning med texten, ”Mitt Romney will break that 

promise”. Med hjälp av bistra och uppgivna ansiktsuttryck samt ett kroppsspråk som pekar på 

ett missnöje. I scen åtta så porträtteras en äldre man sittandes vid sitt köksbord med papper 

och miniräknare. I denna kontext så indikerar papprena och miniräknaren samt mannens 

uppgivna min på att han har det tufft att få det att gå ihop. Med detta vill filmen mena på att 

om Romney blir president så är det många som kommer få det svårt att betala sina 

sjukvårdsräkningar.  

 

Retoriskt sett är filmen uppbyggd efter den klassiska fem delade dispositionen. Efter halva 

filmen så presenteras huvudtesen med texten, ”but Mitt Romney will break that promise”. För 

att framföra sitt budskap så följer en rad olika påstående om vad som skulle hända om 

Romney blir vald till president. Genom att använda sig av påståenden som, ”insurance 

companies could just keep raising rates” och ”Instead of a guarantee seniors could pay 

$6400 more a year”, så försöker reklammakaren att övertyga mottagaren både genom 

skrämseltaktik där man vill väcka en rädsla, samtidigt som man talar till mottagarens förnuft 

om vad konsekvenserna blir om man röstar på Romney.  
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Efter att filmen argumenterat med hjälp av påståenden lämnas mottagaren med, ”Mitt Romney 

- an end to the medicare promise”, ett påstående som kan ses som ett hot. Ett hot som vill 

väcka rädsla hos mottagaren. Hela filmen är uppbyggd på att appellera till åskådarens känslor. 

Ett flertal gånger under filmens gång så använder man sig av uttalanden som bygger på pathos 

argumentet.  

 

Miljön är varierande och skildrar människor, män som kvinnor, jobbandes i matvaruaffär och 

i kontorsmiljö. Miljön som filmskaparen har valt antyder på att de vill skapa ett igenkännande 

hos mottagaren. Då många människor arbetar eller har befunnit sig i dessa miljöer skapar det 

ett igenkännande och identifikation. Filmen utspelar sig i arbetsmiljö och hemmiljö, då ingen 

utomhusmiljö syns kan innebära ett strategiskt sätt att inte färga filmens geografiska placering 

och där med leda till att sprida budskapet till en så bred målgrupp som möjligt, en målgrupp 

där miljön antyder på att filmen vänder sig till en bred målgrupp, som många skall kunna 

identifiera sig med. 

 

En annan aspekt utöver miljön som ger filmen en mening är musiken. Musiken i filmen är 

dramatisk. När berättarrösten säger, ”but Mitt Romney will break that promise”, så förstärks 

detta uttalande genom att musiken ändrar till en mörkare ton. Genom det blir uttalandet mer 

drastiskt och gör att åskådaren hajar till.   

 

Fokusen ligger hos en specifik målgrupp då människorna som porträtteras i filmen är i åldern 

50 och uppåt. I öppningsscenen så ser man Obama som hälsar på en äldre kvinna, 

förmodligen boende på ett ålderdomshem, detta för att skapa förtroende ingivelse hos 

mottagaren där man antyder på att Obama värnar om de äldre. Människorna i filmen är 

vardagligt klädda i jeans och skjorta, vilket också tyder på att de försöker nå ut till den breda 

målgruppen, medelklassen. Både kön och etnicitet varierar och pekar även det på att man vill 

maximera identifikation hos många och där av fånga röster. 

 

Hela filmen känns uppbyggd kring den retoriska metaforen, ”ensam är svag, men tillsammans 

är vi starka”.  Känslan man får av bilderna är att vi ska och måste ta hand om varandra. Ett 

sätt som Demokraterna använder sig av att skapa denna känsla är genom att använda sig av 

sjukhus miljö. Sjukhus konnoterar och är en symbol för sårbarhet och svaghet, man försöker 

genom denna miljö skapa ett medlidande hos åskådaren. Ett medlidande som ska resultera i 

känslan, om vi hjälps åt så kan vi bygga ett välmående land där alla ska ha rätt till sjukvård. 
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Bara genom bilderna i sig, utan ljud, skulle budskapet ändå tydligt framkomma i denna film, 

då filmen använder sig av starka bilder och miljöer.  

 

7.1.2 ”Important” 

Demokraternas andra valfilm, ”Important”, handlar om rätten till preventivmedel och abort. I 

filmen tar kvinnor ställning till rätten av dessa, för oss i Sverige, självklarheter. I USA är 

abort ett känsligt ämne som alltid är omskrivit, där det finns två starka sidor. Filmen är 31 

sekunder lång och är hämtad på youtube.com.  

 

Analys 

Filmen börjar med det obligatoriska uttalandet, ”I’m Barack Obama and I approve this 

message”. Ett uttalande som utstrålar auktoritet och ett seriöst intryck. Helheten i och med 

Obama är välklädd i kostym och slips så inger första klippet ett trovärdigt intryck hos 

åskådaren. Att börja filmen med detta uttalande istället för att avsluta filmen med det så ger 

det filmen en helt annan karaktär. Då man väljer att lägga uttalandet först så fångas 

åskådarens uppmärksamhet direkt och åskådaren vet att det som kommer att sägas kommande 

sekunder ligger en tanke bakom och det är något viktigt som kommer framföras.  

 

Inledningsvis presenteras ämnet med uttalandet, ”I think that Mitt Romney is really out of 

touch with the average women’s health issues”. Åskådaren får direkt en känsla av vad som 

kommer presenteras i denna film. Under detta uttalande ser man ett flertal kvinnor i bild. 

Kvinnorna i filmen uttrycker inte bara sitt missnöje genom ord utan också genom sitt 

kroppsspråk och ansiktsuttryck. Genom att kvinnorna har stängda munnar och blicken är 

riktad in i kameran ger de ett seriöst intryck. De är trötta på att någon annan, som i detta fall 

Romney, ska kunna bestämma över dem. En av kvinnorna i filmen säger, ”Contraception is 

so important to women. Its about a woman to be able to make desicions”, vilket stärker bilden 

av kvinnorna. Tillsammans, bildligt och språkligt, framkommer kvinnornas syn på 

preventivmedel och abort, eller som i detta fall använder de sig av ordet ”planned parenhood”.  

 

I intervjuerna med de två kvinnor som talar om deras syn på Romneys sätt att se på ”planned 

parenthood”, så är de filmade i en hemmiljö, där en av kvinnorna står på vad det ser ut som en 

garage uppfart vid ett hus och i bakgrunden kan man se en barncykel. En miljö där många 

kvinnor kan känna igen sig. Dessa kvinnor är mellan 30-40 års ålder. En ålder som ger 
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förtroende ingivelse, dessa kvinnor har livserfarenhet och vet vad de talar om. De har kunnat 

vara med och påverka. De har själva kunnat vara med och bestämma över sin graviditet. 

Målgruppen är given, filmen riktar sig åt kvinnor. Självsäkra kvinnor som tror på lika 

rättigheter och som vill kunna bestämma över sin framtid. Genom att filmen endast, utöver 

sekvenser med Romney, bara använder kvinnor gör att filmen i sig blir slagkraftig och 

indikerar redan där till vilka den vänder sig till. Att använda sig av endast kvinnor i en valfilm 

där man vill skapa en sammanhållning mellan kvinnorna i USA och skapa ett gemensamt 

intresse så är det smart att använda sig av endast kvinnor då de är en symbol för trygghet, och 

omvårdnad, något man vill skapa i landet. Utöver att det strategiskt smarta draget att endast 

använda sig av kvinnor så har kvinnorna som medverkar i filmen olika etniciteter vilket är 

strategiskt smart då man vill locka en så bred målgrupp som möjligt.  

 

Filmen karakteriseras av både logos och pathos argument. Logos framkommer genom att 

filmen talar till kvinnors förnuft då det borde vara varje kvinnas rätt att bestämma över sin 

egen kropp. Pathos framkommer när filmen visar Romneys uttalandet, ”planned parenthood, 

we are going to get rid of that”. Genom detta uttalande vill men väcka känslor och reaktioner 

hos åskådaren. Något så uppenbart som preventivmedel ska vara möjligt för alla. Ingen ska 

kunna bestämma över någon annans kropp. Med denna film och detta uttalande vill man fånga 

kvinnorna, då de utgör en stor del av de röstberättigade i USA.  

 

I filmen så får åskådaren ta del av två uttalanden av Romney angående preventivmedel och 

”planned parenthood”. I sitt andra uttalande så säger han, ”planned parenthood, we are going 

to get rid of that”, vilket är ett väldigt konservativt uttalande och i dagens samhälle ett 

förlegat sätt att se på preventivmedel och abort. För att förstärka dessa uttalande har 

filmmakaren valt att göra de klipp där Romney medverkar åt det mer mörkare hållet, nästan 

svartvitt, där av får åskådaren en känsla av att Romney är den stora stygga vargen. Han är ett 

hot mot kvinnors rätt i samhället. Han är en man med åsikter som är gammeldags och inte alls 

i sin tid. Filmen avslutas med ett uttalande av en kvinna som tidigare uttalat säg där hon säger, 

”I think Mitt Romney will definitely drag us back”. Dessa två avslutande uttalanden avslutar 

filmen starkt och lämnar åskådaren till att tänka efter, ska USA vara ett land i framkant och 

vara ett av västvärldens ledande länder som tror på jämställdhet eller ett bakåtsträvande land?  

 

I slutändan handlar denna film om jämställdhet. I filmen använder de sig av frasen ”planned 

parenthood”, istället för abort. Vilket är strategiskt smart drag då den frasen inte är lika 
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laddad som ”abortion”. Med denna fras uttrycker man kvinnors rätt till sin kropp och kvinnors 

rätt att till att ha en karriär. Som en av kvinnorna säger, ”this is not the 1950’s”, så lever vi i 

en modern tid där kvinnor ska ha lika rättigheter som männen. Obama försöker med denna 

video påvisa att han står på kvinnornas sida och att han är en man med moderna åsikter som 

vill se ett jämställt samhälle på alla plan. Även om de inte nämner utbildning, jobb eller 

ekonomi, i filmen så är det en underliggande faktor. Vad ”planned parenthood” innebär att 

kvinnor får samma rätt som männen till att kunna utbilda sig och göra karriär.    

 

Samtidigt som detta är en väldigt mörk och dyster film, med uttalanden som är uråldriga i 

dagens västvärld, så vill den inge ett hopp om en framtid med jämställdhet. Budskapet som 

Obama försöker nå ut med i denna film är att han är en modern man på kvinnornas sida, där 

han vill kunna ge samma möjligheter till kvinnor som män.  

 

7.2. Republikanerna  

7.2.1 ”Dear Daughter”  

Republikanernas film, ”Dear Daughter”, är uppbyggd på ett brev skrivit till framtida döttrar. 

Filmen handlar om kvinnors situation i samhället, när det kommer till jobb och deras 

framtidsförutsättningar. Filmen är 36 sekunder lång och är hämtad på youtube.com. 

 

Analys 

Retoriskt sätt så följer filmen den klassiska fem delade dispositionen genom att i filmens 

öppningsscen, för att fånga åskådarens intresse och uppmärksamhet, öppnar filmen starkt med 

frasen, ”Dear daughter, welcome to America, your share of Obamas debt is over $50 000 and 

it grows everyday”, en fras som genast fångar åskådarens uppmärksamhet. Omedelbart blir 

får filmen en seriös ton, där man trycker på både logos och pathos argumenten. En öppning 

som denna där man vill upplysa och informera åskådaren om samhällssituationen så skapas en 

oro och rädsla och en ovishet om framtiden för kvinnorna i USA. Detta genom att använda sig 

av en skrämpropaganda med frasen ”and it grows everyday”. 

 

Ett moment i filmens första uttalande som är karaktäristisk för Amerikans politisk 

kommunikation är när de väljer att lägga skulden på Obama. De menar på att med Obamas 

politik har inte bara skapat denna skuld utan också att den kommer att växa under hans styre. 
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Att lägga skulden på Obama genom att säga, ”your share of Obamas debt”, så personifieras 

skulden och det underlättar för åskådaren att skuldbelägga en enskild person. Ordet skuld är 

ett negativt laddat ord och konnoteras med skam. Genom att välja detta ordval, att 

personifiera och att använda sig av Obama istället för att skriva ”landets skuld”, så låter de 

Obama stå för helheten och det resulterar att det blir större effekt.   

 

Första delen av filmen är uppbyggd på ett pathos argument som lockar åskådaren till en 

känsla av uppgivenhet och besvikelse. Genom att använda frasen, ”welcome to America”, så 

spelar de som utformat filmen på bilden av USA som ett land fullt av möjligheter. Historiskt 

sett har USA alltid ansetts vara ett land där alla kan lyckas oavsett förutsättningar. Men att 

födas som kvinna i detta land under Obamas styre framstår i filmen som något negativt då 

förutsättningen för framtiden är mörk och försämrad.  

 

För att tydliggöra första uttalandet och för att nå ut till sina åskådare så inte bara hör man utan 

ser också uttalandet, ”$50 000 for each person. U.S. Department of the Treasury”. Detta för 

att öka trovärdigheten och spela på människans förnuft. Genom att använda sig av en källa 

som, U.S Department of the Treasury, så får meningen en helt annan tyngd och ökar 

trovärdigheten. Under hela filmen så läggs argumenten fram så att både hörsel och syn 

uppfattar budskapet, vilket förstärker intrycket och gör filmen mer kraftfull. Att lägga vikt vid 

dessa uttalanden och genom att ha trovärdiga källor för dessa så vill man appellera till 

åskådarens förnuft. Ett annat uttalande som används för att upplysa åskådaren är, ”more 

women are unemployed under president Obama. More then 5,5 million women can’t find 

work”.  Även i detta fall anges en trovärdig källa för att förstärka tyngden av informationen 

och att få åskådaren att tänka till och reflektera över konsekvensen över att rösta på Obama.  

 

Att använda sig av kvinnor och barn, och i detta fall döttrar, är ett klassiskt knep att använda 

sig av när man vill väcka känslor. Kvinnor och barn har historisk sett alltid setts som svaga 

och några som behövs tas hand om. ”Kvinnor och barn först”, är en fras som många är 

uppväxta med i filmer och böcker. I denna film använder man sig av ett barn, ett oskyldigt 

barn som kommit till denna värld utan några som helst aningar om framtiden. Barn är en 

symbol för framtiden och genom att använda sig av ett barn som är något som skall 

symbolisera något positivt men som då istället framställs i en negativ kontext ger en känsla av 

en mörk framtid. Att spela på denna faktor är ett strategiskt sätt av Republikanerna att nå ut 

till sina väljare. Målgrupp för den film är framförallt kvinnorna i USA, då den framkallar 
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känslor hos kvinnorna genom att ta upp deras situation i samhället som för nuvarande anses 

vara försämrad under Obamas styre. Filmen kan framkalla känslor av att känna sig förrådd, 

förbisedd och bortprioriterad. Meningen med att framkalla dessa känslor är att få åskådaren 

att känna ett missnöje med dagens situation.  

 

Filmen bygger med hjälp av denna inriktning på Romneys image som en familjeman som bryr 

sig om kvinnor och barn. Han vill framstå som en man som bryr sig om framtiden och 

framförallt kvinnor och barns framtid. Romney som annars har framställts som konservativ 

kan med hjälp av denna film reducera tidigare förutfattade meningar och tankar kring hans 

konservativa åsikter. 

 

Filmen avlutas med att berättarrösten säger med en allvarlig röst, ”welcome daughter”, ett 

starkt avslut som inte inger några förhoppningar om framtiden. Utan någon sarkasm sägs 

denna fras vilket ger ett seriöst intryck, det är så här verkligheten ser ut och det är något som 

kvinnan får acceptera. Denna fras ger ett eftertryck eftersom filmen tidigare presenterar den 

negativa aspekten av att vara kvinna i USA, men sedan avslutas med att välkomna kvinnan till 

detta land. Där det underförstått framgår att det inte finns något värde i att vara välkommen 

till detta land som kvinna. Kvinnor i framtiden kommer få det tufft och detta är en värld 

skapad av Obama, enligt filmen och Romney. Hela filmen är uppbyggd på det klassiska 

knepet att framställa motståndaren på ett negativt sätt. Obama framställs som en som en man 

utan en framtidsvision för kvinnor, där han inte bryr sig om dem.  

 

Ett tredje moment utöver bilden och berättarrösten i denna film är musiken. Musiken är en 

sorglig melodi spelat på piano. Melodin spelas diskret i bakgrunden, det är inte den som ska 

vara det centrala i filmen utan den förstärker och bygger upp känslorna som framkommer från 

bild och text. Melodin har en allvarlig framtoning och kan uppfattas som annorlunda jämfört 

med andra reklammelodier. Ofta är reklamjinglar glada och har en högre och ljusare 

framtoning. Detta kan ses som ett strategiskt drag då åskådarens uppmärksamhet fångas då 

denna film har en annan klang. Vissa toner i melodin är mer markanta för att förstärka ett 

specifikt uttalande. Under sista uttalandet, ”that’s what Obama’s policies has done for 

women.”, så spelas en mörkare djupare ton som ger mer tyngd till uttalandet och förstärker 

bilden av Obama som en ”ond” man.   
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Efter filmen sammanfattas och avrundats med att lyfta fram det starkaste argumentet och med 

slut frasen, ”welcome daughter”, så avslutas filmen med det obligatoriska uttalandet, ”I’m 

Mitt Romney and I approve this message”. Genom att avsluta filmen i stället för att börja 

detta uttalande så ger det filmen sitt stöd på ett annat sätt om man jämför med Obama som i 

filmerna, ”Promises” och ”Important”, valde att lägga dem först. Även om det är samma 

innebörd och utstrålar samma auktoritet och ger ett seriöst intryck så väljer man att i början 

lägg fokus och presentera filmens huvudsakliga budskap för att fånga åskådarens 

uppmärksamhet.  

 

Hela filmen kan ses som ett tecken, ett index, där filmen är en indikation på vad som kommer 

hända kommande fyra år om Obama sitter vid makten. Med uttalandet, ”Dear daughter, 

welcome to America, your share of Obamas debt is over $50 000 and it grows everyday”, vill 

man genom fakta ge åskådaren en indikation på vad som komma skall för framtida kvinnor 

och barn.  

 

7.2.2 ”Sarah” 

Republikanernas film, ”Sarah”, är en film som vädjar till kvinnor som har mer moderata 

åsikter i reproduktiva frågor. Filmen belyser Romneys stöd för preventivmedel och abort 

under begränsade omständigheter. Filmen är 31 sekunder lång och är hämtad på youtube.com. 

 

Analys 

I filmens inledning kastas åskådaren in i ämnet, och där med fångas åskådarens 

uppmärksamhet direkt. Filmen börjar med ”You know, those ads say Mitt Romney would ban 

all abortions and contraception seemed a bit extreme, so I looked into it.”. Genom att börja 

filmen med detta uttalande så lockas åskådaren till att bli nyfiken och där man som åskådare 

vill veta mer vad kvinnan i filmen kommit fram till.  

 

Kvinnan i filmen har ett sydamerikanskt utseende och är i 40 års ålder. Då USA är ett 

multietniskt land där demografin och bakgrunden är varierad är det ett smart strategiskt drag 

av Republikanerna att välja en kvinna med ett sydamerikanskt utseende. Detta lockar en 

annan etnisk grupp än tidigare film, ”Dear daughter”, där kvinnan och barnet båda var vita. 

Detta är en film som vänder sig till målgruppen kvinnor i medelåldern  
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Filmens huvudtes presenteras åtta sekunder in i filmen när kvinnan säger, ”It turns out 

Romney doesn’t oppose contraception at all. In fact, he thinks abortion should be an option in 

cases of rape, incest or to save a mother’s life”. När hon ger detta uttalande ser man henne 

sitta vid datorn sökandes efter fakta om Mitt Romney och hans syn att se på preventivmedel 

och abort. På hennes vänstra hand kan man se hennes ringfinger prytt med hennes vigselring. 

Ringen denoterar inte bara kärlek utan en vigselring har en större mening och symboliserar 

även trohet och evighet. I detta samband ger ringen kvinnan en makt där hon med hjälp av 

ringen får en status som en förtroendeingivande kvinna.  

 

För att förstärka hennes uttalande, ”It turns out Romney doesn’t oppose contraception at all.”, 

har man placerat kvinnan så att hon tittar in i kameran. Detta ger åskådaren en känsla av att 

hon talar till en. Det ger ett seriöst intryck där hon inte bara med sin röst talar till åskådaren 

utan även med sin blick.  

 

Precis som i, ”Dear daughter”, väljer man att använda sig av barn, vilket symboliskt sett är 

ett tecken för framtid. I filmen kan man se kvinnas två barn sitta i köket med sina läxor. 

Vilket är ett tecken för skola, som i sin tur också konnoterar framtid. Att använda sig av barn i 

en film som denna lockar till känslor. Här spelar filmen på pathos argumentet där man genom 

barnen vill väcka känslor hos åskådaren.   

 

Argumentationen i filmen framkommer genom att de tar fram fakta som motbevisar tidigare 

framställning av Romney. Men då filmen tar en vändning och i slutet frångår den klassiska 

fem delade dispositionen med uttalandet, ”I’m more concerned about the debt our children 

will be left with. I voted for President Obama last time. We just can’t afford 4 more years”. I 

och med detta avslut så presenteras en ny huvudtes. De tidigare uttalandena om Romneys 

synsätt på preventivmedel och abort blir istället åsidosatt för ekonomifrågan. I början av 

filmen har man byggt på Romneys image som en man med inte så konservativa åsikter som 

framställts tidigare i media, utan en man med empati och ett modernare synsätt på 

preventivmedel och abort. Genom denna vändning, från att ha varit en image inriktad film till 

att inrikta sig på ekonomi som sakfråga. Inför valet vill man upplysa om att petitesser som 

preventivmedel och abort inte är den viktigaste frågan utan landets ekonomi är det stora 

bekymret.  
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Denna vändning gör att filmens budskap blir tvetydligt, är det de konservativa kvinnorna med 

ett lite modernare synsätt som Romney vill satsa på och vinna röster hos eller är det en helt 

annan målgrupp. Då man först presenterat Romneys åsikter om preventivmedel och abort men 

sedan frångår från ämnet där man vill framhäva att det finns viktigare frågor inför valet. 

Fokusen i början låg i att bryta ner den tidigare uppfattningen om Romney. Genom hela 

filmen använder man sig främst av logos argument, där man appellerar till åskådarens förnuft. 

Först talar man till åskådarens förnuft genom att bryta ner myten om Romney som en ond 

man som är emot abort. Genom att ta fram fakta, vilket både ses i bild och genom att kvinnan 

uttalar, ”It turns out Romney doesn’t oppose contraception at all. In fact, he thinks abortion 

should be an option in cases of rape, incest or to save a mother’s life”. När kvinnan ger detta 

uttalandet säger hon det som om det vore en självklarhet och som att det borde vara en 

självklarhet när det kommer till våldtäkt, incest och att rädda en kvinnas liv.  

 

Efter att ha avslutat filmen med det primära budskapet genom uttalandet, ”I’m more 

concerned about the debt our children will be left with, I voted for President Obama last time. 

We just can’t afford 4 more years”, så avslutar Republikanerna även denna film med det 

obligatoriska uttalandet, ”I’m Mitt Romney and I approve this message”. Detta för att starka 

trovärdigheten och lägga tyngd bakom vad som tidigare sagts i filmen.  

 

8. Slutsats och diskussion 
Som tidigare forskning inom ämnet politisk tv-reklam så har det visats sig att negativ politisk 

reklam har ökat de senaste årtionden, något som man även kan se i de fyra filmer som 

analyserats i denna uppsats (Kaid 2006, 43). I Demokraternas första film, ”Promises”, så har 

man valt att framställa Romney som en ”ond” man, som är ett hot mot mänskligheten. Detta 

har det gjort genom att i sekvenser där Romney medverkar i filmen göra svartvita samt att 

använda sig av hotelser som ”but Mitt Romney will break that promise”. I filmen, 

”Important”, presenteras två kvinnors syn på Romney och hans synsätt på ”planned 

parenthood”. I denna film genom olika semiotiska och retoriska verktyg framställer man 

Romney som ”stora stygga vargen”. I denna film har man som precis som i filmen, 

”Promises”, valt att i de sekvenser där Romney medverkar i filmen göra svartvita. I 
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republikanernas film, ”Dear daughter”, har man valt att framställa Obama negativt genom att 

retoriskt lägga den ekonomiska skulden på Obama. Genom att personifiera USAs skuld på 

Obama så framstår Obama som oansvarig och som i detta fall ett hot mot kvinnor. I 

Republikanernas andra film, ”Sarah”, så har de valt att i slutet framställa Obama på ett 

negativt sätt genom att säga, ”I’m more concerned about the debt our children will be left 

with, I voted for President Obama last time. We just can’t afford 4 more years”. Med detta 

uttalande så framställer man Obama som en fara för landet och dess ekonomi.  

 

I jämförandet mellan de svenska valfilmerna som analyserades efter EU-valet 2009 och 

valaffischerna från 2002 och de amerikanska valfilmer som analyserats i denna uppsats så kan 

man se en del skillnader. I de svenska valfilmerna så framkom det att de svenska valfilmerna 

var positivt framförda med bara några få negativa inslag (Heikensten 2010, 44-45). Även 

Vigsø (2004) kom fram till i sin studie att negativ reklam inte var en framstående del av den 

svenska politiska reklamen i valaffischerna från 2002.  De amerikanska valfilmerna är 

däremot som tidigare nämnt färgad av negativ reklam, där man svartmålar motståndaren.  

 

Som tidigare forskning också har visat så har issue-orienterad reklam ökat, vilket stämmer in 

på de filmer jag valt att analysera (Kaid 2006, 43). Även om filmerna till största del är av 

issue-karaktär så finns det en del svårigheter att kategorisera in filmerna i sakfrågor eller 

image, då de flyter samman. Som Heikensten och Larsson kommer fram till i sin uppsats, 

”Och nu blir det reklamfilm”, så bygger de svenska valfilmerna från 2009 på sakfrågor men 

att de är vaga. Generellt sätt så menar de på att de filmer som de analyserat bygger på imagen 

av partiet och statsministerkandidaten (Heikensten 2010, 44-45). Genom de reslutat som 

Heikensten och Larsson (2010) kom fram till så går det utläsa en skillnad mellan de svenska 

valfilmerna som analyserades 2009 och de amerikanska valfilmerna. De amerikanska är av en 

mer tydlig issue-karaktär då man valt att fokusera på olika ställningstaganden inom sakfrågor 

än att bygga sig själv som ett varumärke genom att framhäva personliga egenskaperna och 

kvaliteter hos kandidaten, där man lyfter fram kandidatens bakgrund, erfarenheter, tidigare 

insatser. Den enda filmen av dessa fyra som är mer av image-orienterad film är ”Sarah” gjord 

av Republikanerna. Där vill man bryta ner myten om Romney som en ”ond” man och istället 

framställa Romney som en mänsklig man som inte är emot abort vid begränsade 

omständigheter som när det kommer till våldtäkt, incest och att rädda en kvinnas liv. 
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Även om filmerna är mestadels baserade sakfrågor och inte bygger på att bygga upp imagen 

av partiets egen presidentkandidat så kan man ändå säga att filmerna är av image-karaktär, 

imagen av motståndaren. På grund av att man svartmålar motståndaren så bygger man en 

image av denne person. Så även om filmerna inte är klassiskt uppbyggda på imagen av 

partiets egen presidentkandidat så skulle man kunna klassificera filmerna som image 

uppbyggande gentemot motståndaren på ett negativt sätt.  

 

När det kommer till hur partierna valt att använda sig av de tre appellformerna, ethos, logos 

och pathos, så finns det en hel del likheter mellan partierna. Det mest förekommande sättet att 

övertyga åskådaren är genom att appellera till åskådarens känslor och bygga filmen på pathos 

argumentet. I första filmen, ”Promises”, så gör Demokraterna detta genom att använda sig av 

skrämseltaktik och väcka känslor på det sättet. I andra filmen, ”Important”, så använder man 

sig av pathos argumentet genom uttalanden av Romney. Genom dessa uttalanden vill man 

väcka en sammanhållning mellan kvinnorna i USA och en förståelse över kvinnors utsatthet i 

samhället. Utan rätten till preventivmedel och abort blir jämställdheten mellan kvinnan och 

mannen ett hinder. I Republikanernas två filmer så använder man sig av liknande sätt att 

väcka åskådarens känslor. I båda filmerna, ”Dear daughter”, och ”Sarah”, använder man sig 

av kvinnor och barn. Barn som är ett symboliskt tecken för framtid, och något som alla vill 

värna om. 

 

Då filmernas budskap är rakt på sak och framkommer tydligt i filmerna så sticker filmen 

”Important” ut. Ett latent budskap som inte nämns i filmen men är underförstått är även om de 

inte nämner utbildning, jobb eller ekonomi, i filmen så är det en underliggande faktor.  

 

För att sammanfatta vad som framkommit så är båda partiernas, Demokraterna och 

Republikanernas, uppbyggda på ett liknande sätt. Filmer uppbyggda på negativ politisk 

reklam och svartmålning samt så är partiernas filmer framförallt issue-orienterade. Ett 

undantag är filmen, ”Sarah”, där man försöker bryta ner myten av Romney som en man som 

är emot preventivmedel och abort. En annan likhet mellan partierna är deras val av hur de ska 

appellera till åskådaren. De fyra valfilmerna är framförallt uppbyggda på pathos argument.  
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8.1 Förslag till vidare forskning 
En fundering uppstod under arbetes gång då jag valde att inte studera effekterna av 

kommunikationen eller hur filmerna uppfattades av publiken, eftersom det skulle kräva mer 

tid och en annan typ av undersökning. Men det intressanta hade varit att undersöka hur 

publiken påverkas av dessa filmer i valet av parti och om plattformen där reklamen visas 

spelar någon större roll.  
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10. Bilaga: Transkription av 
valfilmer 

10.1. “Promises” – Obama for American TV ad 
Scen ett: 

(President Obama hälsa på en äldre kvinna) 

I’m Barack Obama and I approve this message 

Scen två: 

(En svartvit bild som visar hur en äldre man signerar ett papper. I bild finns även ett papper 

där det står ”Medicare bill signed. July 30, 1965”) 

It’s a promise that was made long ago 

Scen tre: 

(En man står och fyller på hyllorna i en mataffär. Bild text: you work hard) 

You work hard 

Scen fyra:  

(En kvinna sitter vid ett skrivbord fullt med papper. Bild text: pay in) 

Pay in 

Scen fem: 

(Två doktorer pratar med patient. Bild text: your medicare benefits are guaranteed) 

Your medicare benefits are guaranteed 

Scen sex: 

(Mitt Romney och en annan man står och vinkar åt publiken. Bild text: Mitt Romney will 

break that promise) 

But Mitt Romney will break that promise 

Scen sju:  

(I bild står en äldre man. Bild text: replaces benefits with a voucher. Associated press, 

11/4/11) 

Replace your benefits with a voucher 

Scen åtta: 
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(En äldre man sitter vid ett köksbord med massa papper och en miniräknare. Bild text: 

replaces benefits with a voucher. Associated press, 11/4/11. Insurance companies could raise 

rates. Boston globe, 8/18/12) 

Insurance companies could just keep raising rates 

Scen nio: 

(En kvinna sitter vid sitt köksbord med flera pillerburkar på bordet. Bild text: replaces 

benefits with a voucher. Associated press, 11/4/11. Insurance companies could raise rates. 

Boston globe, 8/18/12. Seniors pay $6400 more a year. Center on budget and policy priorities)  

Instead of a guarantee seniors could pay $6400 more a year  

Scen tio: 

(En kvinna sitter på en sjukhusbrits med nersänkt huvud. Bild text: ”would undermine… 

medicare. AARP 3/21/12) 

AARP says the plan Mitt Romney supports undermine medicare 

Scen elva: 

(I bild ser man Mitt Romney med en bister min. Bild text: Mitt Romney, an end to the 

medicare promise. Approved by Barack obama. Paid for by Obama for America. Efter sista 

texten är en liten poträttbild av Barack Obama) 

Mitt Romney - an end to the medicare promise 

 

10.2. “Important” – Obama for American TV ad 
Scen ett:  

(Barack Obama kommer gåendes) 

I’m Barack Obama and I approve this message 

Scen två:  

(I bild ser man en större bild på en kvinna och åtta mindre bilder på andra kvinnor med bittra 

miner. Bild text: Women speak on Mitt Romney.) 

I think that Mitt Romney is really out of touch with the average women’s health issues 

Scen tre:  

(I bild ser man en kvinna talar) 

This is not the 1950’s 

Scen fyra: 
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(En bild på Mitt Romney med texten ”Mitt Romney opposes requiring employers to cover 

contraception. Source: Washington Post 2/29/12) 

Contraception is so important to women. Its about a woman to be able to make desicions  

Scen fem: 

(I bild ser man kvinnan på den större bilden i scen två. I bakgrunden ser man en del av ett hus 

samt ett barns cykel) 

I don’t remember anyone as extreme as Romney  

Scen sex:  

(I bild ser man Romney talar inför publik. Bilden är svartvit) 

To cut our funding to plan parenthood 

Scen sju: 

(Samma kvinna som i scen tre talar) 

I don’t think Mitt Romney can even understand a mind set of someone who has to go to 

planned parenthood  

Scen åtta:  

(I bild ser man Mitt Romney sittandes i skogen. Bilden går emot det svartvita hållet.) 

Planned parenthood, we are going to get rid of that  

Scen nio: 

(Samma kvinna som i scen två och fem talar) 

I think Mitt Romney will definitely drag us back  

 

10.3. “Dear Daughter” – Romney campaign ad 
Scen ett:  

(I filmen ser man en kvinna bärandes på en ett bebis.) 

Dear daughter, welcome to America your share of Obama’s debt is over $50 000, and it 

grows everyday.Obama’s policies are making it harder on women. The poverty rate for 

women, the highest in seventeen years. More women are unemployed under president Obama. 

More then 5,5 million women can’t find work, that’s what Obama’s policies has done for 

women. Welcome daughter.   

Scen två:  

(I bild ser man Romney och Ryans logga inför valet.) 
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I’m Mitt Romney and I approve this message.  

 

10.4. “Sarah” – Romney campaign ad 
Scen ett: 

(I bild ser man en kvinna som kollar på youtube klipp om Mitt Romney. Därefter googlar hon 

på “Mitt Romney on abortion”) 

You know, those ads say Mitt Romney would ban all abortions and contraception seemed a bit 

extreme, so I looked into it. 

 

Scen två:  

(I bild ser man samma kvinna som i första scenen. Hon talar in till kameran och hur hon kollar 

på fakta om Mitt Romney och hans ställningsstagande på abort.) 

It turns out Romney doesn’t oppose contraception at all. In fact, he thinks abortion should be 

an option in cases of rape, incest or to save a mother’s life. 

 

Scen tre 

(I bild ser man samma kvinna med två barn. Sedan ett barn sitta i köket skrivandes på ett 

papper.) 

I’m more concerned about the debt our children will be left with, I voted for President Obama 

last time. We just can’t afford 4 more years. 

 

Scen fyra:  

(I bild ser man Romney och Ryans logga inför valet.) 

I’m Mitt Romney and I approve this message.  
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