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Den här studien fokuserar på hur Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna konstruerat en av 

sina valfilmer inför valet 2018. Studiens syfte är att undersöka hur visuella och retoriska 

medel används och samverkar samt hur respektive partis ideologi tydliggörs i valfilmerna. 

Detta görs för att klargöra vilket/vilka budskap samt vilken bild av verkligheten som sänds ut 

när partierna själva får styra den politiska kommunikationen. För att kunna se hur valfilmerna 

konstruerats används semiotik, retorik och ideologi som både teori och metod eftersom dessa i 

kombination med varandra kan ge ett sammanhållet resultat.  

  

Studiens analysgenomförande grundar sig i begrepp hämtade från semiotiken, retoriken och 

ideologin i kombination med en kvalitativ textanalys. Med hjälp av den kvalitativa 

textanalysen gjordes först en närläsning av texten för att därefter få fram det mest väsentliga i 

respektive valfilm och på så sätt få fram de underliggande budskapen i valfilmerna. 

Resultatet av analysen visar att med hjälp av semiotiska och retoriska medel konstruerar 

Vänsterpartiets valfilm en verklighet som består av ett splittrat samhälle, men också hur denna 

splittring kan överkommas gemensamt. Budskapet är hoppfullt och framåtsträvande. 

Vänsterpartiets socialistiska värderingar är även tydliga i valfilmen. Sverigedemokraternas 

valfilm målar upp en verklighet som är kaotisk, mörk och hotfull. Budskapet som sänds ut är 

att Sverigedemokraterna och deras partiledare Jimmie Åkesson är de enda som kan rädda 

Sverige från totalt förfall. Sverigedemokraternas valfilm fokuserar till största del på sakfrågor 

men vissa nationalistiska och konservativa värderingar framträder.
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This study focuses on how the Left Party and the Sweden Democrats constructed one of their 

election films for the 2018 election. The purpose of the study is to investigate how visual and 

rhetorical means are used and collaborate, as well as how each party's ideology is clarified. 

This is done to explain what message and what image of reality that are being sent out when 

the parties themselves control the political communication. To be able to understand how the 

electoral films have been constructed, semiotics, rhetoric, and ideology are used both as 

theory and method because these, in combination with each other, can give a coherent result.  

  

The study's analysis implementation is based on concepts derived from semiotics, rhetoric, 

and ideology in combination with qualitative text analysis. With help from the qualitative text 

analysis, a close reading of the text was first made to be able to find the most important 

aspects of each election films, leading to the hidden constructed meanings. The result of the 

analysis shows that with the help of semiotic and rhetorical means, the Left Party's election 

film constructs a reality that consists of a divided society, but also how this split can be 

overcome jointly. The message is hopeful and forward-looking. The Left Party's socialist 

values are also clear in the election film. The Swedish Democrats' election film paints a 

reality that is chaotic, dark and threatening. The message sent out is that the Sweden 

Democrats and their party leader Jimmie Åkesson are the only ones who can save Sweden 

from total decay. The Swedish Democrats' election film focuses mainly on issues of fact, but 

certain nationalist and conservative values emerge.  

Keywords: political communication, semiotics, rhetorics, ideology, elections films, 

political advertisement 
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1. Inledning 

Valåret 2018 går till historien på många sätt. Väljare diskuterade politik som aldrig förr och 

både valdeltagandet och väljarrörligheten ökade. Trots detta stod Sverige utan en klar vinnare 

efter valdagen och det var inte förrän i januari 2019 som en regering slutligen bildades. 

Allianser bröts och partierna tvingades improvisera och anpassa sig till det nya politiska 

klimatet. Socialdemokraterna och Moderaterna, Sveriges två största partier, tappade väljare 

till de mindre partierna och båda partierna anklagas för att röra sig mer mot mitten av vänster-

högerskalan ideologiskt (Bolin, Falasca, Grusell, & Nord, 2018).  

En av de största frågorna på dagordningen var invandring och migration. 

Sverigedemokraterna var hårdast i sin migrationspolitik men även Socialdemokraterna och 

Moderaterna valde att gestalta invandringen som problematisk (Strömbäck, 2018). 

Sverigedemokraternas närmast fientliga inställning till migration är ingenting som är unikt för 

svensk politik. I Europa och USA har spår av högerpopulistisk retorik börjar göra sig allt mer 

hörd (Kayam, 2018). Samtidigt växer även motpolen med en ökning av feministiska partier i 

Norden och sedan metoo-rörelsen tog världen med storm syns även ett ökat fokus på 

jämställdhet och mångfald (Söderlund, 2017; Måwe, 2017). 

Förutom Sverigedemokraterna var Vänsterpartiet, med en politik som fokuserade på jämlikhet 

och jämställdhet, också ett parti som gick starkt fram. Därför anser vi att det är intressant att 

undersöka dessa två partier, dels på grund av deras ökade väljarstöd och dels för att de står 

långt ifrån varandra ideologiskt på vänster-högerskalan. 

Denna studie ämnar undersöka vilken verklighet som Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet 

förmedlar med hjälp av sina valfilmer. Under valet skapade de flesta partierna valfilmer som 

antingen sändes på TV eller gjordes tillgängliga på partiernas sociala medier. Eftersom 

valfilmerna postades på sociala medier gavs partierna större möjlighet att styra de budskap de 

ville förmedla samtidigt som en närhet och större tillgänglighet möjliggjordes gentemot 

väljarna (Grusell & Nord, 2015).  

Studien är av kvalitativ art för att frambringa vilka budskap som förmedlas. Först 

kontextualiseras studien i en bakgrund om politisk kommunikation, valet 2018 och en 

beskrivning av Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets ideologi samt partiledare. Med vår 

undersökning vill vi tydliggöra vilken verklighetsbild som Sverigedemokraterna och 

Vänsterpartiet gestaltar i sina respektive valfilmer och hur semiotiska och retoriska medel 
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används samt samverkar för att lyfta fram respektive partis budskap. Vi vill även undersöka 

om ideologiska värderingar synliggörs i valfilmerna genom att slutligen göra en ideologisk 

analys på det semiotiska och retoriska analysresultatet. Detta eftersom vi är av uppfattningen 

att Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är ideologiskt starka. Med hjälp av vår 

undersökning vill vi tillhandahålla ett aktuellt bidrag till området politisk kommunikation i en 

svensk kontext. Vi anser att denna undersökning är viktig i och med att valfilmer är en sorts 

kommunikation som skapas av partierna själva och är ett sätt för dem att kommunicera direkt 

med väljarna. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel ges först en beskrivning av politisk kommunikation eftersom vår studie rör sig 

inom detta ämne. Därefter ges en kort bakgrund över det politiska klimatet i Sverige under 

och efter valet 2018. Vidare presenteras Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas ideologi 

samt en beskrivning av partiernas respektive partiledare. Dessa partiers ideologi är delvis 

hämtade från deras partiprogram, eftersom det är i partiprogrammen som partiers ideologi 

främst uttrycks (Larsson, 2014).  

 

2.1. Politisk kommunikation 

Enklast kan politisk kommunikation förklaras med hur politik kommuniceras. Dock kan man 

även säga att allting som utgör vårt samhälle idag grundar sig i politik. Dessa politiska 

processer och beslut berör alla delar av samhället eftersom alla former av sociala relationer 

och organiseringar förutsätter att vi kommunicerar (Strömbäck, 2014).  

Politisk kommunikation är också nära kopplat till den makt och de maktrelationer som 

existerar i samhället. Hur makt fördelas i samhället både påverkar och påverkas av den 

politiska kommunikationen. Det finns flera definitioner av makt men dess grunddefinition kan 

beskrivas som ”möjligheten att påverka”. Vidare kan makt delas in i tre olika dimensioner: 

makten över beslutsfattandet, dagordningen och tanken. Makten över dagordningen och 

tanken är särskilt intressanta för denna studie eftersom dessa syftar på den makt som skapar 

möjligheten att påverka bilderna av verkligheten (Strömbäck, 2014). 

Inom politisk kommunikation används retorik som analysmetod inom semiotikens ramar. 

Detta för att studera hur den politiske talaren kan manipulera sitt språk för att förmedla 

politiska poänger och öka sitt inflytande. Retorik och semiotik har således en nära relation till 

politisk kommunikation, vilket motiverar valet att vi använder oss av dessa teorier och 

metoder i denna studie (Bengtsson, 2001). 

Ett vanligt förekommande medel inom politisk kommunikation är politisk reklam, där 

valfilmer inkluderas, som används för att påverka och sända ut budskap. Inom reklam är det 

vanligt att använda sig av en berättarröst istället för att enbart ha skriftlig utformning av 

budskapet. Vid användandet av en berättarröst är det dock viktigt att inte skapa övertydlighet. 

Berättarrösten ska fungera som ett komplement till det visuella och det är viktigt att det som 

sägs samspelar på ett sätt som inte enbart är upprepande (Bergström, 2016). 
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2.2. Valet 2018 

När väljarna hade sagt sitt, valdagen den 9 september, fanns ingen tydlig vinnare samtidigt 

som många partier utropade sig själva som vinnare. I en rapport vid namn Snabbtänkt, där 

hundra forskare gått samman och analyserat och diskuterat valet 2018, står det i inledningen 

att valet den 9 september 2018 kan komma att gå till historien. Kanske inte på grund av det 

splittrade valresultatet, men för att valet och valrörelsen tycks bekräfta de stora förändringarna 

inom politik och mediesystem som kan vara betydelsefulla i framtiden (Bolin, Falasca, 

Grusell, & Nord, 2018). Förändringarna går även emot hur vi tidigare vant oss vid att svensk 

politik och svenska valrörelser fungerar. Valdeltagandet liksom väljarrörligheten fortsätter 

öka jämfört med tidigare år samtidigt som antalet partier i riksdagen förbli detsamma. Partier 

som var oroliga att hamna under fyra procent, så som Miljöpartiet, Liberalerna och 

Kristdemokraterna, höll sig kvar. Både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet gick starkt 

framåt i valet och trots att de hoppades på större siffror under valnatten går det inte frångå att 

båda var vinnare. Ideologiskt står dessa partier långt ifrån varandra och enligt valresultatet är 

det Socialdemokraterna och Moderaterna som tappat mest väljare till Vänsterpartiet och 

Sverigedemokraterna. Vad detta beror på finns det många teorier om men mer forskning på 

valet behöver göras för att ta reda på exakt varför detta är fallet. Något som dock är tydligt är 

att de små partierna betar av de stora och den socialdemokratiska hegemonin verkar vara ett 

minne blott (Nord & Grusell & Bolin & Falasca, 2018). 

 

2.3. Vänsterpartiets ideologi och partiledare 

I sitt partiprogram definierar Vänsterpartiet sig som ett socialistiskt och feministiskt parti på 

en ekologisk grund (Vänsterpartiet, 2016). Vänsterpartiet bildades 1917 och var från början 

ett kommunistiskt parti. Efter andra världskriget rörde sig partiet mot den socialism som 

partiet står för idag och 1990 såg dagens Vänsterpartiet ljuset (Bjurulf & Blombäck, u.å.). Det 

som karakteriserar en socialistisk politik är tron på att gruppen och staten har förmågan att 

lösa politiska och ekonomiska problem, medan en feministisk politik strävar efter ett jämställt 

samhälle (Liedman, u.å.; Larsson, 2014). Vänsterpartiets övertygelse om alla människors lika 

värde är det som ligger till grund för den politik samt ideologi de vill föra fram. Det innebär 

att partiet har en strävan efter ett samhälle som är solidariskt, jämställt, demokratiskt och 

rättvist, utan klass och könsförtryck. Vidare ser de människor som fria individer som är 

kapabla till att ta självständiga beslut (Vänsterpartiet, 2016). Vänsterpartiets ekologiska grund 



8 

 

är tätt sammanvävd med deras tankegångar kring solidaritet och rättvisa eftersom de anser att 

det finns ett samband mellan planetens naturresurser och köns- och klasstrukturerna i 

samhället (Vänsterpartiet, 2016).  

Jonas Sjöstedt är partiledare i Vänsterpartiet sedan 2012. Dessförinnan var han ledamot i 

Europaparlamentet från 1995 till 2006. Sjöstedt tror på en politik som strävar efter ett jämlikt 

samhälle, där fokus läggs på att förbättra livet för de som behöver det bäst (Vänsterpartiet, 

u.å.). Av medlemmar inom partiet beskrivs Sjöstedt som en ödmjuk och snäll person samt att 

han talar om politik på ett begripligt sätt som kan förstås av de flesta (Svanberg, 2018). När 

han valdes till partiledare 2012 var det just hans förmåga att tala så att alla begriper samt hans 

karismatiska utstrålning som gjorde att han blev vald till partiets ledare (TT, 2012). I en 

förtroendemätning gjord av Expressen/Demoskop, som genomfördes en månad innan valet, 

fick Sjöstedt högt förtroende hos väljarna (Cassemar, 2018).  

 

2.4. Sverigedemokraternas ideologi och partiledare 

Sverigedemokraterna bildades 1988 och definierar sig som ett socialkonservativt och 

nationalistiskt parti (Sverigedemokraterna, 2011). Konservatismen som ideologi handlar om 

värnandet av den egna nationens politiska och kulturella traditioner. Nationen och dess 

historia ses som den viktigaste enheten i samhället och konservatismen är skeptisk till att 

politik kan ändra och forma samhället. Istället är det nationens traditioner som formar och 

vägleder (Larsson. 2014). Sverigedemokraterna själva betonar nationalismen som det 

viktigaste i deras socialkonservativa ideologi, det vill säga vikten av att stärka samhörigheten 

och den nationella identiteten i samhället (Sverigedemokraterna, 2011, Larsson, 2014). 

Sverigedemokraternas viktigaste frågor är migration, välfärd, ett sammanhållet land och ett 

tryggt samhälle (Sverigedemokraterna, 2011). Partiet anses ofta föra fram en populistisk 

politik, där populism som ideologi innebär att föra fram en politik som påvisar motsättningar 

mellan det politiska etablissemanget och folket samt leds av en stark ledare som fungerar som 

själva kärnan för partiet (Sverigedemokraterna, u.å.; Bjurulf & Trygg, u.å.).  

Jimmie Åkesson är partiledare för Sverigedemokraterna och tillträdde som ordförande 2005. 

Åkesson började sin politiska karriär i Sverigedemokraterna 1997 och har bland annat varit en 

del av partiets kommunikationsenhet (Sverigedemokraterna, u.å.). Partiledaren benämns ofta 

som en god retorisk talare och han talar frekvent om migration och splittring i samhället 
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(SVD, 2017). Åkesson anses vara en viktig orsak till partiets ökade popularitet och 

framgångar, från att ha varit ett relativt okänt parti innan hans tillträde, till att nu vara 

Sveriges tredje största parti (Matsson, 2018; Madestam, 2015). Denna popularitet grundar sig 

till stor del i att Åkesson aktivt arbetat med att försöka ändra bilden av SD, dels genom att ta 

avstånd från medlemmar som gjort fel, dels genom att utforma partiprogrammet till att inte 

enbart handla om invandring (Madestam, 2015; Eriksson, 2018). Partiets egna väljare har högt 

förtroende för Åkesson och de ansåg att han var viktig för partiet under valet 2018 (Mellin, 

2018).  

  



10 

 

3. Problemformulering  

Politisk kommunikation sätter dagordningen och formar den verklighet som människor sedan 

tar till sig (Strömbäck, 2018). Ett faktum som gör just valfilmer intressanta att studera är att 

dessa är politisk kommunikation skapad av partierna själva som kan nå ut till sina mottagare 

utan att först filtreras genom olika medier som kan påverka budskapen (Grusell & Nord, 

2015). Med hjälp av valfilmer kan partierna själva påverka vad för social verklighet som de 

vill kommunicera ut till väljarna. 

Utöver att forma människors sociala verklighet kan valfilmer användas som medel för att 

sända ut ideologiska budskap där syftet är att vinna makt (Berglez, 2010). Politisk valfilm i 

Sverige är ett relativt nytt koncept men är desto vanligare i USA, där den mesta forskningen 

på området har gjorts (Bengtsson & Gunnarson, 2015). Enligt Peter Berglez (2010) är 

människors mediekonsumtion en alldaglig rutin som sker utan någon större tanke och som 

inte relateras till att man skulle påverkas av ideologisk propaganda från politiska partier. Det 

innebär att människor omedvetet kan ta till sig ideologiska budskap och även själva föra 

vidare dessa budskap till andra. 

Vi anser därför att det är intressant att studera valfilmer eftersom de är kommunikation skapad 

av partierna själva och för att valfilmer skapas i syfte att påverka. Att studera hur valfilmer 

konstrueras kan således bidra till den aktuella forskningen inom politisk kommunikation i en 

svensk kontext. 

Att valfilmerna hämtas från sociala medier grundar sig i att det är lättillgänglig 

kommunikation som kan nå ut till människor kontinuerligt, även efter att valet är avslutat. 

Valfilmerna ges därför en möjlighet att påverka under en längre tid. 

 

3.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att analysera Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets valfilmer, som 

publicerades på respektive partis sociala medier, för att tydliggöra den verklighetsbild som 

partierna gestaltar. Vi kommer även undersöka hur ideologiska värderingar synliggörs i 

valfilmerna. Eftersom forskning på politisk reklam i en svensk kontext är begränsad i nuläget, 

kommer denna studie bidra till att utöka kunskapen kring forskningsområdet politisk 

kommunikation. 
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Våra frågeställningar är: 

• Hur används semiotiska medel i valfilmerna och vilket/vilka budskap gestaltas? 

• Hur använder partiledarna retoriska medel i valfilmerna för att övertyga? 

• Hur samspelar de semiotiska och retoriska medlen i respektive valfilm? 

• Hur framträder partiernas ideologi i valfilmerna? 
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4. Forskningsöversikt 

I detta kapitel presenteras den forskningsöversikt som rör sig inom ämnena politisk reklam, 

retorik inom politiken samt politik och ideologi. Kapitlet ämnar ge en överblick över 

forskningsläget. Den större delen av forskningen inom politisk reklam och politisk retorik, där 

fokus ofta läggs på partiledare och hur budskap framförs, är i en amerikansk kontext. Att ha 

med forskning som är gjord i USA är relevant för vår studie i och med att den amerikanska 

politiken ofta påverkar den svenska politiken, bland annat när det kommer till form och 

innehåll i politiska kampanjer (Grusell & Nord, 2015). 

 

4.1. Politisk reklam 

Politisk reklam är ett sätt för partier och deras ledare att kommunicera med sina väljare. Det 

finns inte mycket svensk forskning om just valfilmer och vilka budskap de sänder ut. Däremot 

finns forskning om svenska valaffischer, där Ola Vigsøs (2004) granskning av valaffischerna 

inför valet 2002 är av intresse för vår undersökning. I sin studie använder han sig av 

semiotiken och retoriken för att kunna analysera både de lexikala och visuella elementen i 

valaffischerna. Enligt Vigsø bör en semiotisk analys vara multimodal och studera både det 

visuella och det verbala, eftersom det då går att få ett sammanhängande resultat. Trots att 

denna undersökning är några år gammal är den av intresse för denna studie, dels på grund av 

användandet av semiotiken och retoriken, dels för att kontextualisera inramningen av politiska 

budskap och hur den kan förändras med tiden. Undersökningen kom fram till att många av 

valaffischerna inte var personifierade, så som de varit under tidigare val, och att negativt 

kampanjande inte var framträdande. Istället fokuserade valaffischerna på att tilltala väljare 

som redan var i linje med den politik som partierna förde fram. Sakfrågor var i fokus och 

valaffischerna fyllde således en symbolisk funktion, där syftet var att nå ut till redan lockade 

väljare, istället för att försöka locka nya väljare (Vigsø, 2004). 

En annan studie som är relevant för vår undersökning är en kvalitativ studie gjord av Janus 

Terugg Page och Margaret E. Duffy (2009), där de sett på hur politiska valfilmer i en 

amerikansk kontext använt sig av visuella och retoriska medel för att sända ut ett budskap. 

Forskarna studerade 39 politiska reklamfilmer för republikanerna och demokraterna, vars 

ideologier var motsatta men vars kampanjer riktade in sig på samma ämnen som var aktuella i 

USA just då. I analysen använde de sig av symbolisk konvergensteori med tillhörande 
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tematisk fantasy-analys. Syftet med studien var att förstå verkligheten genom att studera 

konvergensen och konkurrensen av alternativa och symboliska världar samt att förstå och 

analysera de retoriska visioner som de olika kandidaterna förmedlade (Page & Duffy, 2009). 

Studien identifierade fem fantasityper i de politiska reklamfilmerna som skapades med hjälp 

av visuella och retoriska medel: motståndarens brist på mortalitet, politiska kandidaten som 

populist, heroisk, strategisk och offer. Dessa olika fantasityper konstruerade sedan i sin tur 

olika retoriska visioner för de specifika politiska kandidaterna. Vad som sändes ut var också 

beroende av vilken sida av det politiska spektrumet politikerna befann sig i. Resultatet av 

analysen identifierade till exempel att hur könsroller gestaltades, och vad som ansågs vara 

moraliskt rätt, skilde sig åt mellan demokraterna och republikanerna. Demokraternas 

reklamfilmer skapade en bild av empati, rättvisa, lycka och social omsorg som det moraliskt 

rätta, medan republikanernas reklamfilmer skapade en bild av moralisk order, gränssättning 

och auktoritär fadersgestalt som det moraliskt överordnade (Page & Duffy, 2009). 

 

4.2. Retorik inom politiken 

Det land som lagt mest fokus på retorik inom politiken är USA, som under de senaste hundra 

åren utfört forskning som varit av största vikt. Efter att radion fick sitt genombrott i de 

amerikanska hemmen blev behovet av retorik större för att nå fram till väljarna och redan 

1924 sändes demokraternas och republikanernas politiska konvent direkt. I slutet av 1920-

talet sändes sedan presidentvalet för första gången direkt i radio. Genom åren ökade kraven på 

presidenternas retorik och på 1960-talet framträdde den dåvarande presidenten John Kennedy 

ungefär nitton gånger i månaden (Bengtsson & Gunnarson, 2015) 

En president som anses vara en skicklig retoriker och som snabbt avancerade inom politiken, 

delvis på grund av sin retoriska skicklighet, är USA:s tidigare president Barack Obama. Han 

uppmärksammades första gången 2004 när han höll sitt lysande tal och myntade begreppet 

”Yes we can” (Bengtsson & Gunnarson, 2015). Självklart var det inte enbart på grund av 

Obamas skicklighet som talare som ledde till att han slutligen blev USA:s president. Obama 

var även retoriskt rätt i tiden. Folket var redo för en förändring eftersom de var trötta på den 

sittande presidentens politik och de ville ha något nytt som kunde skapa just förändring, något 

som Obama erbjöd (Bengtsson & Gunnarson, 2015). 
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I en fallstudie från 2013 av Manfred Kienpointer, analyserar han Barack Obamas retorik 

genom att studera en samling av Obamas tal och böcker. Med hjälp av begrepp från strategisk 

kommunikation och modern argumentationsteori studerar Kienpointer vilka 

övertalningsstrategier Obama använder sig av. Vidare analyseras även hur Obama uppfyller 

de principer och dilemman som finns på politiker gällande effektivitet kontra rationalitet, 

universalism kontra populism och hårda argument kontra emotionella argument. Studien 

belyser att politiker vanligtvis står inför ett dilemma. Antingen behöver de anpassa sin retorik 

efter de intressen som väljarna har, vilket innebär att de använder en emotionell eller 

populistisk argumentationsteknik, eller så anpassar de sin retorik efter universella värderingar. 

Det sistnämnda kan i sin tur leda till mindre övertygande retorik och mindre fokus på 

specifika gruppers värderingar (Kienpointer, 2013). 

Studiens analys kommer fram till att Barack Obamas strategiska manövrering visar på en god 

kompetens gällande att övertyga retoriskt. Obama använder sig av bland annat allitterationer, 

metaforer och retoriska frågor, samtidigt som han framför sin retorik på ett klart och 

välstrukturerat sätt. Utöver detta agerar Obama också självkritiskt och strävar efter konsensus 

och universella värderingar. Genom att Obama agerar självkritisk och visar sina svaga sidor 

går han emot de stereotyper som finns gällande framgångsrika manliga politiker, det vill säga 

att en ledare måste vara självsäker, uppvisa starkt ledarskap eller vara patriotiska. Obama är 

även noga med att inte bara tilltala sina egna väljare utan även de väljare som har en annan 

ideologi än det parti som Obama representerade. Hans retorik blev således inte mindre 

övertygande, trots att han anpassade sig efter universella värderingar. Studien visar 

följaktligen att en politiker kan överkomma de traditionella retoriska värderingarna och 

använda sig av nya strategiska kommunikationssätt och ändå nå framgång (Kienpointer, 

2013). 

En annan studie som också visar på hur viktigt det är att vara rätt i tiden för att nå framgång är 

Orly Kayams (2018) studie om Donalds Trumps retorik. I sin studie studerade han Trump, 

den nuvarande presidenten i USA, och de retoriska strategier som presidenten använde sig av 

under valkampanjen 2016. Kayam framhäver att den politiska diskursen, i USA och Europa, 

kommit att handla om anti-etablissemang och anti-politik där frågor som migration och 

nationalism vunnit allt större kraft. Studien kommer fram till att Trump använde sig av sju 

olika strategier under sin valkampanj: att inte vara politiskt korrekt, negativitet, förenkling, 

användandet av ”jag”, hyperboler, hjärntvättning och marknadsföring. Trump utformade sina 

politiska strategier utefter den rådande politiska diskursen där människor efterfrågade en ny 
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sorts politik. Väljarna ville ha en person som inte betedde sig som en politiker i USA brukade 

göra. Trump var rätt man, då han uttalade sig negativt om invandrare och var politiskt 

inkorrekt, vilket lockade till sig väljarna (Kayam, 2018). 

I en artikel publicerad 2008 i Journal of Political Marketing, skriven av Christ'l De 

Landtsheer, Philippe De Vries och Dieter Vertessen, belyser även de hur viktigt det är att 

använda sig av klassiska retoriska verktyg för att övertyga. Däremot anser de att den politiska 

kommunikationen har moderniserats och fokuserar mer på perceptionspolitik. Detta beror på 

moderniseringen och medialiseringen av den politiska kommunikationen, där hur något och 

av vem det framförs av är viktigare än själva innehållet. Det innebär att den politiska 

kommunikationen i relation till hur man övertygar väljare har förändrats. Tidigare fokuserade 

den politiska kommunikationen på att få väljare att ta välgrundade beslut gällande partiledare 

och partier baserade på den argumentation som fördes fram. Perceptionspolitiken uppmuntrar 

däremot väljare att forma intuitiva uppfattningar gällande politiker och partier genom att 

lägga fokus på den språkliga stilen, de icke-verbala beteendena och politikernas yttre, 

eftersom det är det som väljare ofta går på (Landtsheer, Vries, & Vertessen, 2008). 

 

4.3. Politik och ideologi 

Idag uppfattas ideologi som samlingar av idéer som rör samhället och inte minst politiken. 

Ideologi brukar kunna beskrivas som en systematisk och målinriktad sammanställning av 

politiska ståndpunkter, utopier eller hjärnspöken (Bergström & Boréus, 2012). 

Trots att allt fler väljare byter parti mellan valrörelserna anses svenska väljare i allmänhet 

rösta på det parti vars ideologi ligger närmast deras egen uppfattning (Demker, 2018). 

Betydelsen av ideologisk närhet mellan väljare och parti består, men hur ideologiska är 

egentligen partierna i nuläget? Finns det vissa partier med starkare ideologier än andra? Marie 

Demker (2018), professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har undersökt partiernas 

valmanifest för att se huruvida ideologiska markörer står att finna där och om dessa verkligen 

skiljer partierna åt på ett signifikant sätt. Med de fyra grundideologierna konservatism, 

socialism, liberalism och nationalism som utgångspunkt har Demker analyserat förekomsten 

av ideologiska markörer hos samt skillnader och likheter mellan partierna. Dessutom har hon 

analyserat vilken betoning de ideologiska budskapen får i manifesten. 
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Då vi i vår undersökning kommer att analysera Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas 

ideologiska markörer i deras respektive valfilmer har vi valt att fokusera på de resultat 

Demker (2018) såg i sin analys av dessa två partiers valmanifest. Ser vi närmare på hennes 

resultat gällande Vänsterpartiets valmanifest menar Demker (2018) att Vänsterpartiet hör till 

de partier som har de tydligaste ideologiska markörerna och att de till och med är tydligare än 

Socialdemokraterna i sin socialistiska grundsyn. Vänsterpartiet betonar jämlikhet, 

välfärdskollektivets kollektiva styrka, omfördelning av resurser och det globala ansvaret för 

klimat och fredlighet. Sverigedemokraterna däremot har få tydliga ideologiska markörer i sitt 

manifest och istället återfinns en mängd sakområden. Sverigedemokraterna betonar dock 

vikten av nationell sammanhållning, nordisk gemenskap, svenskt kulturarv och de nationella 

gränsernas betydelse på ett sätt som pekar mot nationalism. Detta gör att de blir tydligare 

ideologiskt i sitt valmanifest än Moderaterna, som var mest otydliga i detta avseende och hade 

störst fokus på att alla verksamheter ska hålla hög klass och vara av bra kvalitet (Demker, 

2018). 

 

4.4. Sammanfattning tidigare forskning 

Vad forskningsöversikten visar är att mycket av forskningen som rör sig inom ämnena 

politisk reklam samt politik och ideologi använder sig av kvalitativa metoder, vilket motiverar 

valet av en kvalitativ metod för denna studie. En del svensk forskning har gjorts inom politisk 

reklam samt politik och ideologi, men den mesta forskningen är gjord i en amerikansk 

kontext.  

Forskningen kring politisk reklam använder sig ofta av multimodala metoder för att kunna ta 

sig an både det visuella och det retoriska i det som studeras, med syfte att se hur elementen 

samverkar för att sända ut specifika budskap (Vigsø, 2004). Det motiverar metodvalen för 

denna studie eftersom vårt syfte är att tydliggöra den verklighetsbild som Vänsterpartiet och 

Sverigedemokraterna gestaltar och hur de gör detta med hjälp av semiotiska och retoriska 

medel. Att politisk reklam använder sig av symbolik är också tydligt att se i den forskning 

som presenterats och används bland annat för att skapa retoriska visioner (Page & Duffy, 

2009) 

Forskningen kring retorik och politik fokuserar på både hur retoriska medel används i syfte att 

övertyga och hur kontexten som politikerna befinner sig i ofta är minst lika avgörande för att 

de ska nå framgång. Att vara retoriskt rätt i tiden är något som gynnade både Trump och 
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Obama i deras valkampanjer, eftersom de erbjöd den förändring som väljarna efterfrågade 

(Kienpointer, 2013; Kayam, 2018). Forskningen om retorik visar även att de klassiska 

retoriska verktygen fortfarande används, men kombineras ofta med ren marknadsföring och 

att perceptionspolitik blir allt viktigare (Kayam, 2018; Landtsheer, Vries, & Vertessen, 2008).  

Gällande ideologi och politik är forskningen av Demker (2018) av särskilt stort intresse för 

denna studie eftersom vi också lägger fokus på huruvida ideologi är framträdande. Demkers 

forskning visar att Vänsterpartiet är ideologiskt starka i sitt valmanifest medan 

Sverigedemokraterna fokuserar mer på sakfrågor.  
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5. Teoretiskt ramverk 

I följande kapitel presenteras och förklaras det teoretiska ramverk som ligger till grund för 

studien: semiotik, retorik och ideologi. Nedan beskrivs även begrepp från de olika teorierna, 

vilka sedan används som verktyg vid själva analysen. 

 

5.1. Semiotik  

Denna studie använder sig av semiotik som teori och metod eftersom semiotik kan användas 

för att tolka och analysera visuell kommunikation och hur den skapar ett visst 

meningsinnehåll. Med hjälp av en semiotisk analys vill vi få fram vilken dold mening som 

kan finnas i valfilmerna (Barnard, 2001). 

Begreppet semiotik myntades av lingvisten Ferdinand de Saussare och härstammar från det 

grekiska ordet semeion, vilket betyder just tecken. Enligt Saussare kan språk förstås som en 

sammansättning av olika tecken som alla bär på en viss kommunikativ mening (Bignell, 

2002). Saussare ansåg att tecken bestod av en sammansättning av det betecknande (ett 

materiellt uttryck) och det betecknade (tankemässigt innehåll). Tillsammans skapar de ett 

tecken (Gripsrud, 2011). En svart sten kan ses som ett enkelt betecknande, men när en 

betecknad sak sätts på stenen, kanske ett namn och levnadsår, blir det betecknande och det 

betecknade tillsammans ett tecken för gravsten (Barthes, 2007). Dock är det viktigt att 

understryka att tecknets mening är arbiträr, det vill säga betydelsen är bunden till 

förutbestämda konventioner som människor skapat med hjälp av koder och regler (Gripsrud, 

2011). Vidare menade Saussare att alla tecken får en mening enbart i relation till andra tecken 

(Chandler, 2017). För att kunna tolka meningen i valt material kommer analysen att använda 

sig av semiotikens två steg för meningsuppbyggnad, denotation och konnotation. Dessa 

begrepp förklaras nedan.  

 

 Denotation och konnotation  

Betydelsen av det människor ser i exempelvis en film kan delas in i två olika steg: denotation 

och konnotation. De två betydelsenivåerna skapades av den danska lingvisten Louis 

Hjelmslev där han fokuserade på språket som helhet och dess relation till andra språk 
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(Gripsrud, 2011). Roland Barthes utvecklade sedan Hjelmslevs denotation och konnotation 

till att se på betydelser inom enbart ett språk (Vigsø, 2004).  

Denotation: Den första direkta betydelsen av det man ser är det som kallas för denotation. 

Barthes ser denotation som den minimala betydelsen av något (Vigsø, 2004). Vid en analys 

innebär detta att linjer, färger och former förstås som det faktiska de representerar. Det krävs 

bara en grundläggande förståelse, till exempel att man vet hur en människa eller en hund ser 

ut, för att förstå att det är det man ser. 

Konnotation: Den indirekta betydelsen av det man ser kallas för den konnotativa betydelsen. 

Konnotationer är kodade, symboliska och kulturella meddelanden som även styrs av koder 

och konventioner. De är kopplade till mottagarens associationer, tankar och känslor som 

uppstår när personen ser på exempelvis en bild (Barnard, 2001; Vigsø, 2004). Däremot är det 

viktigt att poängtera att dessa associationer inte definieras som individuella eller personliga 

associationer, utan är kollektiva associationer i och med att de är konventioner etablerade i 

kulturen (Gripsrud, 2011). 

Denotation och konnotation är således direkt kopplat till de idéer som Saussare hade om det 

betecknande och det betecknade. Däremot betonar teorin kring denotation och konnotation att 

tecknets innehåll, det vill säga betydelse, varierar med tid och rum (Gripsrud, 2011). 

 

 Färgbetydelser 

Enligt Bergström (2016) har färger olika symboliska betydelser. Inom visuell kommunikation 

har färg därför en viktig kommunikativ kraft över hur man som person uppfattar ett budskap. 

Rött är exempelvis ofta förknippat med kärlek och passion. Denna kommunikativa kraft kan 

dock skilja sig från olika kulturer eftersom färger och dess betydelser inte är densamma över 

hela världen. Vidare kan färger användas för att attrahera, skapa stämning, strukturera och 

informera. Vill man skapa en hotfull eller ondskefull stämning är svart en bra färg, eftersom 

den förknippas med just detta, på samma gång som den har en symbolisk betydelse som är 

lika med sorg. Ljusa färger däremot kan användas för att skapa en upprymd stämning 

(Bergström, 2016). 
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 Musik 

Inom semiotiken har musik och ljud en viktig betydelse. Ljud och musik kan hjälpa till att 

förstärka det som människan ser i bild och skapa stämning, och kan på så sätt användas för att 

påverka det budskap som konstrueras. Närhet, djup och en mer realistisk upplevelse ges till 

mottagaren än om den enbart skulle se på en bild som inte ackompanjeras av musik 

(Bergström, 2016). Musik och ljud är uppbyggda av olika tecken som ofta får en mening 

genom att de sker i synkronisering med det visuella som verkar orsaka ljudet. Ljudet kallas då 

för ett diegetiskt ljud, ett ljud som påvisar det som berättas. Musik som inte har en direkt 

koppling till det visuella kallas för icke-diegetiskt musik. Det kan exempelvis vara klassisk 

musik som inte har en direkt koppling till det som visas, men som finns där som ett tecken i 

syfte att konnotera en emotionell känsla hos mottagaren (Bignell, 2002). Musik är starkt 

kopplat till människors minnen och känslor och har alltså en emotionell kraft som bidrar till 

hur människor uppfattar det som de ser. Inom film används exempelvis dova dissonanser för 

att skapa en mörk stämning, medan triumffanfarer används för att visa på hur de goda vinner 

(Bergström, 2016). 

 

5.2. Retorik 

Retoriken är en gammal tradition som gått hand i hand med politiken ända sedan antikens 

Grekland (Bengtsson & Gunnarson, 2015). Eftersom retorik och politik båda har som syfte att 

övertyga andra om sin åsikt kan den politiska talaren, med hjälp av en tydlig strategi, övertyga 

sina mottagare genom att påverka deras erfarenheter och även deras verklighetsuppfattning. 

Därför ska den retoriske talaren förmedla sitt sätt att se på världen till mottagarna på ett så 

självklart och naturligt sätt som möjligt (Bjørgo & Heradstveit, 1996). Med god retorik kan 

talaren även ge karaktär åt sitt tal genom att på ett levande och inspirerande sätt få mottagarna 

att engagera sig i det som sägs. På så sätt kan talaren undvika att talet uppfattas som 

ointressant och mekaniskt (Kjeldsen, 2013). 

Till sin hjälp har den retoriske talaren tre olika retoriska verktyg som användas för att påverka 

publiken, vinna deras tillit och underhålla dem: ethos, logos och pathos. Talaren måste ha en 

bra förmåga att förmedla sin tillgivenhet och sitt medlidande för att nå sina mottagare på ett 

effektivt sätt (Gripsrud, 2011). Det är därför viktigt att ethos, logos och pathos anpassas till 

talarens syfte och den situation som talaren befinner sig i (Gripsrud, 2011). Inom politiken 
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kan detta innebära att talet ska engagera mottagarna till en politisk handling, till exempel delta 

i en omröstning (Bjørgo & Heradstveit, 1996).  

 

 Ethos – karaktär och känsla 

Ethos är knutet till talarens karaktär och är ett känslomässigt övertalningsmedel. Det 

representerar uppfattningen om talarens kompetens och välvilja mot mottagarna (Kjeldsen, 

2013). Uppfattas talaren som trovärdig? (Gripsrud, 2011). Talarens initiala ethos brukar först 

bedömas utifrån det vi redan vet sedan tidigare om talaren och kan således påverka det ethos 

som talaren skapar under sitt tal (Kjeldsen, 2013). Därför kan en politiker med bra initialt 

ethos använda det för att slippa ge ett tydligt stöd i sin argumentation. Rösta på oss så löser vi 

allt åt er! (Bengtsson & Gunnarson, 2015). 

 

 Logos – förnuft och övertygelse 

Aristoteles, som var den som först konstruerade triaden ethos, logos och pathos, menar att en 

skicklig talare kan konstruera sitt ethos under talets gång genom de val som görs och vad som 

sägs. Detta hänger starkt ihop med logos (Kjeldsen, 2013). Logos fokuserar på argumentation 

och övertygelse och riktar sig till mottagarens förnuft. Med hjälp av tydliga resonemang kan 

talaren upplysa, undervisa och informera mottagarna. Talaren vill med hjälp av logos 

argumentera för sin sak, och hjälpa mottagarna att dra egna logiska slutsatser (Bengtsson & 

Gunnarson, 2015; Bengtsson, 2001). 

Det finns olika sätt att bygga upp sin argumentation och i det första kapitlet i boken Politisk 

kommunikation och demokrati skriver författaren Hans Bengtsson (2001) att det är möjligt att 

dela upp dessa argumentationstekniker i olika kategorier. Den första kategorien innebär att 

talaren anklagar eller försvarar något eller någon. I detta fall är det vanligt att man ser 

tillbaka i tiden. Det andra kategorin handlar om att talaren överväger vissa sätt att lösa vissa 

problem och råder mottagarna att välja ett av dessa alternativ. Här är det vanligt att man 

istället ser framåt i tiden, mot något som bör ske eller göras. Den tredje kategorin innebär att 

talaren prisar eller fördömer en viss företeelse eller person. Här är talarens förväntningar att 

mottagarna stämmer in i talarens egna värderingar (Bengtsson 2001). 
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 Pathos – starka känslor 

Pathos är ett känslomässigt övertalningsredskap av starkare slag än ethos. Här vill talaren 

skapa stora känslor som vrede, glädje, sorg och lycka hos mottagarna (Gripsrud, 2011). Dock 

är pathos mer kortvariga passionerade känslor då ethos är känslor som stannar kvar länge 

(Kjeldsen, 2013). Om pathos anknyts till konkreta händelser kan det förstärka mottagarnas 

förtroende för talaren och användas för att bygga upp en image kring sin egen person eller sitt 

parti (Bengtsson, 2001). 

 

 Retoriska stilfigurer  

Stilfigurer är en språklig utformning inom retoriken och bidrar till att intressera och 

uppmärksamma publiken och göra talet mer varierande (Kjeldsen, 2013). Det är därför viktigt 

att språket i talet anpassas till publiken (Bengtsson & Gunnarson, 2015). Stilfigurer går att 

dela upp i två centrala kategorier. Dessa kallas troper och ornament och är språkliga bilder, 

tanke- och ordfigurer som används för att ge språket mer liv och nyans (Bengtsson, 2001). 

Nedan listas de troper och ornament som tas upp i vår analys och en kort beskrivning av dem 

presenteras. Informationen om begreppen är hämtade ur Hans Bengtssons kapitel i boken 

Politisk kommunikation och demokrati (2001), samt Bengtssons och Gunnarsons kapitel i 

Vinklade budskap (2015) och från Kjeldsen (2013). 

Troper 

- Emfas: När talaren lägger en särskild betoning på ett visst ord eller en viss mening. 

- Metafor: När ett bildligt uttryck används för att säga något där den faktiska meningen 

är underförstådd. 

Ornament 

- Anafor: Något viktigt i talet behöver understrykas och detta görs genom att talaren 

upprepar ett eller flera ord i början på meningar. Att använda en anafor ger rytm när 

man håller ett tal. Det är ett sätt att få budskapet att gå fram till de som lyssnar.  

- Epifor: Motsatsen till anafor där det viktiga ordet upprepas i slutet av två eller fler 

koordinerade satser eller meningar.  
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5.3. Politisk ideologi  

Ideologi nämns ofta i samband med politik men vad ideologi exakt är kan vara svårt att 

definiera, vilket även Eagleton (2007) skriver i sin bok Ideology an introduction. Ideologi är 

nämligen ett brett begrepp som kan ha många olika betydelser vilka inte alltid kan kombineras 

med varandra. 

Ideologi som begrepp brukades för första gången under franska revolutionen och beskrevs då 

som en samling principer som skulle vägleda det politiska handlandet (Larsson, 2014). 

Beskrivningen liknar dagens definition, där ideologi beskrivs som en samling tankar och idéer 

med fokus på politik och samhälle men även hur man i praktiken väljer att applicera dessa 

idéer. Dock måste en ideologisk politiker vara en bärare av ideologiska värden inom sitt parti. 

Det vill säga, det räcker inte att vara en idérik sakpolitisk person (Bergström & Boréus, 2012). 

Ideologierna är enligt Larsson (2014) fortfarande relevanta i dagens nya politiska klimat. För 

det första hjälper ideologierna väljarna att sortera och sammanställa de olika intrycken de får 

av omgivningen till en sammanhängande bild. De hjälper även dem att bilda en identitet som 

person eller grupp. För det andra är ideologier ett sätt för organiserade politiska partier att 

skapa och upprätthålla dessa föreställningar, ideologier. På så sätt kan de rekrytera och 

sammanhålla paritet och legitimera sina handlingar om partiet erövrar den politiska makten 

(Larsson, 2014). 

Enligt forskaren Herbert Tingsten består ideologi av tre element. För det första måste det 

finnas grundläggande värderingar angående hur man ser på till exempel rättvisa och en 

människas natur. För det andra bör ideologins verklighetsomdömen överensstämma med vilka 

delar i samhället som anses vara viktigast att belysa samt hur man väljer att se och förhålla sig 

till olika omständigheter. För det tredje innehåller en ideologi konkreta förslag, exempelvis på 

hur samhället ska handskas med olika utmaningar och hur styrelseskicket bör utformas 

(Bergström & Boréus, 2012). 

 

 Ideologisk analysmodell 

En exakt mall för hur man bör genomföra ideologiska analyser finns inte och därför ges 

forskare stor frihet när de utvecklar analysverktyg. Istället är de det övergripande syftet och 

forskningsfrågorna som avgör vilka eller vilket verktyg som är lämpligast (Bergström & 

Boréus, 2012). I relation till vår valda frågeställning har vi därför valt att utforma vår 
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analysmodell efter idealtyp, som gör det möjligt att analysera vilka ideologier som omfattas 

av politiska partier. 

Idealtyp är ett begrepp som ofta associeras med sociologen Max Weber. Begreppet är en form 

av tankekonstruktion som, enligt Weber, fungerar som ett analytiskt instrument för att renodla 

vissa drag för att sedan forma hypoteser. Dock bör denna modell inte tolkas som något som 

beskriver den faktiska verkligheten och den kan inte heller avläsas i verkligheten (Bergström 

& Boréus, 2012). En närmare förklaring av vår analysmodell och hur vi kommer att gå 

tillväga i vår ideologiska analys presenteras i metodkapitlet.  
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6. Material och metod 

I det här kapitlet redovisas det material som undersöks i studien, insamlingsmetod samt 

metodval. Vidare presenteras de analysscheman och modeller som tagits fram, som grundar 

sig i semiotiken, retoriken och ideologin (som presenterats i teoridelen). 

 

6.1. Material  

Studiens material består av två valkampanjsfilmer hämtade från det sociala mediet Youtube. 

Den ena är hämtad från Sverigedemokraternas officiella Youtube-kanal och den andra är 

hämtad från Vänsterpartiets officiella Youtube-kanal (Sverigedemokraterna, 2017; 

Vänsterpartiet, 2018). Sverigedemokraternas valfilm Jimmie Åkesson – Snart är det val 

publicerades på deras kanal den 24 november 2017 och är 3 minuter och 14 sekunder lång. 

Vänsterpartiets valfilm Ett Sverige för alla, inte bara för de rikaste publicerades på deras 

kanal den 22 augusti 2018 och är 1 minut och 17 sekunder lång. Respektive valfilm valdes ut 

på grund av att det är en av respektive partis officiella valfilmer för valet 2018 samt att båda 

partiernas partiledare är medverkande. 

Eftersom det finns både för och nackdelar med en kortare respektive längre reklamfilm har vi 

reflekterat över detta och valt att analysera alla delar av valfilmerna likvärdigt. Att 

Sverigedemokraternas valfilm är längre innebär att de kan påverka sina tittare under en längre 

tid. Dock finns risken att valfilmens budskap upplevs som repetitivt och överväldigande och 

att tittare tappar intresset.  

Vänsterpartiet har kortare tid på sig att påverka sina väljare, men forskning visar att en kortare 

reklamfilm kan vara fördelaktigt för att nå en yngre målgrupp. Detta på grund av att yngre 

människors videovanor har ändrats och att de har lättare att komma ihåg budskapet i kortare 

reklamfilmer (Lindberg, 2016). 

Men forskningen säger även att kortare reklam inte alltid är svaret i alla situationer utan att 

det är viktigast att anpassa sig efter målgruppens ålder och vem mottagaren är. Om 

Sverigedemokraternas målgrupp är äldre väljare kan det därför vara fördelaktigt för dem att 

ha en längre valfilm (Lindberg, 2016). 
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6.2. Insamlingsmetod 

Valfilmerna togs del av via partiernas officiella Youtube-kanaler. Detta medförde att 

materialet var fritt att få tillgång till närhelst det behövdes. Det som sades muntligt i 

valfilmerna transkriberades ord för ord för att lättare kunna analysera de retoriska inslagen i 

materialet. Därefter studerades materialet noga. 

Först fokuserade vi på det som syntes i videorna separat från ljud och tal. Sedan lades fokus 

på musik och färg. Denna process upprepades åtskilliga gånger och varje scen studerades 

noga och efter det kunde en semiotiskt rå-analys sammanställas. Slutligen studerades det som 

sades muntligt genom att lyssna på tonfall samt läsa den text vi transkriberat. Vår semiotiska 

rå-analys finns bifogad i bilaga 1. Det vi transkriberat finns bifogat i bilaga 2.  

6.3. Metod 

Grundat i studiens syfte och problemformulering har vi valt att genomföra en kvalitativ 

textanalys på materialet. Detta anses vara en bra analysmetod när syftet är att få fram 

underliggande budskap som endast kan hittas genom en närläsning av texten och där det 

väsentliga i texten ska lyftas fram istället för texten i sin helhet (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, & Wängnerud, 2012). När en kvalitativ metod används arbetar man inte med stora 

mängder data som generaliseras till ett specifikt resultat. Kvalitativ forskning handlar om att 

studera ord, göra tolkningar och besvara olika samhällsfenomen, vilket lämpar sig för denna 

studie eftersom en del av syftet är att undersöka vilken verklighetsbild som förmedlas i 

partiernas valfilmer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012). Vidare kan en 

kvalitativ metod angripas ur olika traditioner och synvinklar (Bryman, 2011). Vår studie 

använder sig av semiotik, retorik och ideologi som kompletterande metoder. Dessa metoder 

lämpar sig väl vid en kvalitativ studie och går att kombinera för att få fram hur språkliga och 

visuella verktyg används för att föra fram ett budskap och hur de används för att övertyga 

(Ahrne & Svensson, 2015). 

 

6.4. Analysverktyg och genomförande 

I denna del presenteras de analysscheman och modeller som tagits fram för att besvara 

studiens frågeställningar. Analysverktygen är hämtade från det teoretiska ramverk och de 

begrepp som presenterats tidigare. Sammanlagt har tre analysscheman och modeller 
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utformats: ett semiotiskt, ett retoriskt och ett ideologiskt. Därefter jämförs resultaten av den 

semiotiska och retoriska analysen för att se hur de olika verktygen samspelar med varandra. 

 

 Semiotik som analysmetod 

Ett sätt att göra en kvalitativ textanalys är att skapa ett analysschema med olika analysfrågor 

som ställs till det valda materialet. Dessa analysfrågor kan sedan användas för att besvara de 

huvudsakliga forskningsfrågorna (Boréus, 2015). Därefter kan resultatet av analysen 

systematiseras och placeras in i olika teman (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 

2012). Denna metodologi har tillämpats i den semiotiska analysen där olika analysfrågor och 

teman tagits fram vilka hjälpt till att precisera det viktigaste i valt material. 

I den semiotiska analysen har vi använt de två semiotiska verktygen för betydelsenivåer: 

denotation och konnotation. Först har vi gjort en rå-analys med hjälp av denotation och 

konnotation där materialet delats in i olika scener genom en närläsning. Olika analysfrågor 

har definierats för varje betydelsenivå för att underlätta analysprocessen samt för att besvara 

de övergripande forskningsfrågorna. Färg och musik har också analyserats för att se hur de 

använts i materialet och vad dessa konnoterar. Analysfrågorna och resultatet av rå-analysen 

finns bifogade i bilaga 1. Därefter har vi gjort ytterligare en närläsning av analysresultatet 

vilket har lett till att olika teman identifierats till respektive valfilm. Resultatet av den andra 

närläsningen är det som presenteras i analyskapitlet. 

 

 Retorik som analysmetod 

Vi har valt att begränsa vårt material i den retoriska analysen till det som uttrycks muntligt i 

valfilmerna, med fokus på de retoriska medlen ethos, pathos, och logos samt retoriska 

stilfigurer. På detta sätt vill vi undersöka hur retoriken i valfilmerna utformats för att påverka 

mottagarna, vinna deras tillit och underhålla dem (Gripsrud, 2011). Det retoriska 

analysschemat är uppdelat i två olika delar som först applicerats på Vänsterpartiets valfilm, 

för att sedan appliceras på Sverigedemokraternas valfilm. I den första delen av analysen har vi 

använt oss av ethos, pathos och logos i turordning för att sedan övergå till stilfigurer. 

Transkribering av talen finns bifogade i bilaga 2. 
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 Ideologisk analysmodell  

För att underlätta vår ideologiska analys av Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas 

valfilmer har vi valt att använda oss av idealtyper. Eftersom de idealtyper vi väljer kommer 

att vara centrala för vår studie har vi valt att konstruera idealtypiska föreställningar av de två 

mest grundläggande ideologierna i svensk politik: socialism och konservatism (Bergström och 

Boréus, 2012). Vi har även valt att inkludera nationalism, eftersom vi förutsätter att hitta spår 

av nationalistisk ideologi i ett högerparti som Sverigedemokraterna. Med hjälp av idealtyper 

från dessa ideologier har vi format idealtypiska föreställningar inom de områden vi valt att se 

närmare på. Dessa områden är: deras människosyn, viktigaste enhet i samhället samt metoder 

för samhällsförändring (Bergström och Boréus, 2012). Tabellen nedan ger en kort beskrivning 

av innebörden av dessa tre områden i relation till de valda ideologierna. Dessa föreställningar 

inom valda områden har applicerats på resultaten från de semiotiska och retoriska analyserna 

för att kunna identifiera vilka ideologier som är framträdande i respektive valfilm. 

 

Ideologisk 

analysmodell 

 

Socialism 

 

Konservatism 

 

Nationalism 

 

 

Människosyn 

Olikheter ska utjämnas 

genom utbildning och av 

inkomst. Tilltro till 

statens, kollektivets och 

gruppens duglighet att 

lösa problem. 

Juridisk och politisk 

jämlikhet. Olikheter 

accepteras. Förmögen-

hetsskillnader och 

inkomst - mått på 

prestationsförmåga. 

I grunden är människor 

olika.  

 

Viktigaste enhet i 

samhället 

Löntagarna/ 

Arbetarklassen. 

Nationens invånare 

fordrar en stark stat. 

Nationen är i fokus. 

Kärnfamiljen är 

samhällets 

grundläggande enhet. 

Nationen är viktigast. 

Krigsmakten är också 

central.  

 

Metoder för 

samhällsförändring 

Gradvis byggande av 

samhället. Olika delar av 

samhället kan påverkas 

samt förändras var för 

sig. 

Är emot revolution. Som 

politisk metod 

förespråkas en gradvis 

förändring.  

Nationellt företräde och 

invandrare ska 

uppmuntras att återvända 

“hem”. Lagstiftningen 

ska skärpas 

Information om de olika ideologierna är hämtade från “Politiska ideologier i vår tid” av 

Reidar Larsson (2014).  
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6.5. Metodreflektion  

Som nämnt tidigare handlar kvalitativa metoder om att göra tolkningar. Ett mer omfattande 

tolkningsarbete krävs när syftet med en undersökning är att hitta latenta, dolda budskap, än 

om studien hade syftat på att hitta manifesta, uppenbara budskap (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, & Wängnerud, 2012). Användandet av en kvalitativ textanalys med semiotik, 

retorik och ideologi som kompletterande metoder har därför varit till stor hjälp i denna studie. 

Detta eftersom det skapat ett mer omfattande tolkningsutrymme, vilket möjliggjort att 

materialet har granskats på djupet med hjälp av olika perspektiv som kompletterat varandra. 

Något som i slutändan utmynnat i ett sammanhållet resultat.  

Hur omfattande tolkningsarbetet blir är också beroende av hur stort avståndet är mellan 

forskaren och texten, det vill säga hur bekant forskaren är med den omgivning som texten 

befinner sig i (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012). Vi som författare har 

förkunskaper om svensk politik samt de båda partierna och deras partiledare, vilket har hjälpt 

till i samband med arbetet. Det kulturella, tidsmässiga och sociala avståndet mellan 

texten/materialet och oss har alltså varit litet, vilket underlättat tolkningen (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Däremot har vi varit noga med att inte låta våra 

egna värderingar skina igenom utan vi har försökt att analysera respektive valfilm oberoende 

av våra egna politiska uppfattningar. Detta för att inte skapa subjektivitet i våra tolkningar. De 

tolkningar som gjorts hade även kunnat bli annorlunda om de gjorts av andra personer i en 

annan tid och kontext eftersom textens innehåll och betydelse är dels tidsbunden, dels 

konventioner etablerade i kulturen (Gripsrud, 2011).  
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7. Analysresultat 

Analysen är uppdelad i fyra olika analysresultat: ett semiotiskt, ett retoriskt, en jämförande av 

de semiotiska och retoriska medlen samt ett ideologiskt. I kapitlet redogörs först resultaten av 

den semiotiska, retoriska, jämförande och ideologiska analysen för Vänsterpartiets valfilm. 

Därefter presenteras resultaten av den semiotiska, retoriska, jämförande och ideologiska 

analysen av Sverigedemokraternas valfilm.   

 

7.1. Semiotisk analys av Vänsterpartiets valfilm  

 Sammanfattning Ett Sverige för alla, inte bara för de rikaste 

I Vänsterpartiets valfilm är deras partiledare Jonas Sjöstedt berättare. Det han berättar 

kompletteras av olika sorters visuella element. Fotografier används genomgående i valfilmen, 

först i form av personliga diabilder som spelas upp på en projektor för att senare övergå i 

faktiska fotografier som placeras på ett bord. Dessa nyare fotografier, som visar närbilder på 

ansikten av människor med olika etnicitet, ålder och kön, rivs sedan itu. Därefter förs bilderna 

åter samman, men alla blandas med varandra och bildar således nya ansikten bestående av två 

olika personer. I valfilmen visas därefter Sjöstedt stående tillsammans med dessa människor i 

verkligheten och filmen avslutas med att de står tillsammans och sträcker upp händerna. De är 

glada och upprymda.   

 

 Teman 

De teman som identifierats i Vänsterpartiets valfilm Ett Sverige för alla, inte bara för de 

rikaste är: ett förändrat samhälle, gemenskap och partiledaren som närvarande. 

Ett förändrat samhälle 

Med hjälp av olika tecken samt musik och färg visar valfilmen på ett Sverige som är förändrat 

och hur denna förändring inte är hållbar. Gamla fotografier, en diaprojektor och nyare 

fotografier används på olika sätt för att visa på förändring. De gamla fotografierna i början av 

valfilmen konnoterar Sveriges samhälle under 80–90-talet eftersom diabilder är något som 

går att förknippa med den tiden. Färgtonen i fotografierna är grumlig och drömsk, vilket 

också skapar känslan av en annan tidsperiod, och personerna på fotografierna har på sig 

kläder som kan förknippas med 80–90-talet. Bilderna fungerar då som symboler för hur 



31 

 

Sverige såg ut förr, när socialismen hade ett starkare fäste. Musik används också på ett 

effektivt sätt för att visa på förändring. Valfilmen i sin helhet använder sig av icke-diegetisk 

musik, där den i de inledande scenerna används för att skapa en sorgsen och vemodig 

stämning som en förstärkning till de gamla diabilderna över det gamla svenska samhället. När 

de nya pass-liknande porträtten visas fungerar de både som tecken för just de personerna och 

konnoterar hur Sverige ser ut idag, ett Sverige som består av människor av olika kön,  

 

etnicitet och ålder. När dessa bilder sedan rivs itu konnoterar de hur samhället är splittrat. 

Vemodig musik spelas samtidigt som fotografierna rivs itu, vilket förstärker känslan att denna 

splittring är ohållbar. När bilderna sedan förs ihop igen och bildar nya ansikten fungerar 

denna handling som en symbol för den förändring som Vänsterpartiet vill göra i samhället, en 

förändring där inkludering är vägen att gå för ett hållbart samhälle. Musiken hjälper till att 

förmedla denna förändring genom att bli mer upplyftande och förväntansfull.  

 

Gemenskap 

Gemenskap är ett starkt genomgående tema i hela valfilmen. Diabilderna i början av 

valfilmen sätter tonen där det gamla svenska samhället visas, vilket människor uppväxta i en 

svensk kontext och i den tidseran kan associera till. Valfilmen försöker dock förmedla att den 

gemenskap som visas i början inte är hur gemenskap ser ut nu i dagens mångkulturella 

Sverige. Detta förstås med hjälp av användandet av de nyare fotografierna som rivs itu och  
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sedan förs ihop igen. När halvorna av de nyare fotografierna förs ihop bildar de nya ansikten 

bestående av olika personer. Detta ger intrycket av att personerna trots sina uppenbara 

skillnader kan höra ihop. Alla har olika förutsättningar men tillsammans kan ett nytt samhälle 

skapas där alla arbetar tillsammans och lever sida vid sida. En inkluderande gemenskap 

konnoteras eftersom dessa fotografier består av människor av olika ålder, kön och etnicitet, 

vilket skapar en tydlig konnotation till den verklighet som Sverige består av.  

Att valfilmen vill gestalta en inkluderande gemenskap blir även tydligt i den sista scenen då 

Sjöstedt står med en samling människor av lika stor mångfald som i de nyare fotografierna. 

Uttrycken i deras ansikten och kroppshållning konnoterar glädje. Den gemenskap som därför 

konnoteras är hoppfull och inkluderande, vilket också förstärks av användandet av ljusa färger 

i valfilmen vilka skapar en upprymd stämning.  

 

Partiledaren som närvarande 

Sjöstedt gestaltas som en närvarande, lättillgänglig och personlig ledare i valfilmen. Dels är 

han närvarande i hela filmen i form av en berättarröst som talar genom hela filmen, dels syns 

han i rörlig bild i slutscenerna där han står omgiven av en grupp glada och förväntansfulla 

människor. Sjöstedt står nära människorna och är därför inte distanserad från dem – han känns 

som en i mängden istället för en ledare som står över det samhälle som han och Vänsterpartiet 

vill representera.  
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 Retorisk analys av Jonas Sjöstedt i Vänsterpartiets valfilm  

 

Ethos 

Sjöstedts initiala ethos är starkt i och med att han har varit politiskt aktiv sedan 90-talet. Han 

inleder talet på ett personligt sätt med en berättelse om sin barndom. Här förstår genast att 

talet kommer från talarens egna livserfarenheter. 

Efter att han har förklarat vad som är fel, det vill säga att Sverige är ojämlikt och att de rika 

tar från “oss”, fortsätter han argumentera för vilka negativa effekter detta har på samhället, på 

“oss”. Han visar en välvilja mot de han talar till, de som behandlas orättvist, och mot slutet av 

talet inger han en känsla av samhörighet och vi-känsla när han säger “Om vi arbetar 

tillsammans kan vi bygga ett Sverige som fungerar för oss alla – inte bara för de rika.”. 

Sjöstedt framhäver här varken sig själv eller sitt parti som problemlösarna, utan betoningen 

läggs på hur problemen i samhället kan lösas just tillsammans. Ethos kan vara ett 

känslomässigt retoriskt medel och används här genom att inge en känsla av gemenskap och 

nostalgi.  

Pathos 

I valfilmen förlitar sig Sjöstedt främst på känslor kopplade till ethos för att skapa förtroende i 

sin argumentation och talet saknar tydliga spår av starka känslor som förknippas med pathos. 

Logos 

Sjöstedt inleder sitt tal med en tillbakablick på när Sverige var ett mer jämlikt samhälle och 

han vill på så vis framhäva att Sverige var bättre förr. Under talets gång bygger Sjöstedt upp 

sin argumentation genom att ge tydliga råd och förklara vad som kan förbättras. Detta sätt att 

argumentera kan kopplas till kategorin anklaga eller försvara. För att ge kontrast räknar 

Sjöstedt upp det som försämrats på grund av en oansvarig politik samtidigt som han fördömer 

detta. Därefter ges råd till hur dessa problem ska lösas då en sådan politik inte är hållbar i 

längden. I en mening säger Sjöstedt “Om vi arbetar tillsammans kan vi bygga ett Sverige som 

fungerar för oss alla - inte bara för de rika.”. Att Sjöstedt använder ordet “bygga” kan ses som 

ett sätt att visa på hur vi som samhälle kan skapa det Sverige som blir bäst. För att bygga 

något bra behövs en stadig grund och den politik som Vänsterpartiet förespråkar kommer att 

ge samhället och dess människor den grunden. 
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Stilfigurer 

Analysen visar att Sjöstedt använder sig av stilfigurer i ett antal delar av talet. En mening där 

metafor tydliggörs är när direktörens barn blir en metafor för de rika i samhället och 

städerskans barn är en metafor för de fattiga: “Men någonting som var väldigt bra var att i 

samma skolklass så gick barnet till direktören på pappersbruket och barnet till städerskan som 

städade hans kontor.”.  Här hjälper metaforen talet att skapa en mer levande bild av vad som 

menas med ett jämställt samhälle. Förr i tiden gavs samma möjligheter till alla barn i skolan 

oavsett bakgrund. Allt som skedde förr var inte bra, men just detta var någonting som 

samhället gjorde rätt.  

 

 Jämförande analys av det semiotiska och retoriska 

analysresultatet  

I Vänsterpartiets valfilm kompletterar det visuella och det som Sjöstedt säger varandra. Det 

som uttrycks med retoriska medel underlättar avkodningen av bilderna i valfilmen och 

förhöjer de budskap som valfilmen vill förmedla. Talet är tydligt i sitt budskap och hade 

fungerat separat, men de visuella inslagen i videon blir en förlängning av det som sägs utan att 

bli övertydligt. Musiken samspelar också med det som visas och sägs, vilken hjälper till att 

förstärka det budskap som förmedlas och skapa en emotionell känsla hos mottagarna.  

 

Ett exempel på hur de semiotiska och retoriska medlen kompletterar varandra är när Jonas 

Sjöstedt säger “Under lång tid så har klyftorna och ojämlikheten vuxit”, samtidigt som det i 

bild visas fotografier på ansikten som rivs itu. Detta förstärker budskapet att det svenska 

samhället är splittrat och förändrat, utan att bli övertydligt. 

 

 Ideologisk analys av Vänsterpartiets valfilm  

I sitt partiprogram definierar sig Vänsterpartiet som ett socialistiskt och feministiskt parti på 

en ekologisk grund. Den socialistiska ideologin är tydligt framträdande både i det som sägs 

och det som visas i valfilmen. Genomgående i valfilmen understryker Sjöstedt att det är 

tillsammans vi kan lösa problemen i samhället. Detta förtydligas även genom att en mångfald 

av människor visas i bild, vilka visar på att problemen i samhället inte grundar sig på etnisk 

bakgrund och att problemen kan lösas om man arbetar tillsammans. Det stämmer överens med 
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den socialistiska människosynen, där människorna är den viktigaste enheten i samhället och 

att de med statens hjälp kan lösa problem och stärkas tillsammans. Statens roll i videon 

beskrivs som en enhet som ska ta ansvar genom att stötta och hjälpa människor samt se till att 

alla ska må bra. Samhällsklyftorna ska suddas ut och alla ska få tillräckligt av kakan för att 

klara sig. Bakgrund och samhällsklass ska inte spela någon roll. Arbetarklassen är något som 

Sjöstedt nämner i början av valfilmen och han förtydligar på så vis den socialistiska politiken 

som de vill bedriva, då socialdemokratisk politik förknippas med just arbetarklassen. 

 

7.2. Semiotisk analys av Sverigedemokraternas valfilm  

 Sammanfattning Jimmie Åkesson – Snart är det val   

I Sverigedemokraternas valfilm är deras partiledare Jimmie Åkesson berättare. Det han 

beskriver under valfilmens gång kompletteras av visuella element. Filmen använder sig till 

stor del av snabba klipp, filmade i mörker där sikten är begränsad. Klippen visar scener från 

verkligheten med svåra situationer, bland annat bilar som brinner, poliser som anhåller folk, 

hemlösa på gatan, militären och sjukhus med ensamma och gråtande människor. Dessa klipp 

varvas med ljusare scener i färg som bland annat visar Moderaternas och Socialdemokraternas 

partiledare samt bilder av svensk media. Åkesson syns även i bild när han går omkring i 

Stockholm. Det är mörkt och färglöst. Filmen avslutas med att Åkesson står ensam vid en tom 

strandkant. 

 Teman 

De teman som identifierats i Sverigedemokraternas valfilm Jimmie Åkesson – Snart är det val 

är: ett förändrat samhälle, motsättningar och partiledaren som räddaren. 

 

Ett förändrat samhälle  

Det samhälle som gestaltas i Sverigedemokraternas valfilm är en mörk och hemsk bild av ett 

samhälle där människor inte längre kan känna sig trygga. Den situation som förmedlas är 

kaotisk. Detta konnoteras genom snabba klipp som visar ohållbara situationer där bilar 

brinner och brandmän och poliser jobbar febrilt med att försöka få ordning på situationen. 

Många av de mörka klipp som visas, såsom bilar som brinner eller terrorattentatet på 

Drottninggatan i Stockholm, är händelser som hänt i verkligheten. Eftersom dessa händelser 
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uppmärksammats mycket i svensk media fungerar dessa klipp effektivt, då en redan kollektiv 

förförståelse finns som i kombination med de mörka färgerna skapar en obehaglig stämning  

 

och närhetskänsla. De sätt som dessa hotbilder konstrueras konnoterar att det skulle kunna 

hända vem som helst i samhället. Icke-diagetisk musik och mörka, svart-vita färgtoner 

används genomgående i alla de klipp som presenteras, vilket ytterligare förstärker den mörka 

hotbilden över hur samhället har förstörts.  

Ett exempel på hur ett förändrat samhälle gestaltas är scenen där tända gravljus, blommor och 

en lapp med texten “Je suis Stockholm” syns i bild. Lappen har röda blodfläckar på sig, vilka 

indikerar våld eller smärta. De kulturella associationer som görs i scenen är den sorg som 

människor kände efter terrorattacken på Drottninggatan. 

Motsättningar  

Sverigedemokraternas valfilm visar på ett flertal motsättningar. Varvat med de mörka klippen 

över det förändrade samhället visas ljusa, färgglada klipp med Moderaternas och 

Socialdemokraternas partiledare, Ulf Kristersson och Stefan Löfven. Klipp med mikrofoner 

och kameror visas också i färg, vilka konnoterar att det är svensk media som gestaltas. När 

Åkesson i sin tur är med på bild befinner han sig i samma mörka samhälle och verklighet som 

målas upp i de övriga klippen. Användandet av mörka och ljusa klipp används alltså för att 

visa på motsättningar mellan den verklighet som Sverigedemokraterna gestaltar och den 

verklighet som media och det politiska etablissemanget befinner sig i samt för att skapa en 

otrygg stämning.  
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Valfilmen visar även på motsättningar mellan de människor som bor i den mörka verkligheten 

och de som bor i den falska verkligheten – de ledande politiska partierna och svensk media. 

Människorna som visas i de olika, mestadels mörka, klippen är alltifrån hemlösa till 

ambulanspersonal och människor som går på de mörka gatorna. Dessa människor 

symboliserar samhället och konnoterar hur de lever i en otrygg värld. De färgglada klippen 

däremot, med Kristersson, Löfven och media, konnoterar hur etablissemanget lever i en trygg 

men falsk värld. De vänder ryggen mot människorna i samhället och verkar inte se den mörka 

verkligheten eller lever inte ens i samma värld.  

 

Sist men inte minst konnoteras en motsättning mellan det svenska samhället och islam. I ett 

av klippen visas en mottagning för våldtagna, för att därefter övergå till ett klipp av en moské. 

Moskén fungerar som ett tecken för muslimer och islam. Det sätt som moskén gestaltas, det 

vill säga som ett inslag mellan de mörka scenerna från verkligheten, konnoterar att det är 

muslimerna som är en bidragande faktor till den otrygga verklighet som Sverigedemokraterna 

målar upp. Valfilmen konnoterar på så vis också en exkluderande gemenskap, där 

muslimerna inte ses som en del av samhället.  

Partiledaren som räddaren 

Åkesson gestaltas som en bestämd och stark räddare. Åkesson är berättarrösten i filmen men 

syns också i egen person, vandrandes längs Stockholms gator.  
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Som beskrivet innan gestaltas Kristersson, Löfven och media i ljusa färgglada klipp. 

Partiledarna ler och ser glada ut, vilket konnoterar att de är omedvetna om vad som händer i 

den riktiga världen. Åkesson däremot ser ut att existera i samma kaotiska mörka värld som 

gestaltas i valfilmen med de olika klippen från verkligheten. 

När Åkesson visas är han lugn och beslutsam. Detta skapar en kontrast till det kaotiska, där 

Åkessons beslutsamhet indikerar på en stark ledare som inte väjer undan från den mörka, 

hotfulla verkligheten. En vi mot dem-känsla skapas, där Åkesson gestaltas som räddaren i 

nöden.  

 

 Retorisk analys av Jimmie Åkesson i Sverigedemokraternas 

valfilm  

 

Ethos 

Jimmie Åkesson har varit partiledare för Sverigedemokraterna i sammanlagt 13 år och var den 

som hjälpte partiet att ta sig in i riksdagen valet 2010. Därför är hans initiala ethos starkt och 

han har även gjort sig känd som en god retorisk talare. Genom talets gång byggs ethos upp 

genom hans argumentation och i slutet av talet säger han “Mitt namn är Jimmie Åkesson och 

jag kommer göra allt för att reda ut det kaos som ni Socialdemokrater och ni Moderater har 

skapat”. Stort fokus läggs således på Åkesson själv, där han försäkrar om att han kommer att 

lösa allt vilket kommunicerar hans kompetens att styra upp situationen i Sverige. 

Pathos 

Pathos används genomgående under talet som ett medel för att skapa starka känslor som 

vrede och rädsla hos mottagarna. Detta görs tydligast när målande ord staplas på varandra för 

att beskriva kaoset i vårt samhälle och pathos förstärks när dessa händelser refereras till 

konkreta händelser i verkligheten. Åkesson säger att ”Bilar brinner, vårdpersonal misshandlas, 

polisstationer sprängs, poliser beskjuts”, vilket inger en känsla av hopplöshet och förtvivlan. 

Åkesson menar på att denna situation endast kan lösas av någon som kan se sanningen och 

göra något åt den. 

Logos 

I logosargumentation kan man anklaga eller försvara för att öka sin trovärdighet och få 

motståndaren att framstå som felaktig. Detta gör Åkesson redan i sin första mening då han 
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anklagar Socialdemokraterna, Moderaterna och svensk media för att ha misslyckats med sin 

politik: ”Ni Socialdemokrater, ni Moderater och ni svensk media hade fel.” Skulden läggs på 

politikerna, medierna och massinvandringen. Ett annat sätt som logos används i 

argumentation är när talaren fördömer. Åkesson fördömer dagens Sverige genom att räkna 

upp det som är fel i samhället och vad politikerna misslyckats med. I följande mening skapas 

en tydlig vi mot-dem känsla: ”Ni har skapat de problem vi tvingas leva med och ni har jobbat 

hårt för det”. Denna känsla byggs upp genom att ”vi” används för de drabbade och ”ni” 

används för att anklaga och fördöma de som handlat fel. Detta sätt, att få motståndaren att 

framstå som misslyckad, får talaren att framstå som den bästa personen att lösa det kaos som 

råder. 

Stilfigurer 

Åkessons tal är väldigt rakt och tydligt, med ett antal stilfigurer för att nyansera. Emfas 

används bland annat för att förtydliga motsättningarna och inge en vi mot dem-känsla, då 

emfas läggs på ”ni” och ”vi”. ”Ni” representerar antagonisterna och ”vi” representerar 

Sverigedemokraterna och samhället. Metonym används när Åkesson ska beskriva 

omfattningen av massinvandringen, då ”sex nya Rinkeby” används för att beskriva mängden 

invandrare som kommit in i Sverige. Detta blir kopplat till samhället och de kulturella 

associationer vi gör då vi förväntas förstå att Rinkeby är ett område som anses vara särskilt 

problematiskt i Sverige. ”Välfärden faller sönder” blir en metafor för det hot som det svenska 

samhället står inför. Åkesson använder sig även av anaforer. Ett exempel är när han upprepar 

ordet ”konflikten” i tre efterföljande meningar. Detta ger ett flyt i talet och hjälper till att 

understryka konflikten som råder mellan alla olika parter i samhället. 

 

 Jämförande analys av det semiotiska och retoriska 

analysresultatet 

I Sverigedemokraternas valfilm samspelar de semiotiska och retoriska medlen genom att de 

förstärker det mörka och hotfulla budskap som förmedlas. Både det som visas och sägs samt 

den musik som används skapar en känsla av obehag och rädsla. Vi valde att se valfilmen utan 

ljud och upplevde då att det visuella var tillräckligt tydligt för att förmedla ett starkt budskap. 

Dock förtydligas detta budskap ytterligare av de retoriska medlen. Ofta beskrivs det som är i 

bild med hjälp av både semiotiska och retoriska medel. Detta för att öka slagkraften och 

chockvärdet och som tittare blir känslan nästan överväldigande. Dock är de medel som 
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används på gränsen till övertydliga eftersom det som sägs ofta faller samman med de bilder 

som visas. Nämns en brinnande bil, visas även en bild på en brinnande bil.   

 

 Ideologisk analys av Sverigedemokraternas valfilm  

Enligt Sverigedemokraternas partiprogram förespråkar de en socialkonservativ ideologi. I 

deras valfilm är det dock svårt att finna tydliga spår av den konservativa ideologin, förutom 

när Åkesson upprepade gånger nämner det svenska samhället. Detta kan kopplas till 

konservatismen där nationen ses som den viktigaste enheten i samhället. Istället för att 

använda sig av tydliga ideologiska markörer har Sverigedemokraterna valt att fokusera på 

sakfrågor, i synnerhet migrationsfrågan och en kritik mot det rådande politiska 

etablissemanget. De distanserar sig snarare från andra politiker genom att utförligt säga att 

politiken i Sverige inte handlar om höger eller vänster, utan om de som förstör samhället och 

de som arbetar för samhället. Detta pekar till viss del på en konservativ ideologi, där 

myndigheterna ska ha rätt att kontrollera flyktingpolitiken. Dock går detta även att koppla till 

den nationalistiska ideologin, som ofta lägger fokus på nationella gränser och uppmanar 

invandrare att återvända till sina ursprungsländer. Det nationalistiska förstärks även av hur 

emfas läggs på ordet ”Sverige”, som används genomgående för att understryka hur viktig den 

svenska nationaliteten är. Nationen bör prioriteras över allt annat och invandringen beskylls 

och beskrivs som ett stort problem som är utom kontroll i nuläget. Det stora fokuset på vi och 

dem-känslan som skapas är ett genomgående tema i valfilmen och detta skulle även kunna 

peka mot den nationalistiska synen på att människor i grunden är ojämlika. Denna typ av 

kritik mot samhället och det politiska etablissemanget, samtidigt som man tar avstånd från 

den rådande politiken, är något som även kan förknippas med populistiska idéer och 

strategier. 
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8. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras de olika resultaten från analyserna och sätts i förhållande till den 

tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna. Diskussionen är uppdelad utifrån 

studiens olika frågeställningar. 

 

8.1. Hur används semiotiska medel i valfilmerna och vilket/vilka 

budskap gestaltas? 

Som nämnts är valfilmer politisk kommunikation skapad av partierna själva, vilket gör att 

budskapet kan nå ut till mottagare utan att filtreras genom olika medier som kan påverka 

innehållet (Grusell & Nord, 2015). Med hjälp av en semiotisk analys går det att urskilja vilka 

semiotiska medel som används och på så sätt få fram vilka latenta budskap som materialet vill 

sända ut (Barnard, 2011). I vår undersökning har vi använt oss av semiotikens två nivåer av 

betydelser, denotation och konnotation, för att utreda hur de semiotiska medlen används i 

Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas respektive valfilm med syftet att sända ut ett 

specifikt budskap (Barnard, 2001; Gripsrud, 2011). Färg och musik har också analyserats 

eftersom dessa två har en viktig denotativ och konnotativ betydelse (Bergström, 2016). Vad 

vår analys av Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas valfilmer visar är att båda partierna 

använder sig av semiotiska medel men att de budskap de gestaltar, och vilken social 

verklighet de beskriver, skiljer sig åt.  

Båda valfilmerna konnoterar ett förändrat samhälle, ett tema som är gemensamt för båda 

valfilmerna. Vänsterpartiet gör detta genom att använda sig av fotografier som symboliserar 

människorna i samhället och hur samhället är splittrat men kan bli helt igen om människor 

arbetar tillsammans. Sverigedemokraterna låter kaotiska, mörka klipp med verkliga händelser 

fungera som symboler för det kaos som samhället är i. Att Vänsterpartiet målar upp ett 

splittrat samhälle och Sverigedemokraterna ett samhälle i kaos fungerar också som motsatser 

till de samhällsvärderingar som respektive parti förespråkar. Vänsterpartiet vill ha ett jämställt 

och solidariskt samhälle medan Sverigedemokraterna strävar efter ett tryggt och 

sammanhållet samhälle (Vänsterpartiet, 2016; Sverigedemokraterna, 2011). Båda partierna 

vill följaktligen visa att så ser inte samhället ut nu. Musiken och de färger som respektive parti 

använder sig av i valfilmerna hjälper också till att lyfta de olika budskapen som partierna vill 

föra fram, dels genom att skapa stämning och dels genom att skapa känslor hos mottagarna. 
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Mest tydligt blir det i Sverigedemokraternas valfilm, där mörka och ljusa klipp varvas, 

kompletterat med dova dissonanser, för att skapa en hotfull stämning och peka på de 

motsättningar som finns i samhället (Bergström, 2016).  

Gemenskap är det andra temat som hittats i Vänsterpartiets valfilm medan motsättningar i 

samhället är det andra temat som hittats i Sverigedemokraternas valfilm. Gemensamt för båda 

dessa teman är att de gestaltar migration och invandring. Som nämnts tidigare var 

migrationsfrågan ytterst aktuell i årets val (Strömbäck, 2018). För att relatera till tidigare val, 

visar Vigsøs (2004) undersökning av svenska valaffischer från 2002 att valaffischerna 

användes som ett medel för att samla redan lockade väljare, till viss del genom att fokusera på 

just sakfrågor. Visserligen kanske Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas valfilmer också 

riktar sig till väljare som redan är i linje med det som partierna står för och belyser de 

sakfrågor som står på dagordningen, detta eftersom båda valfilmerna tar upp 

migrationsfrågan. Det som dock är intressant är att partiernas gestaltning av frågan tar sig i 

uttryck på två olika sätt.  

Vänsterpartiet tar sig an migrationsfrågan indirekt genom att det visuella konnoterar en 

inkluderande gemenskap. Sverigedemokraternas valfilm däremot konnoterar en exkluderande 

gemenskap. De väljer att fokusera på de motsättningar som finns i samhället, samt hur 

muslimer och det politiska etablissemanget tillsammans med media, är en del av dessa 

motsättningar. Partiernas olika gestaltningar stämmer överens med deras ideologiska 

ståndpunkter, något som diskuteras mer i den ideologiska frågeställningen nedan. 

Sverigedemokraternas gestaltning av motsättningarna i samhället blir till viss del tydligare 

och mer slagfärdigt än Vänsterpartiets gestaltning av gemenskap. Detta på grund av att 

Sverigedemokraterna använder sig av verkliga händelser, vilket kan skapa en större 

känslomässig koppling och ett större förtroende (Bengtsson, 2001). Eftersom konnotationer är 

just kulturella och symboliska meddelanden (Vigsø, 2004; Gripsrud, 2011) blir det nästintill 

omöjligt för en mottagare att avkoda Sverigedemokraternas valfilm än på det föredragna 

sättet. Detta med tanke på att den riktar sig till svenska väljare i det svenska samhället. Det 

innebär dock inte att budskapet tas emot utan någon kritik, eftersom den verklighet de sänder 

ut inte behöver stämma överens med hur det faktiskt ser ut i samhället, utan är en verklighet 

som helt styrs av partiet självt (Strömbäck, 2018). Däremot är det viktigt att understryka att 

båda partierna har makten att sätta dagordningen, påverka människors tankar och forma den 

verklighet som mottagare sedan tar till sig (Strömbäck, 2014).  
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Hur respektive partiledare gestaltas i valfilmerna skiljer sig också och sänder ut två olika 

budskap, vilket resulterat i studiens tredje tema. Analysen kom fram till att Sjöstedt gestaltas 

som en närvarande partiledare medan Åkesson gestaltas som räddaren. Den tidigare 

forskningen gjord av Page och Duffy (2009) visade att partiledare i USA förmedlade olika 

visioner beroende på vilken politisk sida som partiledarna befann sig i. Genom att sätta två 

politiska sidor mot varandra kunde de i sin studie studera verkligheten och hur konkurrerande 

och symboliska världar kommunicerade. I förhållande till vår studie går det att finna vissa 

likheter till den nämnda tidigare forskningen, eftersom det sätt som Sjöstedt och Åkesson 

gestaltas samt hur dessa två vill tackla problemen i verkligheten, skiljer sig åt. Detta grundar 

sig med största sannolikhet i att dessa partier befinner sig så pass långt från varandra på den 

politiska vänster-och-högerskalan.  

I Vänsterpartiets valfilm är det inte lika stort fokus på Sjöstedt, vilket stämmer överens med de 

icke hierarkiska värderingar som partiet har (Vänsterpartiet, 2016). Detta hjälper till att 

förstärka det hoppfulla budskapet om solidaritet som Vänsterpartiet vill förmedla. 

Sverigedemokraterna däremot gestaltar ett negativt och hotfullt budskap, där samhället endast 

kan räddas om Sverigedemokraterna med Åkesson i spetsen får leda samhället i den riktning 

de vill. Att stort fokus ligger på just Åkesson kan kopplas till en högerpopulistisk politik, där 

starkare ledare är vanligt förekommande, men kan också kopplas till att han anses vara viktig 

för partiets väljare och partiets framgång, vilket gör det naturligt att han får ta mycket plats i 

valfilmen (Bjurulf & Trygg, u.å.; Madestam, 2015; Matsson, 2018; Mellin, 2018).  Denna 

sorts negativa budskap, som inte var framträdande i forskningen gjord av Vigsø (2004), kan 

indikera på att det politiska klimatet i Sverige blir allt hårdare, något som också är fallet 

globalt (Kayam, 2018). 

 

8.2. Hur använder partiledarna retoriska medel i valfilmerna för 

att övertyga? 

Som vi tidigare nämnt har både retoriken och den politiska kommunikationen som syfte att 

övertyga sina mottagare och påverka deras erfarenhet och verklighetsuppfattning (Bjørgo & 

Heradstveit, 1996). En skicklig retoriker kan även med framgång karakterisera sitt tal och 

inspirera och engagera mottagarna med det som uttrycks (Kjeldsen, 2013).  
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I vår analys framgick det att både Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas valfilm använder 

sig av respektive partiledare som talare. En anledning till varför båda partierna valt att 

använda sina partiledare som talare i valfilmerna kan vara eftersom båda varit aktiva inom 

politiken i många år och därför inger ett starkt initialt ethos. Både Sjöstedt och Åkesson 

stärker även ethos under talets gång. För att göra detta kan talaren välja att använda sig av 

logos och på så sätt argumentera för sin sak genom att rikta sig till mottagarens förnuft och 

slutledningsförmåga (Kjeldsen, 2013).  

För att effektivt kunna övertyga sina mottagare under talet är det viktigt att det framförs av 

rätt person (Bengtsson & Gunnarson, 2015). Valet att använda partiledarna som talare skulle 

därför även kunna bero på den modernisering och medialisering inom politiken som 

Landtsheer, Vries och Vertessen (2008) belyser i sin forskning om politisk retorik. Hur något 

framförs och av vem kan vara viktigare än själva innehållet och att använda en känd 

partiledare blir därför mer naturligt än att använda en anonym talare för att nå fram med 

budskapet.  

När vi analyserade valfilmerna närmare blev det dock tydligt att Sjöstedt och Åkesson använt 

sig av olika retoriska medel för att övertyga. Sjöstedt gör det genom att främst använda sig av 

logos och ge exempel på vad som är fel i dagens samhälle samt argumentera för hur detta bör 

lösas. Ethos byggs således upp av att Sjöstedt visar upp en välvilja till mottagarna. Hans ethos 

stärks ytterligare av att han är närvarande i sitt tal genom en personlig berättelse om det mer 

jämställda samhälle han växte upp i. Han visar här att han vill det som är bäst för “oss”, för 

Sverige, och han skapar en vi-känsla genom att använda ”vi”, ”samhället” och ”Sverige” i 

samma mening. Genom att använda sig av ethos och logos på det här sättet stärker Sjöstedt 

samhörigheten och viljan att arbeta mot gemensamma mål (Bengtsson & Gunnarson, 2015). 

Då starka känslor som sorg, vrede och glädje är frånvarande i talet, används istället ethos som 

ett känslomässigt övertalningsmedel för att ge mottagarna förtroende för hans karaktär. Detta 

underlättas även av att Sjöstedts initiala ethos är starkt (Gripsrud, 2011; Bengtsson 2001).  

Åkesson stärker sitt ethos då han utser tydliga antagonister i sitt tal genom att anklaga 

politiker, media och invandring för de problem som Sverige idag står inför. Detta görs med 

hjälp av logos-argumentation och istället för en vi-känsla skapas här en vi mot-dem känsla. 

Till skillnad från Sjöstedt som främst använt logos för att bygga övertygande argument, 

lägger Åkesson mycket fokus på pathos för att övertyga. Detta betyder att han även använder 

starka känslor för att övertyga mottagarna om sin syn på samhället och verkligheten (Kjeldsen 
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2013).  Fokus läggs dock på starkt negativt konnoterade känslor som rädsla, avsky, ilska, 

missnöje samt förakt gentemot motståndarna som är andra politiker och media. Han vill även 

visa på den ohållbara situationen när det kommer till migration och invandring. Åkesson 

avslutar även talet med att utnämna sig själv som lösningen på problemen. Detta val av 

lösning ligger i att han med hjälp av ett starkt pathos i kombination med logos-argumentation 

byggt upp en vi mot-dem känsla som stärker hans ethos genom att smutskasta motståndarna –

det är politikerna som misslyckats. Sverigedemokraternas Sverige är ett samhälle på väg mot 

en katastrof och det är Åkesson som kan rädda det.  

Som den tidigare forskningen genomförd av Orly Kayam (2018) pekar på, är även 

samhällskontexten viktig att tänka på om man som politiker ska nå framgång. Detta val, att 

använda sig av negativa känslor och starkt pathos för att övertyga, är en retorisk strategi som 

Trump, USA:s sittande president, använde sig mycket av under sin valkampanj 2016 (Kayam, 

2018). Detta ligger även i linje med den politiska diskursen i Europa som mycket kommit att 

handla om anti-politik där frågor om migration och nationalism vunnit allt mer mark. Vad 

resultatet av vår retoriska analys pekar på, är att Åkesson, precis som Trump, använt sig av 

negativitet och ordet “jag” istället för ”vi” eller ”vårt” parti. Åkessons val av retorik kan 

således vara en liknande strategi som den Trump använde sig av, där Trump i sin kampanj 

anpassade sig efter den politiska diskursen och talade negativt om exempelvis invandrare 

(Kayam, 2018). Genom denna taktik lyckades Sverigedemokraterna även få 

Socialdemokraterna och Moderaterna att ta ställning i invandrings- och migrationsfrågan, 

vilket ledde till att denna uppmärksammandes mer i media och till slut blev dominerande på 

dagordningen och en av årets viktigaste valfrågor (Strömbäck, 2018).  

Sjöstedts Sverige står också inför en svår situation men istället för att använda en hård retorik, 

väljer Vänsterpartiet att fokusera på hur problemen bäst går att lösa om vi arbetar 

tillsammans. Situationen är ohållbar men den går att lösa om vi gör det på rätt sätt och alla ska 

få vara med. Ingen tydlig antagonist målas ut. På så sätt är Sjöstedts retoriska strategi mer 

baserad på universella värderingar i det svenska samhället, istället för att använda en 

populistisk retorik likt Trump. Denna strategi kan fungera men det är svårt att se om Sjöstedt 

kan vara lika framgångsrik som Obama och lyckas locka till sig väljare som i grunden 

identifierar sig med en annan ideologi än Vänsterpartiets (Kienpointer, 2013).   

Stilfigurer är ett retoriskt medel som används för att öka publikens intresse för det som 

uttrycks genom att göra talet levande och underhållande (Kjeldsen, 2013). När vi ser närmare 

på vilka typer av retoriska stilfigurer som används i respektive valfilm, kan vi konstatera att 
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både Sjöstedt och Åkesson använder sig av stilfigurer i sina tal. Sjöstedt fokuserar mest på 

användning av metaforer i syfte att göra talet mer intressant och nyanserat (Bengtsson, 2001). 

Även Åkesson använder sig av metaforer men också av anaforer, vilka kan bidra till att öka 

hans slagkraft och rytm i talet. Det mest tydliga exemplet på detta är när ordet “konflikten” 

upprepas i början av tre meningar i rad mot slutet av talet. 

 

8.3. Hur samspelar de semiotiska och retoriska medlen i 

respektive valfilm? 

Enligt Bengtsson (2001) kan retorik användas som analysmetod inom semiotikens ramar för 

att se hur språket används för att förmedla ett politiskt budskap. Vigsø (2004) beskriver att 

användandet av semiotik och retorik fyller en multimodal funktion eftersom det går att få ett 

sammanhängande resultat av hur det visuella och det lexikala samverkar. Att både det visuella 

och det som sägs är viktigt inom politisk kommunikation framgår från den tidigare 

forskningen, där dessa kan samverka för att skapa olika retoriska visioner (Page & Duffy, 

2009). Vad resultatet av vår analys visar, är att de semiotiska och retoriska medlen som 

används i Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas valfilmer hjälper till att tydliggöra det 

budskap och den verklighet som de vill kommunicera ut.  

I respektive valfilm är Sjöstedt och Åkesson berättare och leder oss som mottagare genom det 

visuella. När man använder en berättarröst är det viktigt att inte skapa en övertydlighet, utan 

det retoriska ska fungera som ett komplement till det visuella och inte enbart upprepa vad som 

syns i bild (Bergström, 2016). I Vänsterpartiets valfilm används Sjöstedts berättarröst som ett 

tydligt komplement till det visuella. Samspelet mellan de retoriska och de semiotiska medlen 

blir balanserat och förhöjer det budskap om hopp och gemenskap som de vill förmedla. I 

Sverigedemokraternas valfilm blir det som berättas av Åkesson däremot på gränsen till 

övertydligt eftersom han säger exakt vad som visas i det visuella. Samspelet mellan de 

semiotiska och retoriska medlen blir här upprepande och används i syfte att förstärka det 

mörka och hotfulla budskapet som valfilmen vill förmedla. Däremot är det inte säkert att 

denna övertydlighet spelar någon större roll i huruvida budskapet mottas. Detta eftersom den 

forskning som presenterats visar att partier ofta riktar sig till väljare som redan är i linje med 

den politik som partierna för fram och att nationalism tar allt större plats inom politiken 

(Vigsø, 2004; Kayam, 2018). Övertydligheten kan sålunda fungera som ett ytterligare medel 
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till att göra de nationalistiska och populistiska värderingarna omissbara. 

 

8.4. Hur framträder partiernas ideologi i valfilmerna? 

I vår undersökning ville vi studera om de bilder och texter som ses och hörs i Vänsterpartiets 

och Sverigedemokraternas valfilmer förmedlar partiernas ideologier. Politisk ideologi bör 

vara bärare av de ideologiska värden som finns inom det egna partiet och kan på så vis hjälpa 

väljare att sammanställa intryck och bilda en identitet som grupp eller person (Bergström & 

Boréus, 2012; Larsson 2014). Att se huruvida ideologi är synlig är viktigt eftersom 

människors mediekonsumtion ofta sker utan någon större tanke och människor kan således 

påverkas samt anamma ideologiska budskap omedvetet (Berglez, 2010). 

Med hjälp av en modell baserad på Max Webers ideal-analysmodell plockade vi ut olika 

idealtyper ur de tre politiska ideologierna socialism, konservatism och nationalism 

(Bergström och Boréus, 2012). Dessa idealtyper applicerades sedan på materialet. De 

ideologiska områdena vi valt att se på är människosyn, viktigaste enhet i samhället samt 

metoder för samhällsförändring (Bergström och Boréus, 2012). 

I den ideologiska analys som vi genomförde på Vänsterpartiets valfilm syns tydliga spår av 

socialistisk ideologi. Budskapet i videon förespråkar jämställdhet, där fokus på integration 

och utjämning av orättvisor är centralt. Vi (samhället) kan inte låta Sverige vara splittrat utan 

det är upp till oss, men även staten, att ta ansvar och lösa problemen i samhället. Valfilmen 

understryker, både med bilderna samt med det som sägs, att vi måste sträva mot ett samhälle 

där alla är lika mycket värda, oavsett kön, ålder eller bakgrund. Det är inte bara de rika som 

ska leva gott, utan alla. Detta går i linje med den socialistiska ideologin som förespråkar 

jämställdhet, genom arbete och utbildning, samt en tilltro till kollektivet och statens förmåga 

att lösa problemen i samhället (Larsson, 2014). 

Om vi ser närmare på ideologiska markörer i Sverigedemokraternas valfilm är de inte riktigt 

lika tydliga som i Vänsterpartiets. Valfilmens målsättning tycks istället vara att gestalta sina 

motståndare, alltså andra politiker och media, som odugliga. De nämner även att politiken i 

Sverige inte handlar om höger eller vänster, utan om de som förstör landet och de som arbetar 

för att rädda landet. Detta kan ses som ett sätt för dem att distansera sig från någon given 

ideologi men även från de andra partierna i riksdagen som definierar sig själva på den 

traditionella vänster-högerskalan. Valfilmen bygger även upp en form av hotbild – vårt 

samhälle är i fara och det Sverige vi minns är borta och istället råder kaos. Fokus läggs på 
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sakfrågor där frågan om invandringspolitiken står i centrum. Detta går i linje med den 

konservativa ideologin angående myndigheternas rätt att styra över flyktingpolitiken. Dock är 

detta sätt att rama in invandringen som problematisk och skapa vi mot dem-känsla något som 

även pekar mot den nationalistiska ideologin som uttrycker att invandrare ska ombedjas flytta 

”hem” (Larsson, 2014). 

Om tittar tillbaka på den forskning som Demker (2018) utfört på partiernas valmanifest från 

valet 2018 kan vi se att likheter finns mellan manifesten och valfilmerna. I manifesten var 

Vänsterpartiet ett av de partierna med tydligast ideologiska markörer och en socialistisk 

grundsyn. Denna socialistiska ideologi, med betoning på jämlikhet och välfärdskollektivets 

styrka att lösa problem, går även att se tydligt i deras valfilm (Demker, 2018). Detsamma 

gäller likheterna mellan Sverigedemokraternas valmanifest och valfilm. Enligt 

Sverigedemokraterna själva ser de sig som ett socialkonservativt parti. Efter vår analys kan vi 

konstatera att både deras valfilm och valmanifest har få tydliga ideologiska markörer. Dock 

nämner Demker (2018) att de understryker vikten av nationell sammanhållning, svenskt 

kulturarv och de nationella gränserna, vilket pekar mot en mer nationalistisk ideologi. Detta 

fokus på Sverige och vi mot dem-konceptet syns även tydligt i deras valfilm. Även att 

invandringen och de problem det medför får störst utrymme i valfilmen, pekar mot en mer 

nationalistisk ideologi. 
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9. Slutsats 

I följande studie har syftet varit att – med hjälp av en retorisk, semiotisk och ideologisk teori 

och metod i kombination med en kvalitativ textanalys – undersöka och analysera 

Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets valfilmer som publicerades på respektive partis 

sociala medier under valet 2018. Med studien ville vi försöka tydliggöra den verklighetsbild 

som Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna gestaltar och hur semiotiska och retoriska medel 

används och samverkar för att lyfta fram respektive partis budskap, samt om det gick att hitta 

spår av partiernas respektive ideologier i valfilmerna. Anledningen till varför vi valde att 

studera Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna berodde på att de anses stå på motsatt sida 

ideologiskt på den politiska vänster-högerskalan. Vi ville se om detta gestaltades i deras 

valfilmer.  

Efter att vi genomfört vår analys gick det att se att båda partierna valt att gestalta det ohållbara 

med Sveriges politik med fokus på integration och migration. Något som är intressant i vårt 

resultat är att det tydligt går att se att valfilmerna är uppbyggda på olika sätt med hjälp av de 

semiotiska och retoriska medlen och på så vis gestaltar den sociala verklighet som stämmer 

med partiernas egna syften. Sverigedemokraterna är öppet kritiska och visar på invandringen 

som ett hot. Detta medan Vänsterpartiet tar sig an frågan på ett mer subtilt sätt genom att visa 

att Sverige består av människor från olika länder, utan någon vidare värdering huruvida det är 

bra eller dåligt. Detta stämmer överens med det politiska klimatet i Sverige och övriga 

världen, där just migration och invandring är högst aktuellt (Kayam, 2018, Strömbäck, 2018). 

Både de semiotiska och retoriska verktygen förstärker budskapen. Dock visar analysen att 

Sverigedemokraterna, till skillnad från Vänsterpartiet, gränsar till att vara övertydliga då det 

visuella nästan ordagrant speglar det som uttryckts muntligt (Bergström, 2016). Detta kan 

dock vara en medveten gest för att förstärka bilden av en verklighet som är mörk, hotfull och 

kaotisk. Budskapet de sänder utan är att samhället endast kan räddas om Sverigedemokraterna 

med Åkesson i spetsen får ta hand om de problem som finns. Detta stämmer överens med de 

populistiska vindar som sveper över världen, där folket och etablissemanget sätts i kontrast 

mot varandra, men också där mycket fokus sätts just på ledaren i ett politiskt parti (Kayam, 

2018; Bjurulf & Trygg, u.å.). 

Semiotiska medel används i Vänsterpartiets valfilm för att visa en verklighet som består av ett 

splittrat samhälle, där en inkluderande gemenskap samt en solidarisk politik är rätt väg att gå 
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för att förbättra samhället. Ett hoppfullt och framåtsträvande budskap gestaltas i linje med de 

värderingar för samhällsförändring som partiet står för (Vänsterpartiet, 2016).  

I vår analys framgick det också att sakfrågor varit avgörande för utformningen av 

kommunikationen men att budskapets gestaltning också till viss del grundar sig i partiernas 

värderingar och ideologier. Som vi nämnde i studiens inledning, står svensk politik inför en 

förändring. Antalet partier i riksdagen består samtidigt som större fokus läggs på partiledare 

och sakfrågor. Dock visar vår undersökning att ideologi fortfarande är viktigt när det kommer 

till hur partierna väljer att forma sin politiska kommunikation. Vi kan även se att det politiska 

klimatet blivit hårdare. Det läggs mycket fokus på det negativa i samhället och det framträder 

främst i Sverigedemokraternas valfilm. Detta stämmer även överens med hur det ser ut 

globalt.  

Politisk makt handlar till stor del om makten om dagordningen och tanken (Strömbäck, 2014). 

För att lyckas ta makten över dagordningen och tanken idag tror vi att politiker behöver vara 

mer öppna och personliga eftersom vi som väljare kräver en helt annan insyn i politiken idag 

än vad vi gjorde förr. En anledning till detta skulle kunna vara den ökade medialiseringen och 

den amerikanska politikens påverkan på hur vi i Sverige väljer att utforma politiska 

kampanjer där fokus läggs på just individuella politiker. Om vi i framtiden kommer att 

utforma vår politik på ett liknande sätt som i USA återstår att se. Däremot bidrar vår forskning 

till att exemplifiera hur dessa tendenser går att skönja i en svensk kontext, samt hur 

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna anpassar sig efter den rådande kontexten när det 

kommer till utformning och innehåll. Vår forskning blir således ett bidrag till hur politisk 

kommunikation kan se ut i Sverige idag.  
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10. Vidare forskning 

Då vår undersökning har begränsats till två partiers valfilmer, skulle det i framtida studier 

vara intressant att utöka materialet till att innefatta samtliga politiska partier. Med hjälp av de 

framtagna analysschemana skulle man exempelvis kunna studera om det finns något tydligt 

mönster i samtliga valfilmer. Man skulle även kunna studera om skillnader finns mellan 

partiernas kommunikation beroende på var de står på den ideologiska vänster-högerskalan. 

För att fördjupa den retoriska analysen ytterligare skulle de retoriska analysverktygen kunna 

utökas för att se mer ingående hur partierna använder retorik för att övertyga.  

Eftersom det politiska klimatet i Sverige är på väg att förändras och fokus på partiledarna blir 

alltmer populärt, vore det även intressant att forska vidare på hur framträdande partiledarnas 

personligheter är i valfilmerna och hur mycket fokus som läggs på dem. Hur viktiga är 

partiledarna egentligen i den politiska reklamen när det kommer till att övertyga och locka till 

sig väljarna? 

Man skulle även kunna forska vidare på hur väljarna själva uppfattar partierna och deras 

partiledare. Lockar valfilmerna väljare att byta partier eller tilltalar valfilmerna väljare som 

redan har samma ideologiska värderingar? Uppfyller det som förmedlas i valfilmerna de 

förväntningar och åsikter som väljarna har om partierna? På så sätt skulle förståelsen för den 

politiska reklamen breddas ytterligare.  
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12. Bilagor 

12.1. Bilaga 1 

 

Denotation: I den första delen av analysen beskrivs det som går att se vid första anblicken. 

 

- Vad ser vi i valfilmen? 

- Vad händer i valfilmen?  

 

Konnotation:  I den andra delen av analysen sker den djupare analysen, de kulturella 

associationer som görs av det som framgår av denotationen. 

 

- Vad konnoteras i valfilmen? 

- Vilken betydelse har konnotationerna?  

o Vilka kulturella associationer gör vi?  

 

Färg och musik 

- Denotation 

o Vad ser vi för färger?  

o Är det ljusa eller mörka färger?  

o Hör vi musik? 

- Konnotation 

o Vad konnoterar färgvalen? 

o Vad för betydelser har färgvalen? 

o Används diegetisk musik? 

o Används icke-diegetisk musik? 

o Vad konnoterar musikvalen? 

o Hur används musiken? För att attrahera, skapa stämning, informera eller 

strukturera?  

 

 

 



57 

 

Rå-analys av Vänsterpartiets valfilm  

 

Denotation 

  

Scen 1 00:00-00:17 

I denna scen får vi först se en närbild på en projektor och därefter visas sju bilder i snabb 

följd. På den första bilden visas en gammal kvinna som matar ett lamm vid en hage. Bredvid 

henne står två barn och en kvinna. Det är sol på bilden, grönt gräs och en liten del av en vit 

byggnad syns i bakgrunden. På den andra bilden står en man och håller om två barn som står 

på varsin sida om honom. Bilden är mörk och i bakgrunden syns träd, en stenbyggnad och en 

stenvägg. Ansiktena går inte att se. 

Den tredje bilden visar en äldre man med blå jacka och svarta tjocka glasögon. Han håller i en 

bebis. Bredvid mannen står ett barn med långt hår som har sin hand på bebisens huvud. Båda 

personerna ler. I bakgrunden syns en hylla med böcker, en gitarr, tavla och krukväxt. 

Den fjärde bilden visar en man och ett barn. Mannen står bakom barnet. Barnet sitter på en 

cykel och mannen håller i styret. I bakgrunden ser man vatten och en strand. Det är soligt. 

Den femte bilden visar tre män som sitter på en hög med fällda träd. Bredvid en av männen 

sitter två barn. En man står upp med höger fot som stöd på trädhögen. I bakgrunden är en 

barrskog. De flesta i bilden ler. 

Den sjätte bilden visar två barn och en kvinna. Barnen står upp på varsin sida om kvinnan. 

Det ena barnet har armarna vid höfterna och det andra barnet för sin hand till munnen. 

Kvinnan sitter på knä och håller i en kattunge. I bakgrunden syns gräs och leksaker. 

Den sjunde och sista bilden visar en isbana. I förgrunden är ett barn som står åt sidan med en 

hjälm. I bakgrunden syns flera människor på skridskor och det är snö och is på marken. I 

bakgrunden syns en stor byggnad. 

  

Scen 2 00:17-00:21 

I denna scen läggs fotografier upp på en yta i en snabb takt. Fotografierna föreställer olika 

människor, med olika åldrar, etnicitet och kön. 
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Scen 3 00:21-00:44 

Den tredje scenen inleds med en text i versaler. Texten säger ”men detta har förändrats”. 

Därefter följer närbilder på de bilder som visats i scenen tidigare. Nu rivs dessa bilder itu på 

mitten. Därefter följer en ny text i versaler som säger ”Samtidigt som många halkar efter”. 

Efter texten syns mer bilder av personer som rivs itu. Slutligen syns alla bilder och hur de är 

delade på mitten, lagda på en yta. En bild på en kvinna slängs ovanpå de andra bilderna. 

Bilden på kvinnan är också riven itu. Meningen ”det får vara nog nu” visar sig i filmen, ett 

ord i taget. 

 

Scen 4 00:44-01:01 

Orden ”Det är dags för en ny politik” dyker upp i filmen, ett ord i taget. Efter det förenas de 

avrivna fotografierna igen, men inte med sin egen avrivna halva utan med en annan persons 

halva. Därefter visas ett kollage av olika konstellationer av de ihopsatta bilderna på de olika 

personerna. 

 

Scen 5 01:01-01:17 

Scenen börjar med texten ”Om vi arbetar tillsammans”. Sedan visas en rörlig bild på en man 

med en mikrofon. Han gestikulerar och rör på munnen. Bakom honom syns ett rött skynke 

med en vit text på, och vid sidan om honom är ett vitt skynke med bokstaven V på ett rött 

märke. Därefter står samma man i mitten av en grupp med människor av olika kön, åldrar och 

etnicitet. Alla personer ler. Sedan zoomas bilden ut och visar en större grupp människor. 

Några står upp och andra sitter. Mannen som syntes i början av scenen är fortfarande i mitten. 

Gruppen av människor lyfter upp sina armar och har öppna handflator, några formar ett V 

med sina fingrar. I bakgrunden syns återigen ett rött skynke med vit text samt två vita skynken 

med ett stort vitt V satt på ett rött märke. Scenen avslutat med att visa en vit bild med det vita 

V:et på det röda märket, efter det kommer texten ”Rösta på Vänsterpartiet den 9 september”. 

  

Konnotation 

  

Scen 1 00:00-00:17 

Den första scenen visar en diaprojektor vilket är något vi förknippar med 80–90-talet. 

Diaprojektorn fungerar således som ett tecken för just den tidseran. De sju bilderna som sedan 

visas i följd sveper förbi med ljudet som förknippas med hur en diaprojektor låter när den 
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byter bilder. Fotografierna som visas har även låg upplösning och det är svårt att se små 

detaljer. Dessa tecken konnoterar tillsammans att fotografierna inte är från nutiden och ska 

följaktligen symbolisera dåtiden. 

I samband med att diabilderna visas så pratar en röst, Jonas Sjöstedt, i bakgrunden. Det som 

konnoteras då är att bilderna som visas kanske är Sjöstedts personliga bilder, vilket skapar en 

intim känsla. De är tagna i en utomhusmiljö. 

  

Scen 2 00:17-00:21 

I nästa scen visas en hand som lägger fotografier på en yta. Det tycks vara filmat i en studio, 

alla ansikten är tydliga i fotografierna och det är skarpt ljus. I och med att det är en hand som 

lägger fram fotografierna, och det är filmat uppifrån, får man känslan av att det är någon som 

kollar ner på dessa bilder. Man förstår att det är nutid eftersom kvalitén på bilderna är på den 

nivå som vi är vana vid att se fotografier. Fotografierna kan förknippas som passfoton. Dels 

på grund av att de är opersonliga och typiska för hur passfoton ser ut (att man kollar in i 

kameran och neutralt ansiktsuttryck), dels för att de visar på en mångfald gällande kön, 

etnicitet och ålder. Personerna på bilderna skulle kunna vara vem som helst och fotografierna 

blir då som symboler för samhället. Bilderna skiftar snabbt och man får känslan av att det är 

en person man ser som ändrar utseende, istället för att det är flera olika människor. 

  

Scen 3 00:21-00:44 

Fotografierna rivs av vertikalt på mitten, vilket skulle kunna ses som en symbol för splittring. 

Händerna som tidigare la fram fotografierna, är den som också aktivt river dem isär. Även om 

fotografierna är opersonliga konnoteras ändå obehag när de rivs itu, eftersom det skulle 

kunnat vara ens egna fotografi, ens egen identitet som splittras. Bilderna rivs sönder i allt 

snabbare takt. I slutet av scenen syns ett collage av halva fotografier, sedda uppifrån. Alla 

halvor består av olika människor vars andra halva är försvunnen. Ytterligare ett fotografi 

slängs på den stora högen av halvor. Detta fotografi är också rivet itu men halvorna föreställer 

samma kvinna. Armen som tidigare rev sönder fotografierna sveper bort alla fotografier med 

en hastig, bestämd rörelse och under bilderna är en vit yta. På den vita ytan framträder text. 

  

Scen 4 00:44-01:01 

I nästa scen börjar de sönderrivna fotografierna föras ihop men istället för att paras ihop med 

den halva som hör till den personen blandas ansiktena och bildar nya ansikten bestående av 
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två olika människor. De nya bilderna som framträder ger intrycket av att personerna, trots sina 

yttre olikheter, kan höra ihop vilket skapar en symbolisk betydelse. Splittringen som visades i 

föregående scen konnoterar nu att denna splittring kan överkommas om alla tar hjälp av 

varandra och att tillsammans kan de bli hela igen. Scenen konnoterar att människor inte är 

ensamma i samhället och att det inte spelar någon roll hur man ser ut eller vem man är. 

  

Scen 5 01:01-01:17 

I denna scen är det första gången man får se Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt i bild. I 

scenen tycks han hålla tal på en scen. Vänsterpartiets logga syns i bakgrunden. Det är dock 

inte länge som Sjöstedt syns ensam i bild, utan han omges ganska snabbt av andra människor. 

När Sjöstedt står med de andra människorna är han placerad i mitten och skapar en känsla av 

tillgänglighet och närhet till dessa personer. Just närheten till människorna visar hur han är en 

man av folket, inte en distanserad ledare. Jonas Sjöstedt står omgiven av människor med lika 

stor mångfald som fotografierna visade tidigare. Nu är personerna dock inte neutrala i sina 

ansiktsuttryck utan gruppen konnoterar glädje, upprymdhet och gemenskap. 

  

Musik och färgbetydelser 

Den musik som används i valfilmen är icke diegetisk musik. Fem sekunder in i klippet börjar 

musik spelas. Man hör fioler och ett piano. Pianot spelar ensamma, klingande toner som i 

kombination med det knappt hörbara dova ljudet av fioler i bakgrunden konnoterar en känsla 

av sorg och vemod. När bilderna börjar rivas itu höjs ljudnivån på fiolerna och det vemodiga 

pianot spelar samma toner som innan. Efter texten ”det får vara nog nu” som syns med versala 

bokstäver i valfilmen tystnar pianot några sekunder och fiolerna börjar spela i en högre tonart, 

som för att annonsera att det sker en skiftning i det visuella. När pianot börjar spela igen är det 

snabbare och med mer sprudlande toner. Musiken skapar en förväntning och en förhoppning 

och ökar i intensitet när valfilmen närmar sig sitt slut. Det sista ljud som hörs är tonerna av en 

kör som sjunger i en ljus och triumferande tonart. Avslutningsvis hörs applåder och hurrarop 

från gruppen av människor. 

Vänsterpartiets färg är rött. Det är en färg som syns genomgående i valfilmen i den text som 

visas. Mörka färger används i början, mycket på grund av att det är diabilder som visas i 

början och mörker är en viktig del i diabildstittandet. Färgglada och ljusa färger är 

genomgående i resten av valfilmen vilket skapar en känsla av hoppfullhet. 
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Rå-analys av Sverigedemokraternas valfilm 

  

Eftersom Sverigedemokraternas valfilm visar klipp som på många sätt är lika varandra har vi 

valt att fokusera på ett urval av alla klipp som ändå är representativa för valfilmen i sin helhet. 

Klippen använder sig av liknande semiotiska medel för att föra fram ett budskap. 

  

Denotation 

  

Scen 1 00.00-01:14 

I öppningsscenen är bilden först svart för att därefter visa byggnader ovanifrån. Det är mörkt 

och det enda ljus som syns kommer från några fönster som är på byggnaderna. Byggnaderna 

är höga och sitter ihop i olika formationer. Därefter följer en rad med mörka klipp, en del är 

helt svartvita. Många av klippen varvas med klipp som visar bilar med blinkande lampor. De 

flesta klippen innehåller personer men detaljerna över hur personerna ser ut är inte tydliga. 

Vid flera tillfällen visas bränder. Ett klipp visar även en bil som brinner som sedan 

exploderar. 

I ett av klippen syns människor, några står med filtar runt omkring sig. Det ligger skräp och 

bråte på marken. Nästa klipp är en närbild på en person vars ansikte inte syns men personen är 

nedhukad och håller i en stor påse. Det ligger bråte på marken och en kundvagn syns i 

förgrunden och i vagnen ligger ännu mer bråte. 

I nästa klipp är det fokus på ett vagnshjul som förs framåt. Sedan syns två sängar och i ena 

sängen syns konturerna av en person under ett vitt lakan. Nästa klipp visar en framåtlutad 

person som håller för sitt ansikte med sina händer. En person sitter bredvid och har armen runt 

den framåtlutade personen. Framför denna sitter en person med en vit rock. Ett annat av 

klippen har en byggnad i fokus. Byggnaden har ett högt torn och en kupol. 

Ett annat av klippen visar en militär som hänger ur från en bil som kör snabbt. I bakgrunden 

syns byggnader med skyltar på. 

  

Scen 2 01:14-01:38 

I nästa scen varvas ljusa klipp i färg med mörka klipp. I ett av de ljusa klippen ser man en 

person som står på en scen och pratar framför en skara av personer som sitter ner. Ett annat 

visar en närbild på två personer som ler. Dessa klipp bryts av med ett mörkt klipp som visar 
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byggnader uppifrån. Ett annat visar en stor folksamling som står på en trappa, några håller i 

ett plakat. 

  

Scen 3 01:38-02:10 

Nu ser man en person som långsamt går upp för en trappa, personen kollar in kameran. 

Klippet är mörkt. Sedan visas samma person igen, men denna gången är det en närbild. 

Personen ler inte utan kollar uttryckslöst in i kameran. Precis som i de andra scenerna varvas 

ljusa klipp och mörka. Ett av de ljusa klippen visar personer som går efter varandra med 

plakat. Sedan visas närbilder på en person och klipp med kameror och en person som står med 

en mikrofon. 

Personen som tittade in i kameran tidigare visas nu när denne rör sig framåt längst en vägg, 

och sedan hur denne blickar ut över en parkering med bilar. 

  

Scen 4 02:10-02:37 

Tända ljus och blombuketter syns nu på marken. Ovanpå buketterna ligger en lapp där det står 

“Je suis Stockholm” och ett ditmålat hjärta. Lappen har röda fläckar på sig. Därefter följer 

återigen mörka klipp som visar bilar som kör, personer med gröna kläder som går in i en 

byggnad, en stor byggnad där det står LO på. Efteråt visas ett klipp på en person som står på 

en scen med blommor i handen där personen ser ut över en publik. 

  

Scen 5 02:37-03:14 

I den sista scenen syns samma person som visats tidigare. Denna person ser nu ut över ett 

vatten som är omgärdat av byggnader. Sedan vänder han sig om och tittar mot men inte in i 

kameran. I bakgrunden syns siluetten av ett torn. Därefter syns samma person stå vid ett 

vattenbryn. En vit text syns där det står “Om mindre än ett år är det val. SD”. 

  

Konnotation 

  

Scen 1 00:00-01:14 

Öppningsscenen visar höga betongbyggnader som sträcker sig i vad som känns som en 

oändlighet. De konnotationer som görs här är att det är förorten. Man förstår att det är natt då 

det är mörkt och det enda ljus som syns kommer från de upplysta fönsterna. Byggnaderna 

filmas uppifrån och därefter följer flera klipp i närbild där vi får se polisbilar, brandmän som 
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jobbar med att släcka bränder och hemlösa personer. Att perspektivet ändras till att skilda 

händelser på nära håll, fast i samma mörka färgskala, ger en känsla av att alla händelser sker i 

eller kring detta betongområde. Polisbilar och bilar som brinner visas, vilket konnoterar 

polisens närvaro men ger också en kaosartad känsla. Ett av klippen visar människor som har 

filtar runt sig och den omgivning de befinner sig i är full av skräp och bråte. Dessa inslag 

konnoterar hemlöshet och oordning. Kundvagnen på gatan, fylld med saker, fungerar i detta 

sammanhang som en symbol för hemlöshet. 

Sedan följer tre snabba klipp där vi först ser ett vagnshjul, därefter en patient som ligger i en 

sjukhussäng och slutligen en läkare och två patienter eller anhöriga som sitter i ett rum. Alla 

dessa tre visuella element konnoterar tillsammans att det är en sjukhusmiljö. En känsla av 

hopplöshet och ensamhet gestaltas då kvinnan i rummet är förkrossad vilket förstärkt av att 

alla scener i klippet är mörka. 

I nästa klipp visas en skylt där det står “Mottagning för våldtagna”. I klippet som följer visas 

en moské som i kombination med det som visats innan skapar en negativ konnotering till 

moskén, och ett kausalt förhållande skapas mellan det som visats innan. 

Klippet med militären konnoterar krig. Detta skapar en känsla av otrygghet, när militären är 

satt i en svensk storstads kontext. Klippet är också taget direkt från verkligheten, rättare sagt 

terrorattentatet som skedde på Drottninggatan i Stockholm. Den händelsen är bekant för de 

flesta uppvuxna i en svensk kontext. Valfilmen låter således den händelsen symbolisera 

otrygghet och kaos.   

  

Scen 2 01:14-01:38 

Nästa scen visar Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven under almedalsveckan. Detta 

klipp är, till skillnad från de inledande klippen, i färg. Ulf Kristersson, Moderaternas ledare, 

visas också. Han ser glad ut, vilket kontrasteras med mörka klipp på tomma gator och 

byggnader som åter filmas ovanifrån. På detta vis konnoteras att Kristersson och Löfven inte 

är en del av den verkliga världen, de utmålas som antagonister som lever i en glättig värld 

medan de mörka klippen visar på hur verkligheten ser ut. Även i denna scen används 

händelser som skett i verkligheten, det vill säga den folksamling av protestanter som samlades 

i Stockholm för att protestera mot utvisningen av afghaner. Det sätt som det gestaltas fungerar 

som ännu en symbol för otrygghet. 
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Scen 3 01:38-02:10 

Nu får man se Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, för första gången. Han går 

upp för en trappa med en bestämd min. Till skillnad från hur de andra politikerna skildrats, 

gestaltas Jimmie Åkesson i samma mörka ljussättning som de klipp som visat händelser ur 

verkligheten. Därför konnoteras att Åkesson är frånskild från de andra politikerna eftersom 

han befinner sig i den riktiga världen. Efter det syns en parad med människor som bär på 

plakat där det står Socialdemokraterna. Ulf Kristersson syns åter i bild, men också 

professionell kamerautrustning och mikrofoner som konnoterar svensk media. Därefter syns 

Jimmie Åkesson igen och man får se hur han går framåt, för att sedan blicka ut över en 

parkeringsplats. Det konnoterar att Åkesson är en man med ett uppdrag. 

  

Scen 4 02:10-02:37 

I nästa scen syns tända gravljus och blommor på marken. Dessa tecken indikerar på att någon 

har dött. Texten “Je suis Stockholm” konnoterar att det som skildras är den sorg som 

människor kände efter terrorattacken på Drottninggatan. Lappen har blodfläckar på sig, vilket 

ytterligare indikerar våld. Därefter visas en poliseskort som åker förbi en byggnad med 

svenska flaggor vajandes i vinden. Aftonbladet står skrivet på en byggnad. Jimmie Åkesson 

visas igen och hur han sakta går framåt. Stockholm syns i bakgrunden. Ambulanspersonal går 

in i en byggnad. Sedan visas vad vi konnoterar som LO:s kontor/byggnad. I slutet av detta 

klipp visas Jimmie Åkesson igen. Han filmas bakifrån, ståendes på en scen framför en stor 

publik och han håller en bukett blommor i handen. Alla dessa tecken konnoterar att han stått 

och pratat inför en stor publik. En festlig känsla konnoteras i detta klipp eftersom Åkesson gör 

en typisk segergest och även för att han fått en bukett blommor.  

 

Scen 5 02:37-03:14 

I den avslutande scenen är Jimmie Åkesson i närbild. Åkesson tittar mot kameran, men inte 

rakt in i den, med en beslutsam och bister min. I bakgrunden syns siluetten av tre kronor men 

byggnaden är ur fokus. Därefter står Åkesson vid ett mörkt, öppet vatten, där en bro och några 

byggnader syns i horisonten. Scenen konnoterar en dyster känsla genom att Åkesson står helt 

ensam vid vattenbrynet, blickandes ut över det mörka vattnet. Den mörka omgivningen 

konnoterar den dystra framtiden. Klippen som visats innan har varit kaotiska och detta sista 

klipp blir som att Jimmie Åkesson står och begrundar Sveriges framtid. Vattnet är stilla och i 

kombination med det som visats innan fungerar det lugna, mörka vattnet som en indikation på 
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lugnet före stormen. 

  

Musik och färgbetydelser 

Den musik som används är icke-diegetisk musik. I början av valfilmen hörs dova dissonanser, 

vilket konnoterar en mörk och allvarlig stämning. Musiken är sådan som går att konnotera till 

musik som ofta används inom skräck - och thrillergenren. När Jimmie Åkesson börjar prata 

fungerar musiken mer som ett bakgrundsbrus. Efter ungefär halva filmen, när de andra 

partiledarna visas i bild, börjar musiken stegra vilket konnoterar en ökad intensitet. Det 

tillkommer en bastuba och en synt som spelar i mörka, enformiga toner. Mot slutet av filmen 

börjar ytterligare en synt spela men i ljusare toner vilket konnoterar en ökad dramatik. 

Musiken stegrar mer och mer, men när filmen närmar sig sitt slut tonas musiken ner för att i 

den avslutande scenen tystna helt. 

Genomgående i valfilmen används mörka färger men inslag av korta klipp med ljusa färger. 

Att de använder mörka färger visar på hur verkligheten ser ut. Att de andra partierna visas 

med ljusa färger kan ses som att de visar på en falsk verklighet, medan Jimmie Åkesson och 

Sverigedemokraterna visar på den sanna verkligheten, hur den faktiskt ser ut. Färger används 

således för att visa på motsättningar och för att skapa en hotfull stämning. 

 

12.2. Bilaga 2 

 

Transkribering av det retoriska i Vänsterpartiets valfilm med Jonas Sjöstedt som 

berättare:  

 

När jag växte upp i Sverige på 80-talet så var ju inte allt bra.  

 

Men någonting som var väldigt bra var att i samma skolklass så gick barnet till direktören på 

pappersbruket och barnet till städerskan som städade hans kontor.  

 

Där möttes vi alla och Sverige var ett av världens mest jämlika samhällen.  

 

Med detta har förändrats.  

 

Under lång tid så har klyftorna och ojämlikheten vuxit.  
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DE rikaste lägger pengar på hög – samtidigt som många halkar efter.  

 

Där miljarder av våra skattemedel lägg på lyxrenoveringar av kök – samtidigt som de som 

arbetar inom sjukvård och äldreomsorg går på sina knän.  

 

Det får vara nog nu.  

 

Det är dags för en ny politik.  

 

Där vi tillsammans bygger ett jämlikare samhälle.  

 

Där vi för människor samman oavsett om vi är kvinnor eller män – varifrån vi kommer eller 

vilken hudfärg vi har, vem vi älskar eller vad vi tror på.  

 

Om vi arbetar tillsammans kan vi bygga ett Sverige som fungerar för oss alla – inte bara för 

de rika.  

 

Det är det som det här valet handlar om.  

 

Transkribering av det retoriska i Sverigedemokraternas valfilm med partiledaren 

Jimmie Åkesson som berättaren:  

 

Ni Socialdemokrater ni Moderater och ni svensk media hade fel.  

 

Massinvandringen är inte lönsam och vi vet det idag.  

 

Vi vet att den i själva verket innebär enorma kostnader och påfrestningar för vårt samhälle.  

 

Där det en gång rådde ordning och trivsel behövs idag taggtråd och övervakningskameror.  

 

Ni har skapat ett Sverige där familjer flyttar för de inte längre känner sig trygga i sina hem.  

 

Ett Sverige där välfärden faller sönder. 
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Där vänner och familj dör i väntan på vård.  

 

Ett Sverige där kvinnor våldtas, gruppvåldtas, flickor könsstympas, gifts bort mot sin vilja.  

 

I delar av vårt land råder det inbördeskrig mellan rivaliserande gäng.  

 

Bilar brinner, vårdpersonal misshandlas, polisstationer sprängs, poliser beskjuts.  

 

I Sverige är nu terrorn en verklighet.  

 

Svenskar attackeras, lemlästas, mördas på våra gator.  

 

Nu påstår ni att ni har förstått allvaret. 

 

Att ni nu är för en mer ansvarsfull invandringspolitik och ändå fortsätter massinvandringen. 

  

Bara i år motsvarande mer än sex nya Rinkeby och detta samtidigt som ni låter ytterligare 

tiotusentals människor uppehålla sig illegalt i vårt land.  

 

Eftersom ingen annan vågar säga det så säger jag det.  

 

Ni har inte förstått någonting.  

 

Det är ni Socialdemokrater, ni moderater och ni i svensk media som fortsätter skapa problem 

för vårt land.  

 

Detta genom era vansinniga beslut, er oförmåga att utvärdera resultaten av er egen politik och 

framförallt era lögner.  

 

Ni har skapat de problem vi tvingas leva med och ni har jobbat hårt för det. 

 

Folk har mördats och folk kommer fortsätta mördas till följ av er politik och ni kommer 

fortsätta mörka och ljuga.  
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Konflikten i Sverige handlar inte om vem som är höger eller vänster, rik eller fattig, man eller 

kvinna. 

 

Konflikten går mellan de som förstör vårt land och de som arbetar för att rädda det.  

 

Konflikten går mellan er och oss.  

 

Mitt namn är Jimmie Åkesson och jag kommer göra allt för att reda ut det kaos som ni 

Socialdemokrater och ni Moderater har skapat.  

 

Vi kan och vi måste lösa det här. 

 


