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1. Inledning  
Under hösten 2014 genomfördes ”Supervalet” som det i folkmun kallades och Sverige fick ett 

regeringsskifte. Sverigedemokraterna blev dessutom landets tredje största parti och  

Feministiskt initiativ fick fler röster än någonsin.1 Tiden innan riksdagsvalet satsade partierna 

mycket på bland annat marknadsföring och Sverige var fyllt av valreklam.  

  En del reklam kan tyckas svår att undgå, ett exempel är reklamfilmer. Kanske har du 

hela kvällen, av rent ointresse, undvikt partiledardebatten på SVT men mitt i pausen av ett 

annat tv-program dyker Sverigedemokraternas valfilm upp i rutan. Det är ett exempel på 

reklam som når omgivningen, oavsett det egna engagemanget i själva ämnet.  

Partiernas målgrupp är den del av befolkningen som har rösträtt och bland annat 

genom sociala medier får partierna chans att påverka de yngre väljarna. Det kan vara 

förstagångsväljare, som ännu inte bestämt vilket parti de vill rösta på och därför kan sociala 

medier vara en bra väg för partierna att nå ut.  

  Det är spännande att se vilka reaktioner politisk reklam kan få. Partierna väcker gärna 

uppmärksamhet via sina filmer, och nog är det spännande när filmerna även väcker en känsla 

hos den mest politiskt oengagerade – kanske är det just detta som är partiernas mål. Partierna 

har själva valt fördelningen av budgeten för valåret 2014, och även om en valfilm kan vara 

relativt kostsam att skapa, kan den vinna på sin effektivitet. Det är ett effektivt sätt att nå ut 

till väljarna. Sverigedemokraterna hade 2014 en valbudget på 50 miljoner kronor och satsade 

främst på utskick per post, reklam utomhus och just det – tv-reklam. Reklamfilm har blivit 

trendigt under året och det blir allt mer populärt att lägga tyngdpunkten på digitala medier.  

Reklamen har utökats till webbplatser, som exempelvis Facebook och Twitter.2   

   Feministiskt initiativ erhåller inte, till skillnad från övriga partier, statligt stöd för sina 

kampanjer. Inför riksdagsvalet 2014 valde partiet därför att utforma sin valbudget utifrån 

gåvor och driva hela kampanjen med ideellt stöd.3 Det utgör en stor skillnad mot 

Sverigedemokraternas 50 miljoner.   

  Denna uppsats baseras på en undersökning av valfilmer av Sverigedemokraterna och  

Feministiskt initiativ, båda partier relativt nya på den politiska kartan. Visserligen bildades  

                                                
1 Feministiskt initiativ, Ta plats, ”Tillsammans har vi skrivit historia”, http://www.taplats.nu/ (2014-11-03).  
2 Sofie Tejre, ”Miljoner till partiernas valkampanjer”, SVT Nyheter 7/4 2014, 
http://www.svt.se/nyheter/val2014/miljoner-till-partiernas-valkampanjer (2014-10-31).   
3 Feministiskt initiativ, Ta plats, ”Tillsammans har vi skrivit historia”, http://www.taplats.nu/ (2014-11-03).  
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Sverigedemokraterna redan i slutet av 1980-talet,4 i förhållande till Feministiskt initiativ som 

grundades år 2005.5 Sverigedemokraterna har dock fått fler röster sedan valet 2010 då de kom 

in i riksdagen med 5,7 procent av rösterna, i förhållande till valet 2014 då de som Sveriges 

tredje största parti fick 12,7 procent av rösterna. En del av befolkningen trodde att 

Feministiskt initiativ skulle ha en möjlighet att komma in i riskdagen under valet 2014 och 

med sina slutliga 3,1 procent, var de inte alltför långt ifrån spärren på fyra procent.6  

  Båda dessa partier har väckt stor uppmärksamhet bland väljarna och det finns många 

känslor inblandade. De beskrivs som de partier som kanske står längst ifrån varandra, i alla 

fall gällande invandringspolitik och feminism.7 Kanske är det just det som väcker mitt 

intresse för dessa partier som analysobjekt. Relativt nya partier, som det råder enormt mycket 

uppfattningar om – men ack så olika. Det ska bli intressant att analysera partiernas filmer och 

hur dessa skapats i förhållande till partiernas budskap. Jag har valt just dessa två partier på 

grund av rent intresse, ett intresse som grundas i politik samt likheter och olikheter inom 

partier. 

  Jag vill förtydliga att uppsatsen inte kommer behandla partiernas olika politiska 

sakfrågor, utan uppsatsen ämnar behandla deras valfilmer.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Denna uppsats kommer undersöka valfilmer från två aktuella partier under valrörelsen 2014. 

Syftet är att undersöka med vilka medel partierna kommunicerar sina budskap och hur 

budskapen utformats. Frågeställningarna lyder:  

1) Vilken typ av argument använder respektive parti sig av för att övertyga? Har väljaren 

svårt att känna tillit till den politiker som ska representera hela partiet, kan det kännas 

tveksamt för väljaren att sedan lägga sin röst på partiet. Därför har talarens förmåga att skapa 

förtroende en avgörande roll, vilket främst kommer studeras i uppsatsen. För talaren vägs 

även sakskäl in, samt förmågan att vända sig till publikens känslor, då även dessa faktorer 

spelar roll för talarens fallenhet för att nå ut till sin tänkta publik.   

                                                
4 Sverigedemokraterna, Vårt parti, ”Sverigedemokraternas historia”, http://sverigedemokraterna.se/vart-parti/ 
(2015-01-06). 
5 Frans af Schmidt & Fredrik Melander, ”Feministiskt initiativ”, Nationalencyklopedin, online ed, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/feministiskt-initiativ (2014-12-17). 
6 Valmyndigheten, Val till riksdagen 2014, ”Röster”, http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/ (2015-
01-16).  
7 Mathias Gerdfeldter, ”Åkesson om Fi: ’Ett djupt oseriöst parti’”, SVT Nyheter 6/9 2014, 
http://www.svt.se/nyheter/val2014/schyman-och-akesson-rok-ihop-direkt-i-tv-debatten (2014-11-01).   
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2) Vilken retorisk funktion fyller kroppsspråk, röstlägen och ögonkontakt i filmerna? 

Detta är intressant att analysera för att se hur de olika filmerna behandlar frågan och vilket 

intryck det ger.   

3) Hur utspelar sig den rörliga bilden i filmerna? En undersökning av politikernas val av 

medel för att övertyga via rörlig bild, hoppas jag kommer vara givande för undersökningen.  

1.2 Material  

Uppsatsen kommer huvudsakligen baseras på valfilmer. Analysen koncentreras till två 

valfilmer per parti, två filmer gjorda av Sverigedemokraterna samt två filmer av Feministiskt 

initiativ. I analysen kommer titlarna partiledare och talesperson användas – Jimmie Åkesson 

är partiledare för Sverigedemokraterna och Gudrun Schyman är talesperson för Feministiskt 

initiativ. Samtliga fyra filmer länkas till via webbplatsen YouTube och nedan följer 

information om respektive film (längd, publikation och mer ingående fakta).   

1. Den första valfilmen i analysen släpptes av Sverigedemokraterna 2014-08-20 och var 

den första av två filmer som Sverigedemokraterna släppte inför valet. I filmen ses partiledare 

Jimmie Åkesson köras i en bil på landsbygden av en chaufför. Åkesson talar om känslan av 

att vara avskydd av bland annat media och andra politiker men att han trots allt finner något 

positivt i detta.   

   Tal och allt övrigt ljud är pålagt i efterhand. Åkesson säger ingenting i själva filmen, 

utan det är hans röst som i efterhand lagts på och spelas upp tillsammans med den rörliga 

bilden. Avslutningsvis tar han upp de problem han anser att Sverige har och lösningar. 

   Filmen sändes på tv och YouTube, samtidigt som Sverigedemokraterna använde 

sociala medier som Facebook och Twitter, både på riksnivå och lokalnivå, för att 

marknadsföra filmen. Filmen fanns dessutom tillgänglig på Sverigedemokraternas hemsida.8             

  Under valkampanjen valde Sverigedemokraterna att inte anlita någon extern 

reklambyrå, utan all kampanj gällande PR, reklam och marknadsföring hölls internt av 

partiets interna kommunikationsavdelning. Den första film jag valt att studera heter ”’Jimmie 

– På riktigt’ – SD:s första tv-valfilm 2014”, är 30 sekunder lång och har i dagsläget 42 442 

visningar på YouTube.9  

2. Sverigedemokraternas andra valfilm släpptes 2014-09-05, knappt två veckor innan 

riksdagsvalet. Filmen marknadsfördes med samma medel som den föregående filmen, det vill 

                                                
8 Lena Lekandersson, Sverigedemokraternas partikansli, Kristianstad. Intervju 2014-10-27.   
9 ”’Jimmie – På riktigt’ – SD:s första tv-valfilm 2014” (2014), YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=pbLKl-bUho (2014-09-09).  
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säga, på tv, YouTube, sociala medier samt på partiets hemsida. Filmen heter ”Låt er inte 

tystas”, är 30 sekunder lång och har i dagsläget 358 925 visningar på YouTube.10  

   I filmen medverkar tre personer, inklusive Åkesson själv, de övriga två personerna är 

partimedlemmar. I filmen talar en man och en kvinna om vartannat om rasism och dess 

innebörd. I slutet av filmen talar även Åkesson om rasism och ber publiken att inte tystas av 

andras åsikter.   

   Filmen utspelar sig utomhus, på en grusväg med träd längs sidorna och hus bakom 

träden. Denna film har, precis som den första filmen partiet släppte, publicerats av den interna 

kommunikationsavdelningen som gjort allt ifrån manus till scenuppsättningar. Partiet har 

däremot tagit hjälp av ett filmteam som hjälpt till med utrustning gällande själva filmandet 

samt råd inom bland annat ljussättning, detta gäller både denna och föregående film.11 

     3. Valfilmen ”Rösta in F! för regeringsskifte!” släpptes av Feministiskt initiativ 2014-

09-02 och är en animerad film.12 Tecknade figurer representerar de olika politiska blocken 

och inleds med att en mörkblå figur med slips och en röd figur med v-ringad klädsel 

diskuterar.  Båda figurerna har pratbubblor innehållandes ”BLA BLA BLA” när en ljusblå 

figur med solglasögon och med en tröja som det står ”I ♥ SD” på träder in i rutan. I figurens 

pratbubbla står ”S#&*!B$@#*” och efter en stund kommer en rosa figur in, i pratbubblan står 

det ”F!”. När denna träder in reagerar den röda figuren som tillsammans med den rosa figuren 

bildar ett hjärta. Den mörkblå figuren verkar inte lägga märke till den rosa figurens entré, utan 

står kvar och iakttar SD-figuren.   

I denna uppsats tolkas den mörkblå figuren som frontfigur för det blå blocket 

(Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna), den röda figuren för det 

röda blocket (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet), den ljusblå figuren för 

Sverigedemokraterna och den rosa för Feministiskt initiativ.   

Filmen är 35 sekunder lång, både denna och följande film är gjorda av personer som 

ideellt arbetar med Feministiskt initiativ, och tack vare sina yrkesmässiga kunskaper kunnat 

skapa dessa filmer. I dagsläget har filmen 6 170 visningar och har släppts på partiets hemsida 

samt YouTube. Filmen skapades inför valet 2010, men återanvändes 2014 med ny text.13  

                                                
10 ”Låt er inte tystas” (2014), YouTube https://www.youtube.com/watch?v=YuK4MjrGbCU (2014-09-09).   
11 Lena Lekandersson, Sverigedemokraternas partikansli, Kristianstad. Intervju 2014-10-27  
12 ”Rösta in F! för regeringsskifte!” (2014), YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=6aAglx81pI&index=37&list=UUBOnywksr5kjEVhI5vz1pcg (2014-09-09).   
13 Amanda Mogensen, kommunikationsansvarig för Feministiskt initiativ, Stockholm. Intervju 2014-10-27.  
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   4. Feministiskt initiativ publicerade, också på YouTube och på partiets hemsida, 

ytterligare en film 2014-09-02. Filmen, ”Gudrun – När jag tar plats i riksdagen”, visar partiets 

talesperson Gudrun Schyman som talar framför en rosa bakgrund och beskriver hennes vision 

och önskemål gällande svensk politik.      

Hon förklarar vad som kommer ske när hon tar plats i riksdagen och hur hon kommer 

utmana de andra partiledarna och säger att hon tycker att det ska bli väldigt roligt. När 

Schyman talat färdigt dyker texten ”Låt feministerna #taplats #röstarosa 14 september” upp.  

Videon är 47 sekunder lång, har i dagsläget 1 452 visningar och gjordes i syfte för  

Feministiskt initiativ att visa upp en av sina toppkandidater till riksdagen.14 

  I samtliga filmer, från både Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ, är manus 

skrivna av partiet själva. Därmed har de kunnat formulera argument som stämmer överens 

med budskapet, och till detta kunnat anpassa skådespelare, ljussättning och miljöer. Detta är 

viktigt att notera, till skillnad från ett direktsänt program där ingenting går att justera i 

efterhand eller ett program som sänds via en tv-kanal som är mest intresserade av att klippa 

och justera på det vis som intresserar deras publik i högsta möjliga mån. Att filmerna är 

klippta och redigerade, samt manus anpassat efter partiets egna önskemål, gör att en helt 

rättvis bild av partiet inte framkommer i filmerna. Det innebär att deras visioner inte 

ifrågasätts, vilket är viktigt att ha i åtanke under analysen.   

Analysen kommer behandla en valfilm i taget som studeras utifrån de olika teorierna 

och följs av en kort sammanfattning av respektive film. Analysen kommer vara diskuterande.   

1.3 Teori och metod  

Teorierna kommer medverka till att besvara frågeställningarna. Till den första 

frågeställningen används en bevismedelsanalys med ethos i fokus, men även pathos och logos 

analyseras. För att besvara den andra frågeställningen används en actioanalys och inför den 

tredje används visuell retorik. Teorierna är avgränsande för att använda det mest värdefulla 

och nyttiga delarna för de valda analysobjekten. De teorier som valts, är Ruth Amossys 

tolkning av ethos sant pathos och logos enligt Aristoteles, actio enligt Quintilianus modell och 

visuell retorik enligt Jens E. Kjeldsen. Amossy tillför retoriken en intressant aspekt av ethos 

och har utvecklat den teori Aristoteles till en början stod för. Hennes tankesätt är intressant 

                                                
14 ”Gudrun – När jag tar plats i riksdagen” (2014), YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=XI8Bwxpiqps&index=36&list=UUBOnywksr5kjEVhI5vz1pcg (2014-09- 
09).   
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och de aspekter hon tillför retoriken kommer vara givande för denna analys. Pathos och logos 

är fortfarande relevant enligt Aristoteles teori, och i denna uppsats känns det  

inte nödvändigt att använda förnyade teorier med liknande innebörd, när ursprunget 

fortfarande är relevant, och av samma orsak används Quintilianus modell om actio. Visuell 

retorik har Jens E. Kjeldsen tillfört mycket till, och därför kommer även ett urval av hans teori 

att beaktas.  

 

1.3.1 Ruth Amossy – en tolkning av ethos   

Begreppet ethos formulerades redan under Aristoteles tid, det vill säga på 300-talet före vår 

tideräkning. Ethos skapas av talarens karaktär och innebär att talaren framför sitt tal på ett 

sådant sätt att han framstår som trovärdig. Enligt Aristoteles var detta förmodligen det 

mäktigaste övertalningsmedlet.15   

I denna uppsats används Ruth Amossys tolkning av ethos i artikeln ”Ethos at the 

Crossroads of Disciplines: Rhetoric, Pragmatics, Sociology” (2001).16 Det som kommer 

studeras, är det pragmatiska och det sociologiska perspektivet (se nedan) som kommer 

studeras separat till varje valfilm. 

  Amossy anser att retoriken har en kombination av de pragmatiska och sociologiska 

ethosperspektiven, som till synes är motstridiga. Det pragmatiska har utformats genom det 

aristoteliska perspektivet där ethos konstrueras enbart via diskursen. Detta innebär inte att 

publiken inte har några förkunskaper, men att det som studeras enbart är via diskursen. Det 

sociologiska perspektivet utgörs av förhållanden utanför diskursen (exempelvis en titel eller 

en social status). Det sociologiska perspektivet kan till viss del liknas med begreppet 

primärethos.17   

   Inom det sociologiska perspektivet bör talaren konstruera en implicit publik. Först och 

främst bör talaren anta vilka publiken utgör, dess bakgrund, normer, värderingar, politiska 

åsikter etc. Därefter är det talarens uppgift att av detta formulera åhörarnas krav på en talare, 

exempelvis vad gäller kompetens och trovärdighet, för att vidare skapa ett framträdande som 

stämmer överens med publikens tänkta krav.18  

                                                
15 Aristoteles, Retoriken, övers. Johanna Akujärvi, Ödåkra: Retorikförlaget 2012, I. II. IIII. 1356a.  
16 Ruth Amossy, ”Ethos at the Crossroads of Disciplines: Rhetoric, Pragmatics, Sociology”, Poetics Today, 
volym 22, nummer 1, 2001. 
17 Ibid, s. 3.   
18 Ibid, s. 8.    
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1.3.2 Pathos och logos enligt Aristoteles   

Aristoteles sade ”Låt retoriken vara en förmåga att i varje enskilt fall uppfatta det som kan 

vara övertygande eller övertalande. Denna uppgift har ingen annan konst.”19  

   Aristoteles beskriver övertalningsmedel (pistis) som icke-artistiska och artistiska. Till 

de ickeartiska övertalningsmedlen, räknas de som inte skapas genom talaren, exempelvis 

kontrakt, vittnesmål och förhörstortyr. Gällande de artiska övertalningsmedlen, vilka 

tillhandahålls via talet, beskrivs ethos, pathos och logos.20 Ethos kommer i uppsatsen 

beskrivas utifrån Amossy (se ovan), pathos och logos beskrivs utifrån Aristoteles modell.   

 Pathos sker via åhörarna, när dessa leds till en känsla. Modellen beskriver att beslut fattas 

utefter våra känslor, om vi är glada eller ledsna, positiva eller negativa. Logos anser 

Aristoteles sker genom argument. Via argumentet kan övertygelse skapas när talaren försöker 

bevisa det sanna i frågan.21  

1.3.3 Quintilianus modell om actio  

Enligt Quintilianus kan ingen talare lyckas med actio, framförandet, om talaren har ohjälpliga 

svårigheter med uttal eller kroppsspråk. Han anser att fallenheten är det viktigaste för en 

talare, men samtidigt är ingenting fulländat utan skolning. Att lyckas med sitt tal, är att kunna 

behärska framförandet, det innefattar både talet och kroppens rörelser. Här följer ett urval av 

kroppens delar som Quintilianus redogör för i The institutio oratoria of Quintilian.22  

Actio har varierat i betydelse under årens gång, men i följande uppsats kommer actio 

inkludera både kroppsrörelser, rösten och talet.23   

  I modellen beskrivs huvudet som kroppens ledare och har en avgörande betydelse när 

det handlar om att förmedla budskap, för att detta ska nå fram är det viktigt att huvudet hålls 

uppe naturligt och att det hålls rakt. Ett nedsänkt huvud tyder på ödmjukhet, ett bakåtfällt 

huvud tyder på arrogans, ett lutande huvud innebär matthet och det alltför stela huvudet kan 

innebära ilska.   

  Det i särklass största inflytandet har blicken, den uttrycker bland annat sorg, hot och 

smicker. Det är blicken som publiken fokuserar på, det är blicken som fångar deras 

uppmärksamhet, innan talaren ens börjat tala. Blicken avgör publikens åsikt om talaren. 

                                                
19 Aristoteles 2012, I. II. I. 1355b.  
20 Ibid, I. II. IIII. 1356a.   
21 Aristoteles 2012, I. II. III. 1355b-1356a.  
22 Quintilianus, The institutio oratoria of Quintilian, vol. 1-4, övers. H.E. Butler, (s. 154), Cambridge, MA 
& London: Harvard University Press 1922.      
23 Quintilianus 1922, s. 155-156. 
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Ögonen är det viktigaste av allt, eftersom de avslöjar sinnets humör, som exempelvis tårar 

som naturen gett människan som kan bryta ut på grund av sorg eller glädje. Det är 

ögonbrynen som visar på engagemang, när talaren väljer mellan att höja på dem eller inte. 

Fullständig orörlighet gällande ögonbrynen, anses felaktigt, på samma sätt som att överdriven 

rörlighet eller att höja ena brynet samtidigt som det ena är sänkt.   

  Det är inte ofta talaren använder sina läppar eller näsvingar för att uttrycka känslor, 

trots att dessa ofta används för att indikera hån, avsky eller förakt. Det finns många fula 

ovanor med läpparna, som att dra dem isär och visa tänderna, låta läpparna hänga ned, att 

krympa läpparna för att visa förakt. Att slicka på läpparna eller bita på dem, anses också 

ohyfsat, eftersom rörelsen bör vara lättsam, även när ord bildas.   

   Röstens natur beror på kvalitet och kvantitet. Kvantitet handlar om röstens stryka, om 

den är stark eller svag, trots att det finns många röster som faller mellan dessa extrema grader. 

Kvalitet handlar däremot om variation. Rösten kan vara klar eller skrovlig, fyllig eller tunn, 

slät eller sträv. Quintilianus beskriver att röstens goda kvalitéer förbättras genom träning och 

försämras genom försummelse. För att ha en god röst krävs en frisk och ren hals, en hals som 

inte uppfyller detta resulterar i en trasig röst som är sträv och gnisslande. Talaren ska hellre ha 

en stark och bestående röst, hellre än en röst som är mjuk och ljuv.   

1.3.4 Visuell retorik enligt Jens E. Kjeldsen  

Kjeldsen beskriver i artikeln ”Politisk retorik i tv, radio – online. Ett medieteoretiskt 

perspektiv” att tv inneburit en stor förändring för politiker samt den politiska retoriken, 

dåtidens stora talare har ersatts av pratshower och undervisning bytts ut mot underhållning. 

Idag ser publiken snarare ned på politiker, än upp till dem. En summering av Kjeldsens artikel 

kommer här att göras.24  

I artikeln beskrivs vikten av att finna rätt media för sitt budskap, och hur ett budskap 

kan uppfattas olika beroende på dess plats. Det som därmed fungerar för den ena talaren, 

fungerar inte givet för den andra.   

   Gällande den förändring inom televisionen (och senare även på internet) som skett och 

dess påverkan på retoriken, tas tre områden upp. Först beskrivs intimisering och 

ethosorientering. Här sätts ramarna för personers förmåga att agera övertygande, genom 

television och internet släpps en hel värld in i befolkningens hem och det finns möjlighet att 

på ett intimt sätt nå fram med budskap, exempelvis politikern i närbild, bara någon meter ifrån 
                                                
24 Jens E. Kjeldsen, ”Politisk retorik i tv, radio – online. Ett medieteoretiskt perspektiv”, Retorisk kritik, Otto  
Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund (red), Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 337-347. 	   	  	  	   
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tv-soffan och politikerna får en chans att nå ut till publiken som privatpersoner. Det politiska 

och det privata har blivit ett. Personen på skärmen framför, kan nu granskas i detalj. 

Det andra området handlar om visualisering. Fördelen med att något visas i rörlig bild, 

är att tittaren alltid har bilden att ta hänsyn till. Tack vare bilden är det inte bara öronen som 

lyssnar och försöker bedöma, utan det är också ögonen som ser och därefter kan fatta ett 

beslut. Tillsammans kan de skaffa en uppfattning – stämmer personens ord överens med 

budskapet, eller sänder de olika signaler? Gällande valkampanjer hänvisas till 

kommunikationsprofessor Kathleen Hall Jamieson som förklarar att gränsen mellan nyheter 

och reklam suddas ut och påverkan sker genom bilder.  

   Det tredje området, beskrivs som fragmentering. Genom medias utveckling, med korta 

programtider och dyra reklamtider, blir det avgörande för politikern att kunna formulera sig 

och nå ut med sitt budskap på endast några sekunder. En reklamfilm på flera minuter får 

förmodligen lyssnaren att tappa intresset, och därför krävs det mycket av politikern för att 

lyckas nå ut med sitt budskap.   

   Enligt Kjeldsen har talaren i alla tider använt sig av korta och koncisa formuleringar 

som fäster sig hos publiken och det får också gärna vara en bild som fastnar i minnet. Det 

handlar om att nå ut med en minnesvärd bild och en stark formulering, det är så talaren 

uppnår den åtråvärda uppmärksamheten.   

1.4 Tidigare forskning  

Om ämnet politik finns det mycket skrivet, både i Sverige och internationellt. När detta 

avgränsas till valfilmer samt Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ, blir materialet 

smalare. Det finns en del uppsatser skrivna om både Sverigedemokraterna och Feministiskt 

initiativ, men som främst behandlar partiernas sakfrågor. De valfilmer som studeras i denna 

uppsats är endast några månader gamla och därför finns det inte mycket forskning gjord 

utifrån just dessa, men det utesluter inte annan forskning om valfilmer.   

   Valfilmer är relativt nya på marknaden. Under 2008 släcktes det analoga marknätet 

ned i Sverige, som för TV4 innebar att det dåtida sändningstillståndet upphörde. I och med att 

Sverige övergick till digitala tv-sändningar, försvann det tidigare kravet på TV4:s opartiskhet 

gällande kanalens sändningstillstånd, vilket ledde till att kanalen efter 2008 haft möjlighet att 

visa politisk reklam. Detta har inneburit att under de senaste valen (exempelvis EU-valet 
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2009/2014 samt riksdagsvalet 2010/2014) har partierna haft möjlighet att sända tv-reklam, 

men också att det är en ny kanal för partierna att marknadsföra sig via.25  

   Marie Gelang gjorde en actioanalys efter valet 2008 där hon studerat Hillary Clintons 

och Barack Obamas kroppsspråk, rösttillgångar och tempoväxlingar i olika debatter. Gelang 

bedömer att Clinton har ett aktivt actio, hon ler, har intensiv ögonkontakt med publiken och 

utför sina gester med mycket energi. Obama använder minimal mimik, få gester och dessa 

gester fyllda med mindre energi än Clinton. Detta anser Gelang resulterar i att Obama verkar 

mindre engagerad i sakfrågan men att han utnyttjar sina begränsade actiotillgångar till fullo.  

Han är en mästare på att styra sin röstförmåga utifrån tempo, betoningar och konstpauser. 

Gelang beskriver att denna tillgång är som störst för Obama när han håller tal, men att det blir 

svårare när han hamnar i en debatt, då tillgångarna inte blir lika framträdande.26 

    I ett program av Sveriges radio, beskriver Miljöpartiets kampanjledare Emma Rung att 

Miljöpartiet marknadsför sig via reklamfilmer, och att den rörliga kanelen är trendig och 

viktig. Rung förklarar dock att Miljöpartiets reklam främst kommer visas på nätet, då partiet 

anser att tv-reklam blir för dyr och att de istället kan använda pengarna till att nå ut via andra 

kanaler än envägskommunikationen tv.27  

  Kajsa Falasca, doktorand i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet, beskriver att 

den svenska politiska tv-reklamen ofta uppvisar samhällsproblem och där budskapen framförs 

positivt. För att nå ut med budskapet använd känslor, musik, ord och bild. Hon beskriver att 

forskning visat att det främst är den visuella kommunikationen som påverkar mottagaren när 

denna ser en bild (exempelvis tv-reklam).28  

Bengt Johansson, professor i politisk kommunikation vid Göteborgs universitet, 

beskriver valfilmernas ökade värde sedan den tid då valfilmerna endast visades någon gång på 

ett valmöte eller innan en biofilm. Detta i förhållande till dagens filmer som har möjlighet att 

nå ut till betydligt fler. En bra reklamfilm sätter agendan, får motståndarpartierna att tvingas 

diskutera den aktuella frågan. Skillnaden mellan valfilmer i Sverige och andra länder, är att vi 

i Sverige i regel föredrar humor och ironi i våra filmer.29   

                                                
25 TV4-gruppen, TV4, ”Regler för åsiktsannonsering i TV4-Gruppen”, http://www.tv4gruppen.se/Om-
TV4Gruppen/Det-har-ar-vi1/Lagar-och-reklamregler1/Regler-for-asiktsannonsering-i-TV4-Gruppen/ (2014-10-
19).  
26 Marie Gelang, ”Actio i teori och praktik – om retorikens ickeverbala kommunikation”, Retorisk kritik, 
Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 361-363.   
27 P1, ”Valfilmer som politiskt vapen”, Sveriges radio, 2014-04-02.   
28 Ibid.  
29 Ibid.	   	  	  	   
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2. Analys  
2.1 ”’Jimmie – På riktigt’ – SD:s första tv-valfilm 2014”  

2.1.1 Ethos- och pathosanalys  
Inom det pragmatiska perspektivet finns spår av Aristoteles teori, där ethos utgörs av 

diskursen. Beträffande en politiker, kan analytikern stå inför blandade känslor att enbart utgå 

från diskursen och det pragmatiska perspektivet. Att göra detta innebär att fokus enkom 

hamnar på den film Sverigedemokraterna skapat vilket, och Åkesson presenterar inte vem han 

är eller vilken roll han har. Därmed inte sagt att publiken inte vet vem Åkesson är, men det 

finns en risk att publiken inte vet och lämnas då frågande. Det som bör noteras, är att filmen 

vänder sig till de människor i samhället som har rösträtt, vilka de flesta vet vem Åkesson är.  

   Om Åkesson hade inlett med att förklara vem han är, hade ett starkt ethos som 

partiledare skapats, men om publiken inte vet vem han är, skapas istället sympati med denna 

man som redogör för den avsky han mött bland politiker och fackpampar. Om publiken inte 

vet vad han har för roll i samhället kan de antingen tro att han inte är värd all kritik han får 

utstå, eller själva lägga ihop pusslet och anta att han gjort något hemskt. Detta kan i sin tur 

också leda till att det är svårt att finna förtroende för den person som redan i förväg förklarar 

att han är avskydd. 

     I Åkessons fall är han en välkänd person som fått utstå mycket kritik, han säger i 

filmen: ”Att vara avskydd av andra politiker och journalister och fackpampar är inte alltid lätt 

[…]”. Det kan vara ett sätt att skapa pathos hos publiken, känslor som medlidande och 

sympati. Detta gör att han snarare vinner på att redan från början ta upp de åsikter människor 

har om honom, vilket kan vara ett försök till att vinna sympati hos publiken. Han vänder 

däremot detta till något positivt ganska omgående, och bygger istället upp ett självständigt 

ethos där han förklarar: ”[…] men det har sina fördelar, jag behöver inte rätta mig efter deras 

politiskt korrekta åsikter, jag kan tala fritt och från hjärtat utan att behöva oroa mig för att 

trampa på deras ömma tår.” Detta är en del av Åkessons strategi, att han är självständig och 

inte rättar sig efter andras åsikter. Han önskar framstå som en stark profil som talar klarspråk 

när andra politiker inte gör det. Åkesson förklarar att detta leder till att han kan tala från 

hjärtat, tanken kan vara att påvisa att övriga politiker inte talar från hjärtat och därmed inte 

heller kan tala fritt, utan rättar sig efter andra.   

Något som är tänkvärt är att Sverigedemokraterna ofta får kritik för att vara rasister 

och därför är det intressant att de valt en mörkhyad man som chaufför till Åkesson. Han är 
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den enda, förutom Åkesson, som medverkar i filmen och det kan vara ett aktivt val av partiet 

att ta med en person med en annan bakgrund för att visa en poäng.          

   Slutligen förklarar Åkesson: ”[…] riktiga problem kräver riktiga lösningar och för det 

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

Detta kan tolkas som att han vill visa att han inte eftersträvar popularitet hos sin publik, utan 

snarare vill framstå som en person som strävar efter att lösa problem.      

Han önskar framstå som en stark politiker med viljan och förmågan att lösa saker, 

eftersom han talar om ”fega makthavare” kan det tolkas som att andra politiker inte vågar stå 

för vad de egentligen tycker, medan Åkesson vågar stå upp för sina åsikter.       

  Enligt det sociologiska perspektivet, är det viktigt för Åkesson att skapa en implicit 

publik. Vilken är hans publik och vilka fördomar finns? Han har en politisk status och en 

granskad roll. Åkesson försöker varken förklara varför omgivningen ska sympatisera eller 

inte, utan bygger snarare upp ett ethos som en partiledare att lita på. Detta är en del av hans 

roll, han är självständig och faller inte för andras åsikter eller påhopp.   

   Hans fokus är att förklara sin medvetenhet om vad omgivningen anser om honom, 

samtidigt som han förklarar att han ser en fördel med avskyn. I denna film, som endast är 30 

sekunder lång, hade det blivit för komplicerat för Åkesson att försöka förklara den kritik som 

riktats mot honom och partiet. Han bygger istället sitt ethos på en slags medvetenhet om 

omgivningens åsikter, samtidigt som han också anser att andra politiker inte är lika modiga 

som Åkesson själv.      

   Antingen tar han för givet att publiken vet vem han är sedan tidigare och bygger 

därmed upp ett primärethos, eftersom det inte framgår i filmen vem han egentligen är, eller så 

anser han att hans roll inte är relevant för filmens budskap. Att partiet har med sin partiledare 

i filmen, skapar förtroende och bygger upp ethos i filmen. Även om mottagaren inte 

sympatiserar med Sverigedemokraternas politik, är det förtroendeingivande att en person med 

så pass hög post inom partiet framför en åsikt.  

2.1.2 Åkessons actio enligt Quintilianus   

I filmen sitter Åkesson still i bilen, han har armen upplagd i 90 grader på fönsterkarmen vilket 

ger en avslappnad känsla. Han sitter rak i ryggen, har bilbältet på (vilket också bygger upp 

hans ethos som en ordentlig person) och tittar i början ut genom fönstret på sin högra sida, för 

att sedan se ut genom vänster fönster (se bild 1).   

Nio sekunder in i filmen tar Åkesson fram sin surfplatta som sedan tidigare verkar 

vara placerad i hans knä men det känns inte som något han gör för smygreklam, utan hans 
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Ipad har ett diskret fodral och inget varumärke syns. Istället kanske han vill framstå som 

modern eller flexibel som kan arbeta under sina resor.   

  Gällande ansiktsuttrycket är det relativt neutralt och det är svårt att se något tydligt i 

hans ögon då han bär glasögon, men hans blick verkar betrakta landskapet de åker genom.  

Det vore felaktigt att påstå att Åkesson ler, men det går att utskilja något i hans mungipor när 

han förklarar fördelarna med att inte alltid vara omtyckt.   

   

  
Bild 1: Åkesson ser ut genom fönstret på landskapet och ser avslappnad ut.   
  

Hans röst är genomgående klar, stark och ganska hög, vilket är enklare att lyckas med när 

talet är (som i detta fall) pålagt i efterhand. Om Åkesson hade talat under filmens inspelning, 

hade orden förmodligen inte blivit lika tydliga. Det handlar om att förmedla en attityd, och 

den attityd som förmedlas är att Åkesson är en lugn och sansad person som är 

förtroendeingivande.   

  Professor Bengt Johansson beskrev att i Sverige föredrar befolkningen humor och 

ironi i valfilmer, men detta beror förmodligen på vem det är som medverkar i valfilmen. Är 

det partiledaren själv, kan det vara svårare att syssla med humor eftersom publiken 

fortfarande behöver ha en viss respekt för personen. Är det istället ett gäng skådespelare, kan 

det vara mer framgångsrikt att spela på humor. Samtidigt beskriver Kjeldsen att dagens 

politiker snarare underhåller än undervisar och syftar på bland annat pratshower. I mer lediga 

sammanhang som en pratshow, kan humor vara en fördel för politikern, men under en valfilm 

är det viktigt att visa omgivningen att de kan ta partiet seriöst. Hade Åkesson varit ironisk 

filmen igenom, eller visat ett alldeles för aktivt actio, hade det kanske varit svårare att bygga 

upp ett förtroende för honom som en seriös politiker. Däremot försöker Åkesson att få 

motståndarna att diskutera olika frågor, då han tydligt tar upp politiker som endast använder 
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sig av politiskt korrekta åsikter och lägger för stor vikt vid sin egen popularitet. Åkessons 

budskap förstärks därmed av hans actio och det anpassas till situationen.   

  

2.1.3 Visuell retorik- och logosanalys  

Färgerna i filmen är dova, även om naturen innehåller färger av grönt, blått och gult, är det 

ingenting som specifikt fångar den publiken. Det är en natur de flesta svenskar är vana vid att 

se och färgerna fångar inte publiken märkvärt. Att bilen som Åkesson körs i, dessutom är vit, 

gör inte att heller detta fångar uppmärksamhet.   

Kjeldsen tar upp tre områden inom television (och senare även på internet) som 

påverkat utvecklingen. Gällande intimisering och ethosorientering, kan en studie göras av 

storleken av tv-skärmen och datorskärmen, om denna finns i hemmet och om den i sådana fall 

ger möjligheten att på nära håll granska Åkesson som en fysisk person. Nog för att det hade 

varit tydligare för publiken att följa Åkessons tankegång om argumenten fanns uppradade, 

men i och med att filmerna visats på tv flera gånger och dessutom finns tillgängliga på nätet, 

kan filmerna ses många gånger om och dessutom kan väljaren spola tillbaka och pausa filmen.   

   Visualiseringen skapar förmågan att koppla ord och rörlig bild. Hade Åkesson stått 

och skrattat och varit ute på en klubb i samband med att han berättat om sina upplevelser 

inom politiken, hade det inte skapat samma känsla. Han beskriver sina upplevelser och den 

avsky han möter och bilden ger möjlighet att dessutom urskilja hur hans ansiktsuttryck och 

kropp reagerar när han talar om detta. Kroppen och orden måste här samarbeta, vilket de gör.   

När det kommer till fragmentering och effektiva budskap, känns inte detta lika 

utstuderat i denna film. Fokus hamnar på att visa sig självständig och oberoende av andra 

politiker. Åkesson bygger upp pathos, men lämnar inte publiken med ett starkt budskap. 

Under dessa 30 sekunder hinner han förvisso både förklara att han inte är omtyckt och hur han 

ser på detta, men det finns ingen stark formulering som fastnar. Om Åkesson exempelvis hade 

gråtit i filmen eller avslutat med ett starkt budskap, hade filmen fastnat desto mer hos 

publiken. På grund av ett återhållsamt actio i filmen i kombination med en typisk svensk natur 

i bakgrunden, gör detta inte att någon större reaktion fastnar hos publiken.   

   Fördelen med att göra en valfilm, är att partiet själva kan styra alla budskap och 

uppfattningar. Detta är svårare för en politiker om denna intervjuas i ett tv-program då det är 

någon annan som klipper och korrigerar för att materialet ska bli intressant. I en valfilm kan 

partiet själva välja på vilket sätt de önskar nå ut, även om det kan vara svårt att på förhand 

anta hur filmen ska uppfattas av mottagaren.   
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I en film på endast 30 sekunder, gäller det att på bästa sätt utnyttja tiden och nå ut med 

sitt budskap och eftersom filmen i grund och botten handlar om att göra reklam för partiet, är 

det viktigt att lyfta fram sina bästa sidor.   

En enda tydlig formulering blir svår att ta med sig från denna valfilm, det publiken 

starkast minns är att Åkesson känner sig avskydd men självständig – och kanske är den 

känsloeffekten Åkesson uppnått tillräcklig. Det är egentligen inte hans logosargument 

publiken minns, de tänker inte på huruvida Åkesson kommer lösa alla de problem han ställs 

inför. Känslan av sympati återstår.    

Sammanfattningsvis framstår Åkesson som en person med ett självständigt ethos men 

också som någon det går att känna sympati för. Åkesson vill framställa sig som en person som 

står för sina åsikter och eftersträvar förändring i samhället. Hans budskap förtydligas av hans 

actio, som är lugnt och avslappnat. Han talar med skarp stämma vilket fångar publiken och 

det är intressant att han visar upp sitt privata jag, i samband med att han visar sig mänsklig.   

2.2 Sverigedemokraternas andra valfilm – ”Låt er inte tystas”  

2.2.1 Ethosanalys  

Valfilmen ”Låt er inte tystas” inleds med meningen ”Rasism är vidrigt” och i filmen 

medverkar en kvinna, en man och Åkesson själv. Här handlar det snarare om att bygga upp 

partiets ethos, inte enbart Åkessons.  

   Enligt det pragmatiska perspektivet handlar denna film om tre personer som talar om 

att rasism är vidrigt. De analyserar vad som är rasism, eller kanske snarare vad som inte är 

rasism: ”att värna om vårt land, vår kultur och vår historia, är inte rasism” och uppmanar 

publiken att inte tystas av andra människor. Det pragmatiska perspektivet byggs upp genom 

att personer med olika bakgrunder talar om ämnet och ger läsaren en bild av vad partiet 

förmedlar, tanken om ett medmänskligt och omtänksamt parti.  

   Denna reklamfilm blir dock svår att analysera utan hänsyn till det sociologiska 

perspektivet. Sverigedemokraterna klassas ofta som ett rasistiskt parti, något som bör tas 

hänsyn till vid analys av denna film. Att partiet då väljer att göra en film om rasism, kan anses 

en aning ironiskt, trots att filmen i sig inte anspelar på humor.   

   Med tanke på att Sverigedemokraterna ofta klassas som just rasister och 

främlingsfientliga, är det en intressant aspekt att de personer som medverkar i filmen, utöver 

Åkesson, har en annan hudfärg (se bild 2). Kvinnan ser ut att ha asiatiskt påbrå och mannen är 

mörkhyad. Eftersom partiets kommunikationsavdelning själva valt manus och skådespelare, 
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kan det ses som ett aktivt val att välja just dessa skådespelare. Att bli kallade för rasister och 

sedan skapa en film om att rasism är fruktansvärt, skapar ett intressant budskap.   

Partiet anser sig inte vara rasister och önskar att, om två personer som har 

invandrarbakgrund deltar, ska partiet inte uppfattas som rasistiskt. Det kan uppfattas som en 

naiv tanke, men det är förmodligen bättre att göra som partiet gjort i detta fall, än om de valt 

två blonda och blåögda personer till filmen. Sverigedemokraterna använder dessa personers 

bakgrund som fördel för sitt eget ethos, vilket kan uppfattas både positivt och negativt för 

mottagaren.   

  
Bild 2: I filmen deltar två skådespelare med utländskt påbrå, tillsammans med Åkesson.   
  

Precis som den föregående analyserade filmen, stärks partiets ethos genom att partiledaren 

medverkar i filmen. Detta ger en känsla av seriositet och förtroende för partiet. Det skapar en 

effekt av pathos via de två skådespelarna som medverkar under hela filmen, men det ger 

också förtroende när självaste partiledaren medverkar i slutet. Då inser mottagaren att detta är 

en film som hela partiet står bakom, vilket är höjer filmens ethos.   

2.2.2 Actioanalys  

Filmen spelar lugna toner av musik, de medverkande går i lugnt tempo (kameran visar helbild 

samt sekvenser då fokus är på ansikte, halvkropp eller skor) och det är en form av distans 

mellan filmen och orden. Musiken, ljussättningen och miljön är lugn medan orden är starka 

(ord som vidrigt, värsta, brott, hedersvåld och människohandel förekommer) och på en del av 

orden läggs betoning för att visa för mottagaren att det är allvar. När musiken går i lugna 

toner, ljussättningen är ljus och harmonisk och miljön är lantlig, inger det ett lugn, vilket 

ställs i kontrast till de starka orden. Denna skarpa kontrast gör att mer fokus hamnar på orden. 
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Om det varit aggressiv musik, mörk ljussättning och aktiv miljö, hade filmen skapat en annan 

känsla hos publiken och det hade varit mer fokus på helheten.   

De skådespelare som valts har, som tidigare nämnts, invandrarbakgrund men det som 

också är intressant är att personerna har invandrarbakgrund utseendemässigt men talar 

oklanderlig svenska. Detta kan tyda på att partiet vill visa att personers utseende har ingenting 

med saken att göra, utan att det finns andra faktorer som spelar in. Det hade varit väldigt 

intressant om en person med kraftig brytning, eller som inte talar det svenska språket fått delta.   

I filmen syns samtliga medverkande med rak kroppshållning, ett passivt kroppsspråk, 

inga leenden, endast allvarliga rörelser med munnen, ögonbryn som sällan höjs och en 

ögonkontakt med kameran som inte sviker (se bild 3). Blicken är seriös, rösten stark och 

kanske är det just dessa moment som är tänkta att fastna hos publiken. Hade de medverkande 

skrattat och visat ett alltför aktivt kroppsspråk, hade actio inte passat ihop med budskapet.   

    

  
Bild 3: Det är allvarliga miner, skarp blick och rak kroppshållning som gäller.   

  

Inom det sociologiska perspektivet måste partiet konstruera en implicit publik, och det kan 

vara en tanke att använda det som partiet får mest kritik för, som budskap för valfilmen. Om 

det inte lockar fler medlemmar, skapar det i alla fall uppmärksamhet, vilket Kjeldsen skrev i 

sin artikel, det är uppmärksamheten partiet är ute efter.   

2.2.3 Pathos- och logosanalys  

I Sverigedemokraternas film hamnar stort fokus på pathos och logos, eventuellt desto mer 

logos i denna film än föregående. Sakargumenten som tas upp är tydliga och tanken är att 

genom dessa skapa övertygelse:  

• Rasism är vidrigt.  
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• Rasism är orsaken till några av de värsta brotten i historien och det får aldrig 

accepteras.  

• Att värna om vårt land, vår kultur, vår historia är inte rasism.   

• Viljan att stoppa hedersvåld, tiggeri och människohandel, är inte rasism.   

• Låt inte debatten tystas av åsiktspoliser och fega makthavare.   

• Stå upp mot rasism och våga stå upp för vårt Sverige.   
Det är förnuftigt att rasism är vidrigt och orsaken till många hemska händelser, men samtidigt 

kan det brista i just detta. Risken är att mottagaren uppfattar det på motsatt vis, eftersom det 

redan finns åsikter om att Sverigedemokraterna är rasister, därför kan argumenten i filmen 

tolkas på ett motsägelsefullt sätt. Den tanke som kan skapas hos mottagaren är att 

Sverigedemokraterna är anledningen till hemska händelser som sker och har skett.   

Filmen är pathosfylld, majoriteten av befolkningen tycker det är fruktansvärt med 

rasism och det kan väcka mycket känslor när de hör talas om rasism, hedersvåld och 

människohandel.  

2.2.4 Visuell retorikanalys   

Lik den första reklamfilmen Sverigedemokraterna släppte inför valet 2014, ger inte heller 

denna film intrycket av att den skapats i syfte att underhålla. Det kan dock tyckas ironiskt att 

partiet baserar sin reklamfilm på just det som de fått kritik för. Kanske kan det också vara ett 

tillvägagångssätt, att visa att partiet också tycker att rasism är fruktansvärt. 

     Gällande de tre områden Kjeldsen tar upp, visas först intimisering och 

ethosorientering i denna film på ett likvärdigt sätt som den föregående valfilmen. Filmen är 

inte lika fokuserad på en särskild kroppsdel, i förhållande till den förra filmen där Åkesson 

var i fokus från midjan och uppåt under i princip hela filmen. I denna film är det många 

närbilder, men det är också fokus på ben, fötter och helkropp. Det är pathosfyllt när mannen i 

filmen inleder med ”rasism är vidrigt”, betonar ordet vidrigt och kollar skarpt in i kameran. På 

en liten datorskärm känns det som att han nästan står framför en i vardagsrummet och 

beskriver hur vidrig rasism är.  

  Visualiseringen, att mottagaren kan analysera filmen med både ögon och öron, gör att 

budskapet har möjlighet att nå fram desto starkare. Mottagaren hör skådespelarna tala om 

rasism, men ser också deras allvarliga ansiktsuttryck och hör den försiktiga musiken i 

bakgrunden, vilket skapar ett helhetsintryck av att partiet menar allvar. I detta fall är det 

enklare att komma ihåg slagfasta meningar, än miljön i bakgrunden. Det är ingen tydlig bild 

som följer med från denna film, då miljön är ganska suddig i förhållande till personen som 
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talar, som är i fokus och mycket skarp i bild. Det som också är intressant gällande den rörliga 

bilden, är att den är avgörande för att publiken ska uppfatta personernas utseende. Utesluts 

den rörliga bilden, är det enbart en vältalig svenska som hörs. När bilden däremot visas syns 

personer med invandrarbakgrund, något som förmodligen är viktigt för Sverigedemokraterna 

då de verkar vilja visa att de inte är fientliga mot personer mot invandrarbakgrund.   

 Fragmenteringen i filmen används effektivt, under filmens 30 sekunder hinner tre personer 

tala, ett budskap läggs fram och partiets logga syns i slutet. Kanske är det inte en slagfast 

mening som följer med åskådaren, utan snarare ett fullständigt budskap filmen förmedlar.   

  Att Åkesson är med i båda filmerna är intressant samt det faktum att han 

inte presenterar sig i någon film. Kanske är det ett sätt att närma sig publiken, att 

själv medverka och visa sig mänsklig.         

   Sammanfattningsvis handlar valfilmen ”Låt er inte tystas” om att bygga upp partiets 

ethos och visa att partiet inte stödjer rasism. Ethos byggs via partiledarens medverkan samt att 

skådespelarna har invandrarbakgrund, vilket ska visa att partiet inte är främlingsfientliga.     

Filmen arbetar med kontraster för att förmedla budskapet. Medan orden är starka, är 

det övriga i filmen lugnt och harmoniskt. Logosargumenten spelar stor roll, som ger publiken 

en inblick i att partiet faktiskt menar allvar, men också pathos har en viktig betydelse, då det 

är avgörande för partiet att lämna publiken med en känsla av allvar.   

2.3 Feministiskt initiativ: Rösta in F! för regeringsskifte!  

2.3.1 Ethos-, pathos- och logosanalys  

Enligt det pragmatiska perspektivet skulle Feministiskt initiativ bygga upp filmens ethos 

under denna valfilm vilket kan innebära en nackdel för partiet. Filmen bygger inte speciellt 

mycket ethos, utan handlar snarare om att Feministiskt initiativ sprider kärlek medan de andra 

partierna enbart talar om oväsentliga saker (vilket innebär att filmen inte har speciellt många 

logosargument). Partiet fokuserar inte på att skapa betydande argument eller väcka en tanke 

hos publiken, utan mer på humor. Detta är ingen film publiken viker sig av skatt till, men det 

är en avslappnad film med underliggande budskap. Partiet visar bland annat tydligt vilka de 

vill ställa sig i allians med – det röda blocket.  

Det sociologiska perspektivet utgår från att Feministiskt initiativ skapat en implicit 

publik. De vänder sig varken till moderater eller till sverigedemokrater och försöker inte 

övertyga någon om att deras parti är det bästa. Partiet försöker snarare göra en humoristisk 

film som uppmärksammar partiet och visar vad de står för. Partiet anser sig stå för kärlek och 

rättvisa och utifrån denna film kan slutsatsen dras att Feministisk initiativ anser att det blå och 



  21 

röda blocket pratar oväsentliga saker, medan Sverigedemokraterna pratar nonsens (se bild 4 

och 5). Detta framställer inte Feministiskt initiativ som speciellt ödmjuka mot eller 

samarbetsvilliga med de övriga partierna.   

  
Bild 4: I filmen framgår att det röda och blå blocket enbart pratar om oväsentliga saker.   

  
Bild 5: Sverigedemokraterna talar om nonsens, medan Feministiskt initiativ bildar kärlek tillsammans med det 

röda blocket.   

2.3.2 Actioanalys  

Under filmens första sekunder springer den röda och mörkblå figuren in i rutan, båda lika 

snabbt och båda med händer och fingrar utsträckta. De ser ut att ha ett öppet kroppsspråk, 

men också väldigt frustrerat med fingrarna och händerna som rör sig i hastiga rörelser i 

samband med att diskussionen fortlöper. Rösterna är pipiga och pratar väldigt snabbt och det 

känns förvirrande. Det är ett språk som inte går att förstå och det är väldigt svårt att uppfatta 

vad det handlar om, kanske tyder detta på vad Feministiskt initiativ anser pågår i riksdagen, 

många samtal om oväsentliga saker, snabba diskussioner som är svårförståeliga.    

När den figur som representerar Sverigedemokraterna träder in, görs det i lugn takt 

och till en början märker inte den röda och mörkblå figuren något, utan det tar några sekunder. 

När de två andra figurerna dock upptäcker att den ljusblå anlänt, börjar  
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Sverigedemokraternas figur låta väldigt konstigt, och i pratbubblan står det ”S#&*!B$@#*”, 

vilket kan tolkas som många svordomar och nonsens.  

  Alla figurernas huvud hålls rakt och naturligt vilket, enligt Quintilianus, är avgörande 

när det handlar om formella budskap. Inom politik kan detta tyckas viktigt, men i denna film 

verkar Feministiskt initiativ inte vilja illustrera att det är formella budskap som gäller. 

Ögonen och ögonbrynen blir tydliga när Sverigedemokraterna träder in i rutan. Både den 

mörkblå och röda figuren höjer på ögonbrynen av oförstånd och armarna sträcks ut, stela och 

chockade. Detta verkar dock inte Sverigedemokraterna märka, utan fortsätter att prata.   

Efter en stund träder en rosa figur in i bilden, som får uppmärksamhet av den röda 

figuren genom att busvissla och den röda figuren bildar ett hjärta. Detta märker inte den 

mörkblå figuren, utan denna fortsätter iaktta Sverigedemokraterna. När den röda och rosa 

figuren sammanstrålat, hörs glada ljud vilket uppmärksammas av den mörkblå figuren, som 

ser snopen och förvånad ut, innan filmen slutar. Detta kan innebära att Feministiskt initiativ 

gärna samarbetar med det röda blocket, men anser att det blå blocket är alltför passiva och 

lyssnar in Sverigedemokraterna, utan att arbeta varken mot eller för.   

Det är intressant att det blå blocket framställs med kostym i filmen, medan det röda 

blocket är lite enklare klädda med en v-ringning och den rosa figuren har endast ett plagg med 

knappar. Detta tolkas som att det blå blocket verkar lite finare än alla andra, medan den rosa 

och den röda figuren håller en mer naturlig nivå. Att den ljusblå figuren har en t-shirt som det 

står ”I ♥ SD” på, känns en aning barnsligt och detta ökas på genom att figuren dessutom ser ut 

att bära solglasögon. Den känsla som skapas är att figuren försöker se tuff ut.   

2.3.3 Visuell retorikanalys  

Den visuella retoriken i valfilmen kan vara ett tecken på den förändring som skådats inom 

teknikens utvecklig. Partierna behöver inte göra en traditionell valfilm – det går också att göra 

en animerad utan skådespelare, manus, dyr filmutrustning och andra medel.   

Filmen kan ses som ett tecken för den förändring Kjeldsen beskrivit att utvecklingen 

medfört, nämligen att publiken blir underhållen istället för undervisad. Denna film vore 

felaktig att påstå som undervisande, utan den syftar snarare till att underhålla. Kanske är det 

något som partiet vinner på. I förhållande till Sverigedemokraternas allvarliga filmer kommer 

något med humor och som ger små hintar om de andra partierna och helt enkelt bara ser sig 

själva som budbärare av något positivt och kärleksfullt. Partiet har en chans att vinna på detta, 

att de inte tar filmen på för stort allvar och kan därmed nå ut till en större publik genom att 

använda sig av humor, vilket ofta är ett användbart verktyg.   
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Filmens färger fångar publiken. Det är inte helt omöjligt för publiken att gissa vilken 

figur som har vilken partitillhörighet och eftersom bakgrunden i filmen är mycket ljus, 

hamnar fokus på just figurerna. Den figur som representerar Feministiskt initiativ har en stark 

rosa färg och eftersom just denna färg ofta kopplas ihop med Feministiskt initiativ, blir det 

tydligt för publiken att göra just den kopplingen.   

   Feministiskt initiativ har valt en passande kanal för sin valfilm, hade denna film visats 

på tv hade filmen behövt mer ge publiken mer information eftersom tv-tid är dyrbar och det är 

därför viktigt att omgående fånga publiken och förmedla ett budskap. En animerad film med 

figurer som agerar på olika sätt, hade inte känts tillräcklig för tv. Med det sagt, anpassar sig 

partiet efter sin mediekanal, på ett forum som YouTube är det mer framgångsrikt att publicera 

en film som denna.   

   Budskapet i filmen är att Feministiskt initiativ vill visa var de ställer sig rent politiskt 

och vilka de sympatiserar med. Budskapet, som inte är för allvarligt eller smalt, ger större 

utrymme för partiet att utforma sin film. Hade exempelvis Sverigedemokraterna gjort en 

animerad film om rasism, med figurer som springer, hade det inte fungerat.   

   De tre områden Kjeldsen uppmärksammar i samband med televisionens utveckling, 

kan anses mindre relevant eftersom Feministiskt initiativs filmer inte visats på tv. Kjeldsen 

nämner att områdena även kan appliceras på internet och därför är den intressant att applicera 

på Feministiskt initiativs filmer.   

Intimisering och ethosorientering sätter ramarna för valfilmen. Feministiskt initiativ 

får möjligheten att påverka på ett intimt sätt i och med att reklamen når publiken på en 

datorskärm som ofta finns i hemmet. Figurerna granskas i detalj och kan utan problem följas 

med varje gest och rörelse, speciellt i samband med att filmen publicerats på YouTube där 

möjligheten att pausa, spola tillbaka och se filmen igen finns. Partiet får möjligheten att 

påverka via en kanal som inte är lika uppenbar som om de stått på ett podium och allvarligt 

läst upp vad de tycker, vilka de sympatiserar med och annat. De får istället möjligheten att, 

med humor, påverka när det inte uppmärksammas lika enkelt. Publiken skrattar och lyssnar 

inte lika påtvingat. Argumenten kommer till publiken omedvetet.   

   Visualiseringen i filmen spelar en avgörande roll. Utan den rörliga bilden hade filmen 

fullkomligt tappat sitt budskap eftersom språket är obegripligt. Hade valet stått mellan bild 

eller ljud i denna film, hade bilden valts för att förstå budskapet. Detta utgör en stor skillnad, 

eftersom det är bilden som hjälper ljudet att förstärka budskapet i de två tidigare analyserade 
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filmerna av Sverigedemokraterna. Ljudet i filmen hade kunnat strykas men det förstärker 

budskapet i och med de ljudeffekter som erbjuds.  

Fragmenteringen visar på det väsentliga för filmen att under en kort tid nå ut med ett 

specifikt budskap. Eftersom filmen inte sänts på tv, är det inte lika viktigt för partiet att hålla 

nere filmens längd (eftersom långa reklamfilmer ofta kostar mycket pengar i tv-tid). Däremot 

gäller det att hålla kvar publikens intresse, vilket blir svårt om filmen är för lång. Därför är en 

kort och intressant film alltid relevant, med korta och starka formuleringar. I denna film är det 

dock inte någon stark formulering som fastnar hos publiken, utan det är bilden och filmens 

förmåga att utan ord visa var de står rent politiskt som fastnar.   

   Det vore felaktigt att påstå att denna film är seriös, men den visar ett engagemang från 

partiets sida där de håller en mellannivå. Filmen är inte för seriös, men den blir inte heller så 

pass oseriös att det sänker partiets ethos. Nivån är lagom för denna film som representerar 

partiet och dess budskap.   

   Sammanfattningsvis gör Feministiskt initiativ det tydligt vilka de önskar regera med 

och vad de anser om övriga partier. I filmen framgår partiet inte speciellt politiskt ödmjukt, 

men de gick inte heller till val på att vara ett parti som vänder kappan efter vinden. Analysen 

visar även att partiet valt rätt kanal för sin film, en film på YouTube kan vara mer avslappnad 

och mindre seriös än en reklamfilm som sänds på tv.   

Filmens visualisering är avgörande, budskapet är fullkomligt beroende av den rörliga 

bilden, vilket skiljer sig från Sverigedemokraternas filmer där den rörliga bilden är ett 

komplement.   

2.4 Feministiskt initiativ: Gudrun – När jag tar plats i riksdagen   

2.4.1 Ethos-, pathos- och logosanalys  

Att låta sin talesperson medverka i filmen, kan vara på både gott och ont, i denna film är det 

dock förtroendeingivande. Det ger publiken en känsla av att hela partiet ställer sig bakom 

filmen och dess budskap eftersom det är talespersonerna som representerar partiet. Det är en 

auktoritär post som kräver kunskap, representation och makt, vilka är fördelaktiga egenskaper 

för ethos i filmen. Gudrun Schyman är dessutom en sedan tidigare välkänd person, vilket gör 

att hennes primärethos blir aktuellt.   

  Inom det pragmatiska perspektivet måste hänsyn tas till att publiken kanske inte vet 

vem Schyman är sedan tidigare. Detta skapar problematik redan när hon i filmens inledning 

säger ”Hej, Gudrun Schyman heter jag, jag tror ni vet vem jag är.” Detta liknar filmen med 

Åkesson, partiet vänder sig till en målgrupp med rösträtt och därför vet förmodligen publiken 
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vem Schyman är. Oavsett om hänsyn tas till det pragmatiska perspektivet eller inte i denna 

fråga, kan det ändå skapa en viss tveksamhet hos mottagaren. Många vet vem Schyman är, 

men de som inte vet vem hon är, kan både känna sig utanför och nedvärderade av denna film, 

vilket gör att pathos medverkar negativt.  

Vidare i filmen beskriver Schyman sina visioner, vilka däremot ger en fördel enligt 

det pragmatiska perspektivet. Hon beskriver: ”Jag brinner för folkbildning, jag vill ha in 

kunskap i politiken, kunskapen om att kvinnors rättigheter och frihet från alla former av 

diskriminering […].” Det ger väljaren en bild av vad hon önskar uppnå och vad hon kan 

tillföra politiken om hon blir invald. Att hon under 0:22 i filmen, säger ”När jag tar plats i 

riksdagen” det vill säga, inte ”om jag tar plats”, vilket det egentligen handlar om, kan det både 

skapa en känsla av trygghet alternativt tveksamhet hos mottagaren. Antingen ger det 

tryggheten av att hon vet vad hon vill, och hon kommer nå dit, eller att tveksamheten hon inte 

har någon självdistans som är tvärsäker på att hon kommer få en plats i riksdagen. 

    Det sociologiska perspektivet förutsätter att hänsyn tas till den roll Schyman har i 

samhället och hennes status. Fördelen kan tänkas att hon har en stark roll. Som ikon för 

Feministiskt initiativ är hon en stark kvinna som många beundrar, men det kan också vara till 

hennes nackdel om en person som exempelvis inte gillar henne som person ser filmen. 

Däremot är det sällan en nackdel att en person som representerar ett helt parti, ställer sig upp 

och talar för dem. Detta stärker därför hennes ethos i filmen.   

   Schyman bör ta hänsyn till en implicit publik, hon följer sin vision och partiets 

ideologi och skapar därför en implicerad publik utefter vad hon själv står för. Schyman säger 

att hon ska utmana de andra partiledarna när hon tar plats i riksdagen, vilket innebär att hon är 

öppen för samarbete men också vill sätta de andra partiledarna på plats.    

   De logosargument som förs, är starka och handlar om vilken funktion hon skulle få 

om hon fick en plats i riksdagen, vilka gör det lättare för publiken att tolka vad hon och partiet 

önskar tillföra. Schyman beskriver bland annat att hon:   

• Brinner för folkbildning.  

• Vill ha in kunskap i politiken.  

• Eftersträvar respekt för varje människas lika värde.   

• Är redo att utmana de andra partiledarna.  
2.4.2 Actioanalys  

En studie av Schymans actio enligt Quintilianus modell visar att hennes arm- och 

handrörelser är passiva i filmen. Hennes händer syns inte överhuvudtaget under filmen och 
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hennes armar syns ned till armbågarna, täckta av en vit skjorta. Hennes kroppshållning är rak 

och hennes kropp rör sig lite till höger och vänster ibland.   

Läpparna är målade i en skarp, mörkröd färg, vilken gör att mottagarens öga hamnar 

på det som är ovant för ögat, ögat fokuserar på hennes läppar och detta kan göra att hennes 

ord får större pondus. Att hennes halsband har samma färg som läppstiftet, ökar också 

uppmärksamheten.   

Ett par glasögon gör att intellektet stärks och att mindre fokus hamnar på hennes ögon. 

En diskret vit skjorta med en rosa F! symbol på gör att fokus inte dras till hennes kläder, men 

samtidigt är hennes partitillhörighet tydlig. Bakgrunden Schyman står framför går i en stark 

rosa färg, en färg som ofta kopplas ihop med partiet. Att bakgrunden är enfärgad, gör att 

publiken fokuserar på det som rör sig, det vill säga Schyman själv och större fokus hamnar på 

hennes ord och budskap. Om bakgrunden hade varit väldigt aktiv, hade det varit svårare för 

publiken att fokusera på henne. Enda gången hon ler under filmen är när hon säger ”När jag 

tar plats i riksdagen” (se bild 6).   

Schymans blick är skarp och hon håller ögonkontakt med kameran, bortsett från några 

naturliga blinkningar. Hennes röst är tydlig och känns naturlig för filmen, det märks att hon 

talar inför en kamera, men det är inte konstlat. Hon betonar en del ord, 

som ”brinner”, ”kunskap”, ”rättigheter” samt ”när jag tar plats i riksdagen”, vilket ger 

publiken en känsla av vad som är viktigt i hennes tal.   

  
Bild 6: Schyman ler när hon talar om vad som sker när hon tar plats i riksdagen.  

2.4.3 Visuell retorikanalys  

Valfilmen bryter mot den kritik som ofta riktats mot teknikens utvecklig, denna film syftar 

nämligen till att undervisa och inte till att underhålla.  

Schyman bidrar, som ovan angetts, med det självsäkra argumentet ”När jag tar plats i 

riksdagen”. Argumentet gör filmen lite kaxig och spännande, men fortfarande undervisande, 
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bland annat med de logosargument som förs. Schyman har en auktoritet och är inte känd för 

att vara en politiker som är oseriös, utan snarare för att hon är skarp fast vid sin ståndpunkt. 

  Gällande Kjeldsens uppdelning av de tre områden som rör utvecklingen av television, 

eller som i detta fall, internet, kan filmen studeras utifrån ethosorientering och intimisering. 

Det är inom detta område Schyman får möjlighet att sätta ramarna för sitt övertygande när 

hon, på en liten skärm, närmar sig publiken. Det blir både intimt och övertygande när hon på 

så nära håll anger vilka visioner hon eftersträvar och önskar att se. Mottagaren har lättare att 

urskilja varje uttryck och gest Schyman använder sig av när hon är på så pass nära håll (och 

filmen även går att spola tillbaka och pausa). Däremot känns det inte som privatpersonen 

Schyman som medverkar, utan det är en politiker med skarp blick, tydlig röst och skjorta med 

broderad partitillhörighet som står framför kameran och inte tvekar på stämman en enda gång.  

Detta inger respekt.    

  Följt av ethosorientering och intimisering, kommer visualiseringen. Det är inte bara en 

bestämd röst som talar till publiken, utan det är också en skarp blick genom skärmen. Detta 

innebär att publikens ögon och öron tillsammans kan bestämma om Schyman anses trovärdig 

eller inte. I detta fall, när båda kanaler stämmer överens, har väljaren lättare att sympatisera 

med Schyman, eller åtminstone uppfatta henne som trovärdig.    

  Vidare följer fragmenteringen. I filmen hinner, trots att den endast är 47 sekunder lång, 

Schyman förklara varför just hon ska bli vald och undervisa väljaren. Detta kan vara svårt att 

lyckas med, då hennes budskap måste vara enkelt för mottagaren att memorera. Visserligen är 

även denna film enbart sänd via sociala medier, vilket innebär att det inte är lika viktigt att dra 

ned på reklamtiden (på grund av de dyra reklamsändningarna i tv), utan handlar i stället om 

att inte tappa intresset hos publiken. Efter denna film, minns mottagaren att Schyman är 

allvarlig (vilket främst förmedlas via den rörliga bilden) och att hon vill göra förändring (detta 

uttrycks genom hennes tal).    

   Sammanfattningsvis är det en fördel att hon är tydlig med sina argument i filmen. Till 

hennes nackdel hör att hon tar för givet att väljaren vet sedan tidigare vem hon är, vilket kan 

störa publiken. Argumentet ”När jag tar plats i riksdagen”, kan tolkas på olika sätt, antingen 

är hon alldeles för självsäker, eller så visar hon att hon är säker på sitt mål. Schyman är skarp 

både i blick och i stämma, vilket överensstämmer med hennes budskap. Hon vill ha 

förändring och hon vill göra den förändringen tillsammans med Feministiskt initiativ.    
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3. Sammanfattning  
Sammanfattningsvis har analysen undersökt ethos, pathos, logos, actio och visuell retorik i två 

valfilmer gjorda av Sverigedemokraterna och två valfilmer gjorda av Feministiskt initiativ.      

 Undersökningen har visat att Sverigedemokraternas första film ”’Jimmie – På riktigt’ – SD:s 

första tv-valfilm 2014” visar en partiledare med ett självsäkert ethos som väljaren har lätt att 

känna sympati för. Det är en politiker i en utsatt roll som fokuserar på det privata, valfilmen 

styrs av pathos. Partiledaren, Jimmie Åkesson, har ett avslappnat kroppsspråk och det ger 

publiken ännu en känsla av att få se hans privata sida.   

   Den andra valfilmen Sverigedemokraterna släppte, ”Låt er inte tystas” fokuserar på att 

bygga upp partiets ethos som ett seriöst parti som inte står för rasism. För att arbeta fram detta 

budskap medverkar två mörkhyade skådespelare och för att stärka trovärdigheten är även  

Åkesson med i filmen. Filmen uppfattas som lugn, den utspelar sig på landsbygden (vilket 

även den första filmen gjorde), rörelser och musik är i harmoni och i kontrast till detta står 

starka och slagkraftiga ord som exempelvis vidrig, värsta och människohandel. Att orden är 

så pass starka, ställer en intressant kontrast som inte varit lika tydlig för publiken om även 

miljön och musiken varit väldigt gripande.   

Feministiskt initiativs första valfilm, ”Rösta in F! för regeringsskifte!”, fokuserar på 

underhållning, inte undervisning. Filmen syftar till att visa vilka partiet kan tänka sig regera 

med och vad de anser om andra partier. Partiet anser att det röda och blå blocket inte har 

några relevanta diskussioner, men att Feministiskt initiativ tillsammans med det röda blocket 

bildar kärlek. I filmen framgår partiet inte speciellt politiskt ödmjukt, men de gick inte heller 

till val på att vara ett parti som vänder kappan efter vinden. Analysen visar även att partiet 

valt rätt kanal för sin film, en film på YouTube kan vara mer avslappnad och mindre seriös än 

en reklamfilm som sänds på tv. Filmens visualisering är avgörande, budskapet är fullkomligt 

beroende av den rörliga bilden, vilket skiljer sig från Sverigedemokraternas filmer där den 

rörliga bilden är ett komplement. 

  I den fjärde analyserade filmen, ”Gudrun – När jag tar plats i riksdagen”, drar 

Feministiskt initiativ nytta av Schymans starka primärethos som en kvinna som kämpar för 

jämställdhet. Mycket fokus ligger på hennes argument som hon i filmen för, vilka är tydliga.

  Det skapar förtroende att Schyman är med i filmen, samma metod som 

Sverigedemokraterna tillämpar. Argumentet ”När jag tar plats i riksdagen”, kan tolkas på 

olika sätt, antingen är hon alldeles för självsäker, eller så visar hon att hon är säker på sitt mål.  
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4. Avslutning  
Syftet med denna uppsats var att undersöka med vilka medel partierna kommunicerar sina 

budskap och hur budskapen utformats. Undersökningen har tagit hjälp av analyser av ethos, 

pathos, logos, actio och visuell retorik. Det har varit intressant att studera bevismedel, även 

om dessa tycks mycket grundläggande, är de ändå skapta av en anledning och har bidragit till 

denna uppsats för att få ut mer av filmerna. Att göra en actioanalys av Quintilianus modell har 

varit spännande, att modellen än idag fungerar tyder på att uppsatsen inte behövde någon 

modernare modell. Den visuella retoriken verkade till en början vara övervägande, men har 

inte haft lika stor betydelse för uppsatsen som det i början verkade. Det hade varit svårt att 

använda någon annan teoretiker för ändamålet, Kjeldsen är relevant för just visuell retorik, 

men kanske hade teorin kunnat utvecklas mer i uppsatsen.  

Den första valfilmen Sverigedemokraterna släppte, valde att ha partiledaren i fokus, 

likt Feministiskt initiativ med Schyman i fokus. Att låta partiledaren/talespersonen medverka i 

en film, kan stärka partiets ethos då det ger intryck av att hela partiet står bakom åsikten 

eftersom det är den person med högst befattning som uttalar sig. Skillnaden är dock att 

Åkesson väljer att vara personlig, medan Schyman istället talar om sin vision. Detta kan bero 

på att Åkesson söker sympati eller vill visa att han har ett starkt och självsäkert ethos, oavsett 

vad andra tycker. Schyman vill visa för befolkningen vad hon har att erbjuda och vilka 

skillnader hon vill se inom politiken och i samhället. Båda talar med skarp stämma och det 

råder inga tveksamheter om deras budskap. För Åkesson är det viktigare att dela sitt privata 

jag med publiken, eftersom den sida befolkningen än så länge sett, är mycket allvarlig och 

politisk. Nu har han varit i offentligheten så pass länge att han kan dela med sig av personliga 

känslor, medan Schyman ännu måste visa vad hon vill tillföra inom politiken och övertyga 

väljarna.        

De andra två filmerna handlar mer om partierna som helhet. Sverigedemokraterna 

väljer att ta upp en fråga som de fått väldigt mycket uppmärksamhet för och vill visa att de 

inte är för rasism. Feministiskt initiativ vill med sin valfilm visa hur de ställer sig rent 

politiskt och gör det tydligt för väljaren. Det är intressant att båda partierna har en valfilm som 

fokuserar på partiets frontfigur och en valfilm som fokuserar på partiet. Att Åkesson deltar i 

båda filmerna, är däremot ingen nackdel utan snarare en fördel som tyder på engagemang och 

partitillhörighet.   

Intressant är att filmernas visningar på YouTube skiljer sig så pass mycket.  
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Feministiskt initiativ är ett mindre parti än Sverigedemokraterna vilket inte gör det underligt 

att deras visningar är färre än Sverigedemokraterna. Att Sverigedemokraternas film ”’Jimmie 

– På riktigt’ – SD:s första valfilm 2014”, i dagsläget har 42 442 visningar på YouTube medan 

den andra filmen ”Låt er inte tystas” har 358 925 visningar, visar på en väsentlig skillnad. 

Detta till trots att filmen med färre visningar, släpptes innan den andra filmen. Att filmen ”Låt 

er inte tystas” har fler visningar kan bero på att den är kontroversiell, den tar upp rasism och 

budskapet är att Sverigedemokraterna inte är rasister. Många anser just det, att partiet är 

rasister, och därför väcker det uppmärksamhet när partiet gör en film som anspelar på att de 

står för något helt annat. Den första valfilmen säger egentligen inte något uppseendeväckande, 

utan det är partiledaren som berättar om avsky och tankar kring sitt arbete vilket inte väcker 

lika stort intresse hos publiken.   

  Anknutet till den tidigare forskningen, har denna analys kunnat dra nytta av tidigare 

funnen forskning. Filmerna har nått större utsträckning med hjälp av bland annat det tillstånd 

som utvecklades efter att det analoga marknätet släcktes ned samt i och med teknikens 

utveckling har nu väljaren möjlighet att se olika valfilmer från olika partier och se dessa flera 

gånger om.     

Professor Bengt Johansson har tidigare beskrivit att en bra reklamfilm sätter agendan, 

får motståndarpartierna att tvingas diskutera den aktuella frågan samt spelar på identifikation 

och väcker känslor. Sverigedemokraternas valfilm om rasism är ett tydligt exempel på sådan 

film, då den både väcker känslor och tvingar människor att diskutera frågan om rasism. Den 

animerade reklamfilmen från Feministiskt initiativ är ett exempel på den politiska tv-reklam 

som doktorand Kajsa Falasca beskriver när hon talar om att politisk reklam ofta uppvisar 

lösningar på ett samhällsproblem och där man framför budskap på ett positivt sätt. Den 

tidigare forskningen stämmer därmed till viss mån överens med filmerna, men de anspelar 

inte på lika mycket humor som svensk valfilm ofta gör.   
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