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Sammanfattning 

 
Politisk reklam i form av kampanjfilmer har sedan 2010 varit ett medieformat svenska partier använder sig av för 

att nå ut med sina politiska budskap till väljarkåren. I den här uppsatsen analyseras Nya Moderaternas officiella 

kampanjfilm från 2018 och den har visats i de kommersiella tv-kanalerna inför valet och på så sett nått ut till en 

bred och varierad målgrupp. För att fånga upp intresset hos denna målgrupp använder filmskaparna sig av olika 

fototekniska metoder för att påverka det visuella uttrycket i den riktning partiet vill. Genom en multimodal 

analysmetod granskas här de semiotiska resurser (tekniker) som använts för att på något sätt förstärka eller 

förminska detta visuella uttryck. Sådana semiotiska resurser kan t.ex. vara grepp som höjer respektive sänker 

värdet på något i bilden, det kan vara hur man använt ljus och ljuskontrast eller hur en deltagares blick och 

kroppsspråk används o.s.v. Genom en retorisk- och samtalsanalytisk metod studeras filmens samtal närmare, både 

vad det gäller interaktionen deltagarna emellan, samtalens disposition och retorik. Även här kan filmskapare 

påverka uttrycket genom att t.ex. använda sig av retoriska stilfigurer som anaforer, metaforer eller hopning. Denna 

analysmetod ger oss även en bild av hur filmskaparen valt att presentera partiledare Ulf Kristersson. Resultatet 

visar att de semiotiska resurser som används är i första hand för att idealisera bilden av partiledaren, hans familj 

och hem och att de retoriska stilfigurer som till stor del används för att förstärka det sagda. Samtalsanalysen visar 

upp en mindre smickrande bild av partiledaren vilket indirekt bekräftas av den retoriska analysen av hans hustru 

Birgittas tal vilket under arbetets gång visade sig vara filmens primära samtal och som gav ett oväntat resultat vad 

det gäller filmens budskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: 

Analys, kampanjfilm, semiotiska resurser, samtal, retorik, stilfigur



1 
 

Innehåll 
 

Inledning ............................................................................................ 2 

1 Syfte och frågeställningar ............................................................ 4 

2 Material ....................................................................................... 4 

3 Metod .......................................................................................... 5 

4 Teori ............................................................................................ 7 

4.1 Teoretiskt ramverk .......................................................................................................... 7 

4.2 Multimodal analys som metod och kodningsorientering ................................................ 8 
4.2.1 Visuella semiotiska resurser ......................................................................................................... 8 

4.3 Retorik och samtalsanalys ............................................................................................... 9 
4.3.1 Kommunikativ kompetens och samtalsramar ............................................................................. 10 
4.3.2 Överlappande tal och samtalsflyt ............................................................................................... 10 
4.3.3 Stilfigurer och mentalt lexikon ................................................................................................... 11 
4.3.4 Positionering och ansvar............................................................................................................ 11 

5 Tidigare forskning ..................................................................... 12 

6 Analys ........................................................................................ 14 

6.1 Multimodal- och samtalsanalys – sekundärt samtal ...................................................... 14 

6.2 Multimodal analys av filmens primära samtal .............................................................. 19 

7 Resultat ..................................................................................... 20 

7.1 Resultatsammanfattning; semiotiska resurser ............................................................... 20 

7.2 Resultatsammanfattning samtalsanalys – Ulf Kristersson ............................................ 22 

7.3 Resultatsammanfattning ethos, pathos och logos – Birgitta Ed .................................... 23 

7.4 Resultatdiskussion ......................................................................................................... 24 

8 Käll- och litteraturförteckning ................................................... 27 

Primärt källmaterial ............................................................................................................... 27 

Litteratur ................................................................................................................................ 27 

Elektroniska referenser och övriga källor ............................................................................. 27 

Bilaga: Transkriberad text .................................................................... 29 
 

  



2 
 

Inledning 

 

Tekniska omvälvningar har förändrat de politiska partiernas valkampanjer från 

mellankrigstiden fram till idag. I slutet av 20-talet utgjorde biografernas svartvita journalfilmer, 

tidningar och massmöten politikernas plattform för att nå ut med sina budskap. Efter andra 

världskriget kom radion och i början på 60-talet tv:n. Utbudet av kanaler var fortsatt begränsat 

men svenska folket satt i sina vardagsrumssoffor och såg på det som erbjöds eller lyssnade på 

radion. I mitten av 90-talet började den mediala världen förändras och fram till idag har den 

förändringen fortgått. Detta är något som Peter Esaiasson reflekterar över i sin artikel 

Valkampanjer - från teknikalisering till polycentrering. Han menar att denna förändring lett till 

att det inte längre finns något självklart centrum för de politiska kampanjerna (Esaiasson, 

2018:36). Innovationer som till exempel smarta telefoner, våra många sociala medier och 

kommersiella tv-kanaler har i grunden förändrat det politiska rummet. Under mellankrigstiden 

sökte människor upp informationen, idag söker informationen upp oss. Vi möter den i stort sett 

överallt, i sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram eller som valkampanjfilm i 

reklampauser. 

 

Sedan TV4 inför riksdagsvalet 2010 som första tv-kanal i Sverige beslutade om att öppna upp 

kanalen för kampanjfilmer, s.k. politisk reklam (Kjellmer, 2014), har filmmediet som politisk 

kommunikation blivit än mer viktig för de svenska riksdagspartierna. Detta mediala budskap 

har en speciell funktion och den presenteras genom rörliga bilder, tal och text. Alla delar, var 

för sig och gemensamt, skapar betydelse för helheten och för att budskapet ska kunna tas emot 

av mottagarna som någonting meningsfullt (Björkvall, 2016:12). Idag anlitar partierna 

reklambyråer för att skapa dessa kampanjfilmer och med all den filmteknik och alla de resurser 

som idag står till buds för att skapa film och effekter, arbetar de fram det budskap och den 

funktion som partierna vill förmedla. ”Reklam” är enligt Svenska Akademiens ordbok ”tillrätta-

lagd information som är avsedd att påverka människor att köpa varor eller tjänster vanligen med 

nämnande av firmanamn och uppräkning av positiva egenskaper” (SO, 2009).  

 

Genom att använda olika textuella och visuella resurser (tekniker) kan filmskaparna påverka 

uttrycket och styra vad betraktaren ska rikta sitt fokus på före annat i bilden. För att försöka 

skapa en relation med tv-tittarna så blir det också vanligare att man låter partiledarna själva 

agera huvudrollsinnehavare och t.o.m. spela in filmerna i deras faktiska hem. På detta sätt vill 

partierna och filmskaparna göra politiken mer personlig och hemmastadd, men för att lyckas 

måste de även få oss intresserade av den verbala utsagan och det helst innan vi byter kanal för 

att det blev reklampaus. Kampanjfilmerna visas på bästa sändningstid vilket ger både bredd och 

variation på målgruppen. Det som sägs måste därför också kunna emottas som både 

meningsfullt och minnesvärt av denna. För att få orden att fastna utnyttjas retoriken som 

verktyg. Filmskaparna använder ett mer vardagligt språk än det som politikerna använder i sitt 

yrke, inom sin speciella språkgrupp och liksom filmskaparen kan påverka det visuella uttrycket, 

så kan hen även påverka det retoriska talet. Och det gör man. För en reklamfilm skapas i syfte 

att sälja, så frågan är vad är de egentligen säger och varför? I den färdiga produkten finns 

ingenting spontant kvar. Allt är väl planerat, placerat och allt finns där av en mening. Det hela 
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handlar om politisk kommunikation; om ett kommunikativt samspel mellan politiska aktörer, 

medieaktörer och medborgare (Strömbäck och Nord, 2013:10). För att kunna tyda funktionen i 

till exempel en bild, en text eller i ett samtal behöver mottagaren av bilden/texten inte bara 

besitta en kommunikativ kompetens utan även en viss analytisk och källkritisk kompetens 

(Norrby 2014:57). Denna politiska medieutveckling som jag just beskrivit gör att ämnet för 

denna uppsats både känns aktuellt och relevant. Genom att studera det textuella och visuella 

språket läser vi av och tolkar andemeningarna i budskap. Därmed ökar vi vår egen förståelse 

för att och hur språken faktiskt bidrar till att vissa grupper och individer mer än andra ges 

möjlighet att påverka, dominera och reglera normer för hur saker och människor uppfattas. I 

den här uppsatsen kommer jag att lyfta fram vad det är filmskaparen gjort för att påverka 

budskapets mening i denna kampanjfilm och försöka komma till en slutsats om varför man gjort 

som man gjort.  
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1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att beskriva metoder som filmskaparna av Nya Moderaternas 

kampanjfilm från 2018 (Herngren, 2018) använt för att påverka budskapet och därmed också 

funktionen för och i denna politiska reklamfilm. Tanken är att jag ska kunna urskilja, lyfta fram 

och visa hur filmskaparna genom att använda vissa berättartekniska och fototekniska resurser 

skapar den bild man vill att betraktaren ska se och höra och hur de med dessa finesser och 

tekniker kan fånga betraktarens uppmärksamhet för vissa detaljer i fotot och talet före annat. 

Jag vill också se vilken roll partiledare Ulf Kristersson har i filmen och hur man valt att 

framställa honom. Det jag har för avsikt att undersöka sammanfattas i följande frågeställningar: 

 

• Vilka visuella semiotiska och retoriska resurser används och vilken betydelse 

skapar dessa för bildernas och talets modalitet? 

• Hur arbetar filmskaparen med talens ethos, pathos och logos? 

• Hur ser den verbala kommunikationen ut deltagarna emellan och vilken roll ges 

partiledaren i filmen? 

 

 

 

2 Material  

 

Källmaterialet som ligger till grund för studiens analys är Nya Moderaternas officiella 

kampanjfilm ( här: NM) från 2018 (Herngren, 2018). Filmen kategoriseras som politisk reklam 

vilket säger oss att det handlar om kommunikation och konkurrens (Strömbäck och Nord, 

2009:11) och att partiets syfte är att sälja in något hos betraktarna. De har för avsikt att fånga 

upp röster inför det kommande riksdagsvalet.  

 

Filmen presenterades första gången 13 augusti. Den är producerad av Felix Herngren 

tillsammans med produktionsbolaget FLX (Karlsson, 2018) och har visats i digitala och 

kommersiella kanaler fram till valdagen den 9 september 2018, därefter på Youtube.se. 

Herngren har hämtat inspiration för filmen i en annan kampanjfilm; den amerikanske politikern 

Gerald Daughertys valfilm (Samuels, 2016) från guvernörsvalet i Texas 2016 och liksom den, 

är även NM:s film menad att ha en skämtsam ton (Karlsson, 2018). Filmen är 60 sekunder lång 

och består av sexton scener med max sex bildväxlingar/scen. Filmens disposition är uppbyggd 

av två separata samtal; moderatledararens fru, Birgitta Ed:s monologliknande samtal, som här 

får ses som filmens primära samtal då den övriga handlingen, det sekundära samtalet, byggs 

upp kring detta. De båda samtalen presenteras växelvis genom filmen. I det sekundära samtalet 

är moderatledaren Ulf Kristersson scenernas huvuddeltagare, vilka de övriga deltagarna är i 

detta samtal, växlar från scen till scen. Den verbala texten har transkriberats (se bilaga).  
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3 Metod 

 

Det finns flera metoder för att analysera bild, text och tal och valet av vilken metod man ska 

använda  utgår ifrån syftet och funktionen för det man ska analysera. Då källmaterialet för denna 

studie är en kampanjfilm, en politisk reklamfilm (Kjellmer, 2014), så är budskapet och 

funktionen det primära; vad de argumenterar för, varför och på vilket sätt vill de övertyga och 

övertala oss att göra så. Utifrån detta har jag valt att arbeta med tre olika analysmetoder som 

var för sig används för olika perspektiv av olika delar av kampanjfilmen. 

 

Med den multimodala analysen som övergripande metod kommer jag att analysera det visuella 

uttrycket, kodningsorientering och olika semiotiska resurser som filmskaparen valt att använda 

för att påverka fotots modalitet (Björkvall, 2016:14). Den visuella analysen av fotot görs på två 

olika nivåer; en denotativ och en konnotativ nivå. När det gäller analysen på den denotativa 

nivån granskar man vad bilden innehåller; människor, miljön, föremål, situationen och deras 

placering i förhållande till varandra (ibid, 2016:14). Det är förhållanden som distans, ljus, 

kontrast, färg, skärpa, text, interaktion, blickar, kroppsspråk eller klädsel. Sådana ”semiotiska 

resurser” som filmskaparen medvetet använt för att påverka budskapet med. När man sedan 

granskar på den konnotativa nivån tolkar man vilken betydelse detta innehåll har för uttrycket 

(ibid, 2016:15). Avsikten jag har med detta tillvägagångssätt är att försöka urskilja vad 

filmskaparen tillsammans med partiet använt för semiotiska resurser för att på ett eller annat 

sätt få betraktaren att se det partiet specifikt vill visa upp före annat.  

I en politisk reklamfilm är samtalen och argumenten i dessa det som i huvudsak ska övertala 

och övertyga väljarkåren att göra dem till viljes varför en retorisk- och samtalsanalytisk 

metod är ett bra komplement till den multimodala metoden. Just den här kampanjfilmen är 

uppbyggd av två separata samtal, ett primärt som Birgitta för och kring vilket det sekundära 

byggs upp. De båda samtalen skiljer sig åt väsentligt vad det gäller disposition och handlingen 

växlar ständigt mellan än det ena än det andra. Detta gör att det blir svårt att följa en röd tråd 

och få grepp om kontexten i de respektive samtalen. Därför har jag valt att analysera dessa var 

för sig och med något olika infallsvinklar. För det primära samtalet, Birgittas monologliknande 

samtal, kommer jag arbeta utifrån den multimodala- och retoriska analysmetoden. Fokus 

kommer att vara på de visuella semiotiska resurser filmskaparen använt för att påverka bildens 

uttryck med tanke på vad man vill att betraktaren ska se och hur filmskaparen arbetat med 

samtalets ethos, pathos och logos. 

I det sekundära samtalet där partiledare Ulf Kristersson är huvuddeltagare kommer 

redovisningen göras efter scenernas kronologiska ordning. Varje scen kommer att analyseras 

med den multimodala-, retoriska- och samtalsanalysen som metod. Så gott det går kommer jag 

att separera vilken metod som hör till vilken del, men då den multimodala analysens aspekter 

även berör språket, talet och skriften, så är det i det här fallet tydligare att istället göra en 

samtidig analys. Det är också detta samtal som jag kommer att inleda analysavsnittet med 

eftersom dess innehåll har större relevans för det primära samtalets argument och tolkning än 

vad det primära samtalet har för det sekundära. Därmed inte sagt att det omvända inte är viktigt. 
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Vad det gäller den multimodala aspekten på analysen av det sekundära samtalet så utgår jag 

från samma fokus som i det primära; de semiotiska resurser filmskaparen valt att använda för 

att på ett eller annat sätt påverka betraktarens sätt att se innehållet. I den samtalsanalytiska och 

retoriska analysmetoden kommer fokus ligga på hur filmskaparen valt att framställa Ulf 

Kristersson vad det gäller kommunikativ kompetens, samtalsdeltagarnas interaktion, samtalets 

funktion, samtalstur, överlappande tal och retoriska stilfigurer,  

Fördelen jag ser med att välja dessa metoder som grund för analysen är att jag därigenom får 

en tvärvetenskaplig analys. Filmens textuella och verbala retorik kan ställas mot det visuella 

uttrycket vad det gäller kroppsspråk, ansiktsuttryck och deltagarinteraktion vilket ger ytterligare 

substans för tolkningen. Studien är kvalitativ och det kommer därför inte göras några försök till 

att mäta kommunikationens effekt på mottagaren. Detta skulle däremot kunna vara ett ämne för 

fortsatt forskning. De textuella och visuella resursernas betydelsepotential kommer däremot att 

diskuteras utifrån deras denotation, konnotation och semiotik.  

Talet i filmen har transkriberats. Här har det räckt med en relativt grov transkription eftersom 

det är budskapet och funktionen för talets argumentation som är det väsentliga, inte hur enskilda 

ord uttalas. Transkriptionen har justerats efter en normal talspråksanpassning, d.v.s. mej istället 

för mig o.s.v. (Norrby, 2014:99f).  
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4 Teori  

 

Jag inleder detta teorikapitel med en ”ordlista” för att tydliggöra för ett par begrepp som man 

som läsare behöver ha kännedom om för att kunna tillgodogöra sig de begrepp som kommer att 

redovisas för här och senare även i analys- och resultatkapitlen: 
 

- Filmskaparen kallar jag de som tillsammans skapat kampanjfilmen, de jag tidigare 

benämnde som politiska aktörer och mediaaktörer, i det här fallet Nya Moderaterna och 

Felix Herngren och mediabolaget FLX. 

- Modalitet är; ”grad av visshet hos en utsaga; från möjlig till nödvändigtvis sann” (SO, 

2009). I grunden är ”modalitet” ett grammatiskt begrepp men som också kan användas 

som ett perspektivgivande begrepp; om du blundar finns rummet fortfarande kvar. Du 

ser det fortfarande framför dig men i ditt inre. Det ser lite annorlunda ut än när dina 

ögon var öppna, men det är samma rum och det är fortfarande verkligt, eller? Det är just 

det som är modalitet ur ett semiotiskt perspektiv; ramdär finns en grad av visshet/likhet 

med den verkliga utsagan, den är möjlig och kanske sann, men bara kanske. 

- Semiotik är enligt Svenska akademiens ordbok; ”läran om olika teckensystem såväl 

språkliga som icke-språkliga; om studiet av tecknens betydelser, kombinations-

möjligheter, användning m.m.” (SO, 2009) . En bildanalys delas upp i två nivåer; en 

denotativ och en konnotativ. Den denotativa nivån beskriver bildens faktiska 

beståndsdelar och den konnotativa nivån tolkar man bilden, dess konnotationer och 

betydelser. 

- Semiotisk modalitet inom multimodal analys handlar om de ”semiotiska resurser”, de 

tekniker, som filmskaparen använder för att på ett eller annat sätt påverka uttrycket i 

budskapet/fotot (Björkvall, 2016:14) och skapa en grad av visshet i utsagan som är 

möjlig och kanske t.o.m. sann; den semiotiska modaliteten. 

- Textelement är avbildade objekt; hus, vägar, himmel, hav, enskilda deltagare eller 

deltagare i grupp som befinner sig i bilden och är i relation till varandra. 

 

4.1 Teoretiskt ramverk 

Budskap och tolkning av budskap är det centrala inom den multimodala analysmetoden och 

semiotiken. Att få ett budskap presenterat och tolka det – på rätt sätt – är en utmaning. För vad 

är rätt? När vi ser en bild och tolkar den ser vi inte på bilden som den är, utan som vi är 

(Bergström, 2017:37). När man genomför en multimodal textanalys, vilket är den primära 

metoden för denna uppsats, så analyseras det textuella-, verbala- och visuella språket och hur 

de olika semiotiska resurserna tillsammans skapar betydelse för uttrycket i den kommunikativa 

handlingen (Strömbäck och Nord, 2013:10). I det budskap som avhandlas här, är som jag 

tidigare nämnde, källmaterialet en politisk reklamfilm, en skapad produkt med avsikt att 

övertala och övertyga om att dess argument är det som är rätt för mottagaren. Avsändaren är de 

politiska aktörerna och medieaktörerna som skapat filmen. Mottagarna är målgruppen, de 

valberättigade medborgarna som tar del av denna politiska reklamfilm och som är de som ska 

övertygas att budskapets argument är rätt och riktigt. För att tolka budskapet och argumenten 

finns vissa redskap som kan hjälpa till med att urskilja vad som är planerat och placerat och på 

så sätt strukturera upp budskapet i olika beståndsdelar för att man därigenom ska kunna dra den 

slutsats som är rätt utifrån sitt eget mentala lexikons konnotation. 
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4.2 Multimodal analys som metod och kodningsorientering 

Då visuellt språk ska analyseras inleder man med att avgöra vilken typ av 

verklighetsuppfattning avsändaren, i det här fallet filmskaparen, har för avsikt att återge. Detta 

görs genom en så kallad kodningsorientering (Björkvall, 2016:113ff). En av dessa koder, som  

aktuell för den film som avhandlas här, är den s.k. naturalistiska kodningsorienteringen. Den 

innebär att det vi ser i bilden, ser ut som den verklighet vi är vana att se och att bilden visar  hög 

detaljrikedom. Den är varken svart/vit eller t.ex. animerad (ibid, 2016:116). Filmskaparen 

strävar efter att fotot ska ligga så nära det verkliga livet en skapad produkt kan komma. Denna 

kodningsorientering är också en av de koder som anses mest gränsöverskridande och kan 

tillgodogöras av flest människor, då den inte är specifikt knuten till en viss grupp i samhället 

(ibid 2016:118). Utifrån det kan man konstatera att filmskaparen här har valt en för målgruppen 

funktionell kodningsorientering, då målgruppen är av både varierande ålder, kön, ur olika 

yrkesgrupper, i olika livssituationer och har olika bakgrund.  

4.2.1 Visuella semiotiska resurser 

Då kodningsorienteringen är naturalistisk, så är också bildens modalitet till synes hög. Vilken 

grad av hög eller låg modalitet fotot håller beror vilka semiotiska resurser filmskaparen använt, 

hur dessa samspelar och vilken betydelsepotential de skapar var för sig och i samspelet med 

varandra. Ju fler ”ingrepp” i fotot desto lägre blir modaliteten. Här nedan beskriver jag några 

av de semiotiska resurser som analyseras i denna studie: 

Symbolisk distans, framskjutenhet och positionering 

Inom den multimodala analysen talar man om ”symboliska distanser” (Björkvall, 2016:39ff). 

Det handlar då om på vilket avstånd man porträtterat en avbildad i och vilken betydelse detta 

har för uttrycket. Där finns den personliga, den sociala och den distanserade distansen. När det 

gäller den personliga distansen, som är den som i första hand kommer behandlas i denna studie, 

delas den upp i två olika distanser; den extrema närbilden och den nära personliga distansen 

(ibid, 2016:39). En extrem närbild upplevs intim och man ser endast delar av den avbildades 

ansikte och den nära personliga distansen är sådan att man ser huvud och överkropp på så nära 

håll att man upplevs vara inom en armlängds avstånd från den avbildade. Det är vad som brukar 

kallas ”en vanlig närbild” (ibid 2016:41).  
 

Symbolisk distans som semiotisk resurs, kan markera en avgränsande eller sambandsskapande 

modalitet åt bilden (ibid, 2016:100). Beroende på hur de semiotiska resurserna presenteras i 

förhållande till övriga textelement, så kan den symboliska distansen mellan dessa påverka en 

deltagares eller ett objekts framskjutenhet i bild. Detta gör filmskaparen för att skapa hierarki 

dem emellan och värdera ett föremål som mer värt än annat i bilden. Principen för begreppet 

är; ju mer framskjutet ett textelement är, desto viktigare är dess informationsvärde för kontexten 

(ibid 2016:89). Semiotiska resurser som kan skapa distans och framskjutenhet är t.ex.; färg, 

fokus, förgrund/överlappning, typsnitt (framförallt typsnitt i fetstil) och vissa kulturella 

symboler (ibid, 2016:101). Likaså studeras var i bilden ett textelement är placerat. Eftersom vi 

i västvärlden läser av en textsida från vänster till höger, anses också ett textelement placerat till 

vänster i bild vara högre värderat än något som placerats till höger i bild (ibid, 2016:88).  
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Blicken  

Blicken är ett exempel på en stark semiotisk resurs filmskaparen använder för att påverka 

interaktionen i bilden. Om den avbildades blick i en extrem närbild är vänd bort från betraktaren 

erbjuds denne att komma närmare än vad vi i verkliga livet skulle göra i en sådan situation med 

en främling, då en sådan närhet kan upplevas socialt utmanande (Björkvall 2016:36). I ett foto 

uppstår inte den konflikten utan betraktaren kan kravlöst studera både den avbildade och det 

som finns runtom. Om blicken hos den avbildade i den extrema närbilden däremot är riktad 

direkt mot betraktaren förstärks betydelsen i den semiotiska resursen och kravet på 

uppmärksamhet ökar. Den symboliska distansen blir än mer personlig och intim och 

tillsammans med någon form av uppmanande tal eller text, förstärks uttryckets 

betydelsepotential än mer (ibid, 2016:36). 
 

Kroppsspråk, ansiktsuttryck och klädsel 

En avbildads kroppsspråk och rörelser kan fungera på liknande sätt som ovan nämnda 

semiotiska resurs. Uppdragna ögonbryn ger den retoriska frågan en förstärkande effekt. Gesten 

med en utsträckt arm kan, beroende på situation, ses som en semiotisk resurs som filmskaparen 

använder för att förstärka ett erbjudande om något. Är armen däremot böjd, vinklad uppåt, 

förstärks en uppmaning om någonting. Både frågan och uppmaningen ses även som en 

kontaktsökande kommunikativ handling (Björkvall, 2016:63).  
 

Ljus och ljuskontrast 

Ljus och ljuskontrast använder filmskaparen för att skapa framskjutenhet i fotot. Man använder 

denna teknik för att värdera ett objekt eller en avbildad högre än något annat i bilden. 

Ljuskontrast används till stor del för att idealisera en bild av något eller någon (Björkvall, 

2016:122) 
 

4.3 Retorik och samtalsanalys 

ORD är symboler lagrade i våra hjärnor likt ett mentalt lexikon; de finns där i olika former och 

till viss del med olika semantiska betydelser. Detta mentala lexikon av ord hjälper oss att föra 

ett samtal eller tolka sådant vi ser och hör (Bolander 2012:33). Som vuxna behöver vi sällan 

eller aldrig fundera på vilket ord vi söker, det bara finns där. Däremot kan vi ibland upptäcka 

att det vi säger skapar någon form av reaktion hos den vi talar med. Det kan vara hur man 

betonade ett ord, i vilket sammanhang man uttalade ordet eller så kan det vara så att personen 

mitt emot har en helt annan konnotation till just det ordet eller uttrycket och reagerar utifrån det 

(ibid, 2012:38). Även i denna film utnyttjas orden i syfte att få lyssnare att reagera och känna 

något och retoriken, ”läran om talekonsten” (Hägg, 1998:9), bygger just på detta; att väcka 

känslor hos lyssnaren för att övertyga eller övertala om att argumenten riktiga. Retoriskt handlar 

det om talarens ethos, pathos och logos. Ethos handlar om talarens  personlighet, den 

personlighetsbild som talaren vill återge inför sin publik för att vinna deras intresse och 

förtroende. Talaren använder kroppsspråk, ansiktsuttryck, betoning, talhastighet, röst och ord 

för att få dem att känna t.ex. empati eller sympati (pathos) och på så sätt övertyga och övertala 

åhörarna om att argumenten som förs fram är trovärdiga (logos) (Johannesson, 1998:280f). 
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Både inom den multimodala analysmetoden, den retoriska- och samtalsanalysen spelar de sagda 

orden och hur dessa tas emot av mottagaren en betydande roll.  

 

4.3.1 Kommunikativ kompetens och samtalsramar 

För att ett samtal ska bli givande för samtalsdeltagarna bör dessa hålla sig inom en viss 

samtalsram (Norrby, 2014:58). Som växelvis talare, växelvis lyssnare ”växer” samtalet fram 

och man går in på nya vägar och ämnesområden tillsammans. Detta förutsatt att båda deltagarna 

besitter en ”kommunikativ kompetens”. Skulle så inte vara fallet, utan talaren kanske inte 

känner igen tecknen hos lyssnaren, inte kan eller inte vill läsa av de normativa 

kommunikationstecknen, får detta konsekvenser för det fortsatta samtalet. Norrby liknar 

begreppet för samtalstur med en byggkloss (ibid, 2014:124). En samtalstur kan vara en enda 

byggkloss, till exempel ett ”ja” eller ”nej”, men vanligare är att man har flera ”byggklossar” 

(ord) som blir meningar vilka skapar en viss betydelse till det sagda (ibid, 2014:124).  

 

Under en deltagares samtalstur bygger talaren upp en form av inramning för det uttryckta. Detta 

görs för att på så sätt signalera till lyssnaren att; ”nu börjar jag komma till det ställe där det är 

dags för dig att ge respons”. Norrby kallar det ”inramningsfras” (ibid, 2014:125). När 

avslutningen närmar sig kan man ofta höra en viss tonändring hos talaren. Det kan vara fallande 

intonation, ett avtagande tempo eller en ”konstpaus”. Dessa små faktorer i det pågående 

samtalet hjälper övriga samtalsdeltagare att läsa av den punkt i samtalet där ett talarbyte är 

möjligt eller förväntas. Den punkten kallas ”responspunkt” (ibid 2014:125). I samtalet kan 

talaren vid den här punkten utse nästa talare genom att till exempel ställa en direkt fråga till 

vederbörande, kalla någon vid namn eller genom att titta på en deltagare och på så sätt kräva 

respons. Om talaren inte utser någon ny talare så specifikt är det, inom samtalsramen, lovligt 

för vilken deltagare som helst att ta ordet och samtalsturen. Denne är då självnominerad talare 

(ibid, 2014:126). Om talaren inte utser någon specifik talare och ingen av de övriga deltagarna 

åberopar samtalsturen, trots att möjligheten getts, övergår samtalet till att bli monologiskt. 

Samtalet kan också bli monologiskt om talaren brister i den kommunikativa kompetensen och 

på grund av detta inte lyckas tolka övriga deltagares tecken på försök till att vilja ta samtalsturen 

utan sonika bara ”pratar på”. 
 

4.3.2 Överlappande tal och samtalsflyt 

Ett samtal är inte det andra likt, det förändras under tiden det pågår. Både situationen och 

deltagarnas sociala kommunikativa kompetens påverkar karaktären av samtalet liksom när 

deltagarna utan hänsyn och utan att lyssna talar i mun på varandra, s.k. ”överlappande tal” eller 

”samtidigt tal” (Norrby, 2014:163). Beroende på situationen kan överlappande tal vara antingen 

ett samtalsavbrott eller ett samtalsstöd. Avbrott är, som det låter, då någon avbryter en annan 

talare och stöd är när någon försöker ”backa” upp någon annans tal (ibid, 2014:166). 

Överlappande tal är också det som sker då en deltagare medvetet tar samtalsturen innan 

föregående talare pratat klart. Sådana inslag påverkar samtalet på så sätt att det dels kan 

upplevas ostrukturerat och svårföljt, dels för att det kan ha påverkan på den som blir avbruten 

och på så sätt också verka hämmande för samtalets utveckling.   



11 
 

4.3.3 Stilfigurer och mentalt lexikon 

Stilfigurer är en textuell och retorisk semiotisk resurs man kan använda för att variera språket. 

Man kan med olika stilfigurer göra det textuella och verbala språket vackrare och mer levande 

eller för att man vill frammana en viss respons hos läsaren eller lyssnaren. Samtidigt som man 

använder stilfiguren som en semiotisk resurs, påverkar man också modaliteten i språket. En 

”metafor” är till exempel ett ord av en viss betydelse som ersätts med ett ord som till synes ska 

”gestalta” ordet bildligt. Till exempel; du är en stjärna, du är en klippa. Svårigheten med och 

kraften i en metafor är att avsändaren och mottagaren kan ha olika konnotationer till olika ord 

(Einarsson 2009, 17-19). Tolkningen görs utifrån respektive parts eget mentala lexikon och blir 

därmed inte heller inte alltid den tolkning som avsändaren hade för avsikt. Ett annat exempel 

på en stilfigurer är ”anafor” och ”hopning” vilka används som förstärkning eller volymökning 

av det sagda eller skrivna. Man känner igen anaforen genom de identiska upprepningarna av ett 

ord eller ordgrupp i början av flera efterföljande fraser eller meningar och hopningen på att 

samma ord upprepas direkt efter varandra, ofta tre gånger i följd (Melin & Lange 2000, 78). 
 

4.3.4 Positionering och ansvar 

I samtalsanalysen av kampanjfilmen kommer jag att studera hur filmskaparen valt att presentera 

partiledare Ulf Kristersson utifrån perspektivet kommunikativ kompetens och det som ovan 

beskrivits. Samtalen i filmen bygger  på av filmskapare producerade samtal. Kommunikationen 

sker dels samtalsdeltagare emellan, dels mellan filmens samtalsdeltagare och betraktaren. 

Skillnaden på hur man läser av och tolkar talaren i ett producerat samtal jämfört med ett faktiskt 

samtal mellan två personer är relativ. I båda fall krävs samtalsramen för att betraktaren ska 

förstå och tolka det som sägs i ord och bild och talaren har sitt ansvar för sitt yttrande (Norrby, 

2014:59f). Ett begrepp som har att göra med hur en talare förhåller sig till sitt eget yttrande och 

som är nära förbundet med samtalsramarna är Erving Goffmans tankar kring positionering (ibid 

2014:59f). För att förtydliga har han infört tre centrala begrepp för hur positionering verkar: 

”Uttalaren” är någon som uttalar vad någon annan sagt eller skrivit. Denne har ett minimalt 

ansvar för det yttrade. ”Uttydaren” är någon som tolkar något som någon sagt eller skrivit, t.ex. 

en präst som predikar eller ”när någon uttalar sig i egenskap av representant för ett politiskt 

parti o.dyl.”. Här skärps ansvaret för det yttrade (ibid 2014:60). ”Upphovsmannen”, som 

faktiskt författare har fullt ansvar för det yttrade. 
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5 Tidigare forskning 

I boken Kampen om opinionen: Politisk kommunikation under svenska valrörelser (Strömbäck 

och Nord 2013) granskar och reflekterar författarna över vilken betydelse den snabba 

medieutvecklingen och informationsspridningens olika vägar har för dagens valkampanjer. 

Liksom i inledningen nämnda Peter Esaiasson också gör. Strömbäck och Nord diskuterar 

mediernas sätt att bevaka kampanjerna, de politiska aktörernas sätt att utnyttja medierna och 

den kommunikativa interaktion som uppstår mellan partierna, media, väljarna och andra 

opolitiska aktörer (ibid, 2013:77). Strömbäck (ibid, 2013:11) menar att konsekvensen av denna 

utveckling har blivit att konkurrensen partierna emellan idag inte bara handlar om dem själva 

och deras politiska budskap med syfte att vinna väljarröster. Idag handlar konkurrensen för de 

politiska aktörerna att vinna väljarröster och medietid. Medierna i sin tur konkurrerar med 

varandra för att vara först ut med det mest intressanta nyheterna (ibid, 2013:11). Utifrån detta 

kan man förstå att det här skapas ett ekorrhjul, en ond cirkel där de politiska aktörerna gör vad 

de kan för att skapa det de behöver för att utmärka sig i konkurrenssituationen. Denna 

utveckling har eskalerat efter 2010, då TV4 öppnade upp kanalen för politisk reklamfilm och 

partierna började anlita reklambyråer för att få ut det budskap de vill att målgruppen ska ta del 

av. Reklambyråerna i sin tur, använder all den teknik och de resurser som står till buds för att 

skapa den bild partierna önskar. Bo Bergström förklarar denna visuella kommunikation som 

”ett övergripande arbete för en sändare att med hjälp av en budbärare nå fram till en mottagare 

i ett arrangemang där text, bild, form och färg är avgörande” (Bergström, 2017:36). Strömbäck 

menar vidare (Strömbäck och Nord, 2013:15) att den politiska konkurrenssituationen som den 

ser ut idag, i det närmaste är okontrollerbar och syftar till, varför syftet för den här uppsatsen 

också blir viktig, vad den politiska reklamen innebär vad det gäller för det ursprungliga ställt 

emot det påverkade och idag skapade budskapet och bilderna som följer med det. Denna 

situation gör att det är än mer viktigt att var och en tar ansvar för att vara källkritisk till vad man 

läser, ser och hör. Att, som jag gör i denna studie, tänka ett steg längre och ställa sig frågorna; 

ur vilken situation har detta budskap skapats och vilket syfte ligger bakom budskapet? Vad är 

det egentligen filmskaparen och aktörerna bakom filmen vill att jag ska fokusera på och varför?  

 

För att budskapet vi mottar ska bli meningsfullt krävs att vi förstår och kan tolka  det är vi läser 

och ser. Detta är något som Staffan Selander och Gunther Kress diskuterar i sin bok Design för 

lärande – ett multimodalt perspektiv. De försöker reda ut och skapa begrepp runt lärande ur ett 

multimodalt och källkritiskt perspektiv (Selander och Kress, 2017:26) och menar att när ett 

budskap konstrueras så finns där redan en kulturellt förankrad kommunikativ meningspotential 

för detta. En potential som omfattar såväl en erbjuden som en uppfattad mening, det Bergström 

(2017:37) förklarade som att vi inte tolkar det vi ser eller läser som det det är, utan som vi är. 

Den erbjudna kommunikativa meningen är det syfte som (här:) filmskaparen har med det som 

konstruerats och den uppfattade meningen är den som skapas av (här:) betraktaren, vilket gör 

kommunikationens mening erfarenhetsbaserad utifrån betraktarens mentala lexikon.  

 

Det mentala lexikonet är ett lexikon som formats av seder, bruk och ur den grupptillhörighet 

mottagaren lever i (Selander och Kress, 2017:39) och som gör att olika betraktare har olika 

konnotationer till ord och bild vilket gör att tolkningarna de gör också ser olika ut. Vad det 
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gäller orden, synen på orden och meningarnas funktion och konnotation, så växte under 1900-

talet en ny gren inom språkvetenskapen fram, strukturalismen (Lundin, 2014:27). 

Strukturalismens främste förespråkare för denna nya gren var den schweiziske lingvisten 

Ferdinand de Saussure. Han lanserade en systemorienterad syn på språket; att språk är ett 

sammanhängande system av struktur där varje enhet i språket definieras utifrån relationen till 

andra enheter i språksituationen (ibid, 2014:27). Strukturalisterna menade också att forskningen 

borde fokusera mer på det samtida språket än på den historiska språkforskningen och det man 

fann viktigt var språkets faktiska användning (ibid, 2014:27). Detta är något som fått stor 

betydelse för språkforskningen och som fortfarande är aktuell och som även har stor betydelse 

för denna studies analys. Analysen här bygger på en politisk reklamfilm, uppbyggd av en 

samtalssituation där inte bara det visuella uttrycket har betydelse utan i allra högsta grad även 

det verbala språkets funktion och interaktionen mellan samtalsdeltagarna. 

 

Samtalssituationen är något som det forskats mycket kring och Catrin Norrby beskriver några 

analysmetoder för samtalsforskning i sin bok Samtalsanalys – så gör vi när vi pratar med 

varandra. Genom den dialogiska teorin (Norrby, 2014:84) har Per Linell skapat ett verktyg, ett 

teoretiskt ramverk, som hjälper oss att förstå meningsskapande, kognition och 

samtalskommunikation. ”Kognition” är ”sammanfattningen av de tankefunktioner med vars 

hjälp information och kunskap hanteras” (SO, 2009). Enligt Norrby (2014:85), handlar 

dialogismens viktigaste beståndsdelar om att människor är ömsesidigt beroende av andra 

individer, grupper, gemenskaper likaväl som föreställningar om dessa. Vidare, att mening dels 

skapas genom interaktionen mellan individer, dels mellan individ och kontext och att individens 

tänkande också tolkas interaktivt, d.v.s. på ett mentalt plan och att kognition, språkanvändning 

och kommunikation, alltid sker i ett socialt sammanhang. Det sociala sammanhanget är inom 

samtalsanalysen det sammanhang där språket och handlingen konstrueras och omförhandlas till 

en för individen betydelsefull mening (ibid, 2014:85).  

 

För att skapa ett, vad de politiska aktörerna och medieaktörerna avser som ett meningsfullt 

reklambudskap, använder de sig av ett mer vardagligt språk än vad de gör i sin yrkesroll i 

riksdagen. En reklamfilm med samtal som bygger på ett politiskt språk inte skulle bli 

meningsfullt för målgruppen som den ser ut här. Det politiska språket anses för svårtillgängligt 

och ofta svårbegripligt. Anna Gustafsson menar att ett utmärkande drag för det övergripande 

politiska språket är att det är strategiskt (Gustafsson, 2009:49) och hänvisar till den tyske 

filosofen Jürgen Habermas teorier kring den språkanvändning som uppstår då intressen 

påverkar och förvränger kommunikationen. Oavsett på vilket språk ett yttrande görs under 

de nämnda förutsättningarna, så innehåller språket i sig fyra giltighetsanspråk;  anspråket på 

begriplighet, sanning, uppriktighet och på riktighet. Dessa anspråk ska ses i förhållande till 

gällande normer och att yttrandet i sig är en kommunikativ handling för att skapa 

samförstånd och förståelse (ibid 2009:49), vilket även sammanfattar alla olika delar i detta 

kapitel väl. Vi bör studera den politiska reklamen utifrån frågan om den är begriplig, sann, 

uppriktig och på riktigt. 
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6 Analys 

 

I kampanjfilmen växlar scenerna mellan det primära och det sekundära samtalet. Eftersom jag 

här har lyft ut dem och analyserar dem var för sig så inleder jag med att redogöra för det 

sekundära samtalets analys då det ligger till grund för att läsaren ska få en förståelse för det 

primära samtalets berättelse och argument. Hela filmen har som jag tidigare beskrivit, en 

naturalistisk kodningsorientering som besitter en relativt hög modalitet. Det som sänker graden 

av modalitet är till största del de visuella semiotiska resurser filmskaparen valt att använda i 

form av hög ljuskontrast och fokus. Hög ljuskontrast i flerfärgade bilder markerar idealisering 

i en bild (Björkvall, 2016: 122) och här vill filmskaparen med ljuskontrasten som semiotisk 

resurs idealisera Birgitta och parets hem. 

6.1 Multimodal- och samtalsanalys – sekundärt samtal 

Som jag beskrev i metodavsnittet vävs den multimodala-, den retoriska och samtalsanalysen in 

i varandra i detta, det sekundära samtalet. Därför har jag valt att analysera samtalet scen för 

scen och använda metoderna eftersom. I den mån det är möjligt kommer jag att separera 

framförallt den multimodala- och den samtalsanalytiska metoden. Den retoriska analysen 

inbegrips i båda metoderna och blir därför svårare att lyfta ut och särskilja. Efter analysen görs 

en kort sammanfattning av resultatet från respektive metod. 

 

Scen 1 

Multimodal analys; I samtalets första scen möter vi Ulf Kristersson ute i paret Kristersson & 

Ed:s trädgård (Karlsson, 2018). Situationskontexten är här, liksom i det primära samtalet, i sig 

en semiotisk resurs där man vill skapa en relation och närhet med betraktaren genom att bjuda 

in till partiledarens (Ulf Kristersson) hem och trädgård där vi även får möta hans familj; fru, tre 

döttrar och annan släkt eller vänner. Ulf är ledigt klädd med en skjorta där ärmarna är 

uppkavlade och översta knappen vid halsen oknäppt. Med klädseln som semiotisk resurs har 

filmskaparen velat presentera en mer ledig och folklig bild av honom än den vi är vana att se 

honom i; den strikt kostymklädde partiledaren och därmed minska den sociala distansen mellan 

honom och betraktaren. 

 

Samtalet som inleds här föregås av Birgittas inledande reflektioner kring sin man, om att han 

är väldigt engagerad. Dett  bekräftas på en gång då Ulf dyker på sin granne ute i trädgåreden 

och kastar sig in i ett politiskt samtalsämnen (0:02). Inledningsvis har filmskaparen valt att 

skildra scenen ur grannens perspektiv. Ulf är avbildad på ett socialt nära medelavstånd, mer än 

en armlängds avstånd från grannen och oss som betraktare. Filmskaparen har placerat Ulf lite 

till vänster om bildens lodräta mitt och till höger om denna är grannen avbildad bakifrån i en 

extremt nära närbild; man ser endast lite av hans huvud. Genom att använda vänster-höger 

positionerna som semiotisk resurs har filmskaparen markerat ett högre värde på Ulf i bilden än 

grannen. Som ytterligare förstärkning för den framskjutna positionen har filmskaparen även 

låtit ljuskontrasten i bilden ligga på honom (Ulf). 
 

(UK):  Vet <du> (.) När man fördelar resurser i samhället (.) då kan man 

inte va populist (.) →  
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Samtalsanalys; Ulf inleder samtalet utan någon form av igenkännande hälsningsfras eller 

socialt ”kallprat” (0:02). Han går direkt på det politiska samtalet utan att invänta interaktion 

från sin granne. Samtalsämnet upplevs plockat ur tomma intet, något som också bekräftar 

Birgittas tidigare reflektion över att han tänker på politik hela tiden. Ulf ger inga tecken på 

någon responspunkt där en tänkt turtagning skulle kunna få samtalet att fortgå. Inte heller 

grannen visar några tecken, vare sig verbalt eller med kroppsspråket, på att vilja få samtalsturen. 

Denne ser istället avmätt på Ulf som lutar sig fram och pekar mot något i grannens trädgård 

(0:06). Ulf både rör sig och talar fort när fortsätter;  
 

(UK) Där borta (.) finns det en sjukvårdsbuske (o.6) den behöver mycket 

mer tror ja.  

(GR) okej: 

 

Multimodal analys: Vid grannens ”okej” vänder denne sig bort från Ulf och går därifrån. Här 

har filmskaparen valt att använda både ansiktsuttryck, kroppsspråk och aktivitet som semiotiska 

resurser för att skapa modalitet. Grannens ansiktsuttryck och kroppsspråk visar på ett ointresse 

för att delta i samtalet. Tillsammans med aktiviteten, att han går därifrån, har filmskaparen 

markerat modalitet i situationen.  

 

Ulfs tal har en tematisk bindning, om än otydlig. Temat är politik och ordet ”populist” i den 

inledande meningen syftar till ”populism”. Populism är enligt Svensk Ordbok;  
 

”en politisk inriktning som i särskilt hög grad företräda (små)folkets intressen gentemot 
eliten. Uttrycket som sådant används ofta i en nedsättande betydelse då det för många 
relateras till folkligt missnöje med skattepolitik” (SO, 2018).  

 

Filmskaparen har även valt att använda en associationsrelaterad retorisk stilfigur i form av en 

metafor; ”sjukvårdsbuske”. Den retoriska stilfiguren bekräftas av Ulfs visuella aktivitet, då han 

pekar mot en faktisk buske i grannens trädgård. Metaforen som sådan relaterar till något inom 

sjukvården, vilket förledet i ordet visar; ”sjukvårds-”. Efterledet, ”-buske”, kan däremot inte 

relateras direkt till någon förekomst inom sjukvården utan tolkningen av hur filmskaparen byggt 

ihop metaforen kan syftas till grannens aktivitet; han vårdar sina buskar genom att ge dem 

vatten (0:05). Utifrån detta kan man i en förlängning tänka att ”-buske” symboliskt avser att 

omfatta hela den svenska sjukvården. Fortsättningen på meningen; ”den behöver mycket mer 

tror ja” kan då antas vara ett uttryck för att Ulf önskar ge sjukvården mer vad det gäller en större 

budget och bättre förutsättningar.  

 

Scen 2: 

I nästa scen får vi se en större familjesammankomst ute i trädgården (0:16). I förgrunder syns 

två av döttrarna som spelar krocket och de diskuterar spelregler sinsemellan. I bakgrunden syns 

övrig familj sitta och kalasa. ”Familjen” som semiotisk resurs är en sammansvetsad grupp av 

människor som ger varandra en social identitet. I det här fallet visar filmskaparen den som en 

kärnfamilj, placerad i en svensk idyll. Bordet är dukat till kalas med porslinet ”Blå blom”, en 

saftkanna, hembakade kakor och en vas med blommor som ser ut att komma från trädgården. 

Filmskaparen har en valt en hög ljuskontrast i bilden vilket gör att familjen kring bordet ser ut 
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att sitta i lite av ett skimmer. Som jag nämnde tidigare markerar en hög ljuskontrast i flerfärgade 

bilder idealisering och det är tydligt att filmskaparen vill visa familjesammankomsten som en 

idealiserad idyll. I scenen kring fikabordet har man den höga ljuskontrasten till trots, skapat 

djup i bilden genom att göra bakgrunden diffus. Detta gör att familjen i förgrunden ges en 

framskjuten position i förhållande till bakgrunden. Betydelsepotentialen i de semiotiska 

resurserna förmedlar tecken på välstånd, idyll och  idealism. Bildens kontext, som semiotisk 

resurs, förstärker den socialt starka position som familjen redan har och kan verka distanserande 

både socialt och kulturellt för delar av målgruppen.  

 

Det verbala språket bekräftar dels Birgittas reflektioner kring Ulfs väldiga politiska 

engagemang;  

 

D1 Nämen du måste [ju gå] → 

D2  [Pappa: ] → 

D1       [i rätt ordning] 

D2 från vicket håll får man köra här i 

mitten:?] 

(UK) [Det här med regler är jä:tteviktigt (o.6) >framförallt för 

landets småföretagare (.) vet ni att det e alldeles för svårt å 

krångligt att vara företagare < (.) >de e för mycke bestämmelser 

(.) de e för mycke regler (.) de e för höga skatter< (o.6)]  

 

Samtalsanalys: Här visas dels prov på så kallat överlappande eller samtidigt tal då en av 

döttrarna (D1) ropar på sin pappa samtidigt som hennes syster pratar med henne. Filmskaparen 

har även använt sig av en retorisk förstärkning i form av ett adjektiv; ”jätteviktigt” och en 

retorisk stilfigur i form av förstärkande upprepning, en anafor; De e för mycke bestämmelser. 

De e för mycke regler. De e för höga skatter. Inte heller i denna samtalssekvens visar Ulf några 

som helst tecken på att vilja lämna ifrån sig samtalsturen när han väl tar den efter (D1). Ulf 

visar brister i den kommunikativa kompetensen i det att han helt nonchalerar (D1):s faktiska 

fråga och istället fortsätter på det inslagna temat; presentationen av sina politiska åsikter. Även 

här använder sig filmskaparen av ett upprepat tema då ”regler” är gemensamt tema för både 

döttrarnas inledande samtal sinsemellan och Ulfs senare utsaga. Han ändrar samtalets riktning 

då han för över temat från krocketregler till sina politiska åsikter. 

 

Scen 3 till 5 

Multimodal analys; (0:32) in i filmen ser vi familjen sitta till bords och äta middag. Plötsligt 

utbrister Ulf; ”POLISEN!” varpå han rusar från bordet och ut. (Bildväxling) Ute på gatan har 

man placerat honom bredvid den polisbil som kört förbi huset. Vi ser två poliser i bilen. 

Distansen är personligt nära men de är vända bort från betraktaren. De ser på Ulf som står lutad 

mot bilen vid förarens nervevade ruta. Filmskaparen har skapat djup i bilden genom att softa 

ner förgrunden med poliserna och låtit kamerans skärpedjup och ljuskontrast ligga på Ulf. I och 

med dessa semiotiska resurser har man tilldelat Ulf en framskjuten position i bilden. Kontexten, 

att polisbilen är i detta till synes välbärgade och lugna område och patrullerar i stället för på en 

plats där de kanske bättre skulle behövas kan tolkas som socialt distanserande och dessutom 
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provokativt. Samtidigt ger inte kontexten en klar bild över varför polisen är där, så tolkningen 

är enbart spekulativ. 
 

UK [Va tycker ni två vi borde göra för att få fler poliser i Sverige?] 

 

(Här växlar scenen tvärt och tar oss tillbaka till familjemiddagen. Ulf kommer gående mot sin 

plats vid bordet med en vinflaska som han precis håller på att öppna och säger: ”Och 

Systembolaget ska vi behålla!” , varpå scenen växlar tillbaka till scenen vid polisbilen.) 
 

UK [De här e en jätteviktig fråga för mej (.)] 

 

Samtalsanalys: Verbalt visar Ulf här tecken för en responspunkt då han ställer en tydlig fråga 

direkt till de båda poliserna. Men i stället för att invänta svaret och låta någon av de båda 

poliserna respondera, tar han själv tillbaka samtalsturen. Detta trots att han enligt egen utsaga 

själv anser frågan ”jätteviktig”. 

 

Scen 6 

Multimodal analys: Vi ser Ulf ute på en löprunda (0:45). Han springer spänstigt förbi en man 

som står dubbelvikt och pustar ut efter vad vi får anta är ett löprunda. Den pustande mannen 

tittar upp mot Ulf när denne springer förbi honom och frågar: 
 

UK Soppatorsk (.) [eller?] 

Löpare  [<ehaa>] 

UK          [Så kan det gå för välfärden också (.)] 

 

Att partiledare Ulf Kristersson i denna politiska reklamfilm är ute och springer ka också ses 

som en semiotisk resurs där filmskaparen indirekt påtalar att partiet med Ulf i spetsen anser att 

motion är viktigt. Likväl har filmskaparen också fördjupat betraktarens relation till partiledaren 

då vi här får veta något personligt om honom; indirekt får vi veta att Ulf är en man som är mån 

om sin hälsa då hans lätta löpsteg visar att det inte är första gången han sprungit för motionens 

skull. 

 

Samtalsanalys: Här visar samtalet ytterligare prov på en responspunkt som uteblir och så kallat 

överlappande eller samtidigt tal. Ulf tar tillbaka samtalsturen utan att invänta responsen från 

den tillfrågade. Filmskaparen har även använt sig av ännu en metafor; ”soppatorsk”. 

Symboliken i metaforen kan relateras till att den svettiga mannens ork har tagit slut, att bränslet 

tagit slut. Vidare syftar Ulf metaforen till att där finns en risk att välfärden råkar ut för samma 

sak (om inte något görs åt saken).  

 

Scen 7 

Mutimodal analys: I sista scenen får vi se paret Kristersson-Ed i deras hem (0:50). Hemmet 

som semiotisk resurs visar tecken på välstånd. Det är rent och prydligt. Dörrlister och takhöjd 

visar att huset är en äldre ”finare” villa. Visuellt kan vi anta att detta är en bostad för en mer 

välbärgad familj. Ulf är placerad i bildens förgrund. Han står inledningsvis vänd bort från 

kameran och dammsuger samtidigt som han pratar politik med sin fru Birgitta. Aktiviteten, att 

Ulf dammsuger, kan som semiotisk resurs antas syfta till jämställdhet. Birgitta är i den här 
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scenen inledningsvis placerad i ett angränsande rum med ryggen dels mot kameran, dels mot 

sin man. Birgittas agerande och kroppsspråk ger en antydan om att hon inte är intresserad av 

vad han talar om. Ulf gestikulerar när han pratar; 

 

UK Vi måste [prioritera bättre] 

BE  [Va säger du?] 

UK Skolan å försvaret å polisen å sjukvården (.) 

 

Här ser vi att manusförfattaren övergår från att tidigare låtit huvudpersonen utgå från att 

beskriva sina politiska åsikter utifrån det egna jaget till att bli ett ”vi”. Detta kan tolkas som att 

Ulf  nu talar om ”vi” här hemma, ”vi” i partiet eller också som ett retoriskt grepp av 

filmskaparen att skapa ethos, pathos och logos för Ulf och hans tal; att filmskaparen avser att 

skapa en ”vi”-känsla med betraktaren. Fram till nu har filmskaparen bjudit in betraktaren till 

partiledare Ulf Kristerssons fina idealiserade hem och hans stora kärnfamilj och nu har 

betraktaren blivit en del av detta ”vi”. Användandet av den retoriska stilfiguren i form av en 

hopning i frasen; ”Skolan å försvaret å sjukvården” kan verka som en förstärkande semiotisk 

resurs för denna ”vi”-känsla då temat för hopningen är områden i samhället som de flesta ur 

målgruppen på ett eller annat sätt har en relation. 

 

I slutscenen (0:49) är enda gången vi får se Ulf stanna upp och själv reflektera över något. Det 

är då Birgitta lämnar rummet och Ulf som han vänder upp mot oss betraktare och säger lite 

förundrat;  
 

(UK) Hon bara gick (o.6).  

 

Samtidigt presenteras moderaternas slogan textuellt över halva bildrutan: ”NU TAR VI TAG 

I SVERIGE” (0:54). Texten har placerats i förgrunden vilket ger det en framskjuten position; 

från det nedre vänstra hörnet och in mot mitten. Även just denna placering har betydelse. Här 

överlappar texten inte hela bilden utan vi ser Ulf direkt till höger om texten och Birgitta i 

bakgrunden uppe i bildens högra hörn. I Sverige läser vi text från vänster till höger varför det 

som är placerat till höger ges en framskjuten position i förhållande till övriga texten. Texten, 

”Nu tar vi tag i Sverige”, har med andra ord prioriterats som det mest viktiga i bilden. Man 

förstärker textens framskjutenhet genom att låta texten vara blå, ovanpå övrig bild. En röd 

textfärg anses ge en än mer framskjuten position åt skrift som texten. En trolig orsak till att man 

valt bort denna färg kan vara att den som semiotisk resurs politiskt kan förknippas med den 

politiska vänstern. Den blå färgen associeras till högerpartierna vilket därför styrker den 

semiotiska resursen i den här kontexten.  

 

Filmskaparen har placerat Ulf direkt till höger om textelementet och blir det vi ”läser” direkt 

efter textelementet, han är det som värderats näst högst i bilden efter textelementet. Längst bort 

i bild, i högra hörnet har man placerat Birgitta (som nu är på väg ut ur rummet) och är såldes 

den som värderats lägst i bild. Att hon här dessutom är på väg ut ur rummet och bilden skapar 

en stark betydelsepotential för uttrycket och till hennes egna samtalsavslutning; ”Ni får gärna 

rösta på Ulf den 9 september” (= rösta bort honom från hemmet). 
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6.2 Multimodal analys av filmens primära samtal 

Som förklarades i metodbeskrivningen byggs kampanjfilmen upp kring detta samtal. 

Filmskaparen har för samtalet använt sig av en kommunikationsmodell där han fokuserat på 

talarens intention och budskap (Norrby 2014:55); talarens ethos, pathos och logos. Lyssnaren 

är här dels en dold deltagare, dels vi som betraktare. Det finns därför ingen som kan interagera 

vare sig till det textuella eller visuella monologliknande budskap Birgitta (här: BE) förmedlar 

och upplevelsen är att det sekundära samtalet, det nyss beskrivna, är Birgittas tankar kring sin 

man, hans politiska engagemang och hennes eget liv.  

Vi möter Birgitta sittandes i familjens vardagsrum (Karlsson, 2018). Hon är klädd i en grön och 

vitrandig blus och ger uttryck av att vara en trevlig och sympatisk människa. 

Situationskontexten, att vi möter Birgitta i parets hem, är i sig en närhetsskapande semiotisk 

resurs som filmskaparen använder sig av för att skapa en personlig relation mellan Birgitta och 

betraktaren vilket även förstärks i distansen man låtit filma henne i; en ”vanlig närbild” vilken 

ses som nära och personlig. Filmskaparen har låtit kameran lägga skärpedjup och fokus på 

henne och har därmed både skapat ett djup och framskjutenhet i bilden. Djup och 

framskjutenhet är semiotiska resurser filmskaparen använder sig av för att styra betraktarens 

fokus, det man vill att betraktaren ska se först, i det här fallet Birgitta. Situationskontexten är 

sådan att Birgitta är gift med partiledaren för ett av regeringens oppositionspartier. Valet närmar 

sig och hon deltar i denna politiska reklamfilm för att värva röster till sin man. Han arbetar för 

att bli statsminister och Birgitta stöttar hans beslut så till den grad att hon bjuder in filmskapare 

och betraktare in i sitt hem. Vad jag vill analysera här är vilket syfte Birgitta har med det hela. 

 

(BE) <Nämen>(.)Ulf e ju vä:ldigt engagerad →  (0:00) 

 

Inledningsvis ges uppfattningen av att Birgitta inte riktigt vet vad hon ska tala om. Inledningsvis 

flackar hon något med blicken och ger ett lite tafatt uttryck. Hon ser inte på den hon talar med, 

inte heller på betraktaren. Filmskaparen växlar här till det sekundära samtalet där vi får se Ulf 

dyka på sin granne med sina politiska åsikter och betraktaren får en bekräftelse på vad det är 

Birgitta menar med att han är väldigt engagerad.  
 

(BE) Han tänker på politik (.) politik (.)politik →  (0:14) 

(BE) Hela tiden (0:31) (o.6) → (0:30) 

 

För att förstärka bilden av hans politiska engagemang använder filmskaparen här en retorisk 

stilfigur i form av en hopning; ”politik, politik, politik” och en stark markerad betoning på 

frasen ”hela tiden”. Birgittas tankarna bekräftas av scener ur det sekundära samtalet där 

döttrarna inte får svar på sin krocketfråga, poliserna som inte ges möjlighet att svara på vad de 

anser att man ska göra för att förbättra villkoren för deras yrkeskår och för samhället i stort och 

den utpumpade löparen som jämförs med välfärden. Filmskaparen arbetar här med Birgittas 

ethos, pathos och logos och bygger upp den empati som hen vill att betraktaren ska få för 

Birgitta. Som betraktare kan vi se hur hon under detta samtal genomgår en mental process och 

från den inledningsvis något tafatt flackande blicken, med ansiktet är vänt lite nedåt förändras 

detta sakta till att utstråla mer betänksamhet då hon fortsätter och ser upp på denne ”någon” 

mitt emot.; 
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(BE) Det vore ju ganska skönt om han blev statsminister (o.6) →  (0:41)  

 

Ordvalet, att det skulle vara ”skönt” istället för exempelvis ”bra”, visar att det är av personliga 

anledningar hon uttrycker sig som hon gör. Den mentala processen, ansiktets och 

kroppsspråkets förändrade uttryck från tafatt till beslutsamhet och en markerad betoning på 

ordet ”skönt” skapar tillsammans en semiotisk resurs som verkar förstärkande till den verbala 

utsagans kontext. Filmskaparen lyckas här skapa logos; att med det sekundära samtalets bilder 

och beskrivning av hennes man, tror vi nu på hennes argument; ”Det vore ganska skönt om han 

blev statsminister”. Det hela ger skapar stark modalitet inför den sista scenen där hon vänder 

upp blicken och ser rakt på betraktarna och fortsätter;  
 

(BE) Du får gärna rösta på Ulf(.) <nionde> (o.6) <september> (o.6) 

<Snälla> (o.6) (0:46) 

 

Med blicken som semiotisk resurs kräver hon nu betraktarens uppmärksamhet. Filmskaparen 

vill här markera att det som nu sägs är mer viktigt än det som sagts tidigare; Birgitta menar det 

hon säger; hon skulle tycka det var skönt om hennes make blev statsminister. Att detta är viktigt 

visas även genom att man här valt att vända sig direkt till betraktaren även verbalt. Genom att 

inleda med att säga ”du” skapas en direkt relation med betraktaren, det blir personligt. Med 

betoning på orden ”gärna” och ”snälla” förstärks utsagans innebörd ytterligare. Birgitta vädjar 

till betraktaren om empati; rösta på Ulf den nionde september, så att hon kan få det lite lugnt 

och skönt. I den sista scenen ur det sekundära samtalet bekräftar filmskaparen denna tolkning 

då Birgitta vänder ryggen mot betraktaren och sin man och lämnar sin man ensam kvar i 

rummet. Kontexten i sig blir en stark semiotisk resurs och filmskaparen har lyckats med sin 

avsikt; att få betraktaren att känna både empati och sympati för Birgitta.  

 

 

 

7 Resultat 

7.1 Resultatsammanfattning; semiotiska resurser 

Resultatet visar att filmskaparen har valt att använda visuella semiotiska resurser som sänker 

modaliteten något i en annars naturalistisk kodningsorientering man valt att använda för det 

visuella uttrycket i filmen. De visuella resurser man valt att använda är; 

- Situationskontexten: Filmskaparen använder familjen Kristersson och Eds egna hem 

och trädgård som scen och man gör detta för att skapa en relation med betraktaren, för 

att få denne att känna sig inbjuden och delaktig. Genom att förstärka denna semiotiska 

resurs med att genomgående använda en hög ljuskontrast i allt som berör familjen 

idealiseras situationen och filmskaparen situationen en känsla av idyll. Idyllen, som 

semiotisk resurs, kan för många verka socialt distanserande då det finns många 

människor i Sverige som kanske inte alls känner igen sig i den bilden av kärnfamiljen, 

boendet och ett välstånd som hör till människor med hög social status och godare 

ekonomi än majoriteten av invånarna i Sverige.  
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- Familjen: en sammansvetsad grupp av människor som ger varandra en social identitet. 

Här fungerar familjen som en social semiotisk resurs som både kan tolkas att ge uttryck 

för en idealiserad bild av familjen Kristersson-Ed som kärnfamilj. Dels kan resursen 

även skapa en socialt avgränsande distans då filmskaparen har förstärkt bilden genom 

en hög ljuskontrast som verkar idealiserande och på så sätt ge en negativ konnotation 

för de som inte har denna kärnfamilj, trots att det kanske är det man önskar. 
 

- Klädseln: filmskaparen har valt att presentera Ulf Kristersson mer ledigt och vardagligt 

klädd än vad vi är vana att se honom i sin yrkesroll. Denna resurs fungerar här som en 

närhetsskapande resurs för att minska klyftan mellan partiledaren och målgruppen, visa 

en bild av honom som mer folklig. 
 

- Attribut: Filmskaparen använder porslin, blommor, kakor,  annat fikabröd och 

vinflaska som attribut. Här fungerar dessa som en idealiserande semiotisk resurs som i 

sig förstärker bilden av den idealiserade kärnfamiljen. 
 

- Positionering; Filmskaparen har använt vänster-höger positionering som semiotisk 

resurs för att värdera textelement i förhållande till varandra. I scenen med Ulf 

Kristersson och grannen har man använt denna resurs och dessutom förstärkt den med 

hög ljuskontrast som man lagt på Ulf Kristersson, vilket verkar förstärkande på 

positioneringen som semiotisk resurs. I den sista scenen har man placerat textelementen; 

textslogan – Ulf Kristersson – Birgitta Ed, från vänster till höger. Det med högst värde 

placeras längst till vänster. På detta sätt får filmskaparen också betraktaren att ”läsa” av 

det som har högst värde först eftersom vi i västvärlden läser från vänster till höger. Även 

kamerafokus har använts för att skapa framskjuten positionering av olika textelement i 

bilden. I scenen med familjekalaset i trädgården har man valt att lägga fokus på familjen 

vid bordet och på så sätt diffuserat bakgrunden Syftet med att använda denna teknik 

som resurs är densamma som vänster- högerpositionering, man värderar textelementen 

i förhållande till varandra. Det som är längst fram är värderat högst. Likaså får 

filmskaparen betraktaren att fokusera på det som framträder främst och tydligast. . I 

scenen med Ulf vid polisbilen används denna resurs, fast omvänt. Här har man placerat 

Ulf längst ifrån betraktaren men då man gjort förgrunden mörkare och lagt fokus och en 

hög ljuskontrast på Ulf, får man samma innebörd vid användandet av djupet i bilden. 
 

- Kroppsspråk och ansiktsuttryck: I scenen med Ulf Kristersson och grannen använder 

filmskaparen grannens kroppsspråk och ansiktsuttryck som semiotisk resurs. Här 

fungerar detta som en avgränsande resurs mellan samtalsdeltagarna då grannen tydligt 

visar på ointresse för Ulf och hans försök till dialog med honom genom att han ser 

avmätt och intresserat på Ulf när han talar. Kroppsspråk och aktiviteten bekräftar och 

förstärker denna tolkning då grannen fysiskt vänder sig ifrån Ulf och går därifrån. 

Resursen används även i Birgitta Eds samtal, vilket redovisas för senare. 
 

- Aktivitet: Filmskaparen använder aktivitet som semiotisk resurs i både scenen med 

grannen och den avslutande scenen med Birgitta. Båda dessa vänder ryggen mot Ulf 

och lämnar honom, i trädgården och i vardagsrummet. I scenen där Ulf är ute på en 
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löprunda använder filmskaparen denna aktivitet som semiotisk resurs för att påvisa att 

Ulf är en man som är mån om sin hälsa och vidare kan man tolka det som att han trots 

att han är en upptagen man, är medveten om motionens vikt för välmående, vilket också 

verkar som en idealiserande bild av honom. Likaså används aktiviteten som semiotisk 

resurs i slutscenen där filmskaparen placerat Ulf dammsugandes i förgrunden av bilden. 

Med framskjutna positioneringen av honom i förgrunden vill filmskaparen visa att detta 

är viktigt och aktiviteten, att han dammsuger används för att visa att Ulf är en man som 

förespråkar jämställdhet.  
 

- Ord: I scenen med grannen använder Ulf ordet ”populism” som här kan verka som en 

semiotisk resurs för att indirekt skapa en negativ syftning till den politiska vänstern. 

Ordet populism syftar till ordet populist och används för att beskriva någon som i hög 

grad företräder (små)folkets intressen. I situationen förklarar Ulf att man inte kan vara 

populist när man ska fördela resurs i samhället; kontexten bekräftar denna tolkning. 
 

- Retoriska stilfigurer: Filmskaparen har valt att använda associationsrelaterade 

retoriska stilfigurer i form av metaforer; ”sjukvårdsbuske” och ”soppatorsk”. Den 

senaste metaforen kommenterar han själv med ett ironiskt svar: ”Så kan det gå för 

välfärden också.” Vidare används förstärkande retoriska stilfigurer; anafor i form av 

upprepande mening;  ”De e för mycke bestämmelser. De e för mycke regler. De e för 

höga skatter”. Upprepade gånger använder man även en förstärkning i form av ett 

adjektiv; jätteviktigt och även upprepande hopning: ”politik, politik, politik” och 

”skolan å försvaret å sjukvården”. 

 

7.2 Resultatsammanfattning samtalsanalys – Ulf Kristersson 

Sammanhanget och situationen för detta tal är att det förekommer i Nya Moderaternas officiella 

kampanjfilm; en politisk reklamfilm som visats i de kommersiella tv-kanalerna inför 

riksdagsvalet 2018. Målgruppen för talet är de röstberättigade som ser denna politiska reklam 

som skapats i syfte att vinna röster inför det kommande valet. Samtalens huvuddeltagare är 

partiledaren, Ulf Kristersson.  

Detta samtal inleds med en samtalssituation ute i paret Kristersson och Eds trädgård. Deltagare 

här är Ulf och hans granne. Ulf är initiativtagare till samtalet som han inleder helt utan vare sig 

hälsningsfras och utan att invänta respons från sin granne för att se att denne accepterar samtalet 

och samtalsämnet; han självutnämner sig själv som talare och ämnesframkallare (Norrby 

2014:185). Samtalsämnet bygger på argument för partiledare Ulf Kristerssons politiska 

ståndpunkt. Under detta korta samtal visar inte Ulf några tecken på att komma till någon form 

av inramningsfras eller responspunkt där han bjuder in grannen i samtalet. Han 

uppmärksammar inte heller grannens tecken på ointresse som han visar genom ett torrt 

inflikande ”okej” och ett avmätt ansiktsuttryck. Grannen visar även ointresset med 

kroppspråket; han vänder sig bort från Ulf och lämnar även samtalssituationen.  

Nästa samtal utvecklas ur en situation ute i familjens trädgård. Parets döttrar spelar krocket och 

diskuterar kring vilka regler som gäller och som blir upptakten för samtalet då en av döttrarna 

ropar på sin pappa för att fråga om vilka regler som gäller; - Pappa, från vilket håll får man köra 
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här i mitten? Det är en direkt fråga till Ulf . Frågan visar den inramningsfras och påföljande 

tydliga responspunkt som är riktad direkt till honom, som döttrarnas pappa. Ulf tar samtalsturen 

men nonchalerar dotterns faktiska ämnesfråga och växlar över ämnet till att bli en politisk 

ståndpunkt; - Det här med regler är jätteviktigt, framförallt för landets småföretagare. -Vet ni, 

det är alldeles för svårt och krångligt att vara företagare o.s.v. Här visar Ulf inte någon som 

helst kommunikativ kompetens dels för att han helt negligerar att svara på den ställda frågan 

och dels för att han aktivt vänder ryggen mot döttrarna och istället tar med sig den samtalstur 

han tydligt tog över och fortsätter samtalet och det politiska samtalsämnet kring fikabordet där 

hans fru Birgitta och andra släktingar eller vänner sitter. Inte heller i detta samtal visar visar Ulf 

några tecken på att komma till någon form av inramningsfras eller responspunkt där han bjuder 

in övriga deltagare i samtalet. 

Samtalssituationen för nästa samtal inleds runt middagsbordet i familjens hem. Plötsligt och 

utan hänsyn utbrister Ulf; - Polisen! varpå han rusar upp och ut ur rummet. Här visas ingen 

respekt eller hänsyn för övriga familjemedlemmar. Scenen för samtalet växlar och vi ser Ulf 

stående vid en polisbil där han inleder ett samtal med två poliser i bilen. Han ställer en direkt 

fråga till de båda poliserna, men trots inramningsfras och tydlig responspunkt återtar han 

samtalsturen utan att invänta respons från de båda poliserna. Han fortsätter sin nu 

självutnämnda samtalstur med; - Det här är en jätteviktig fråga för mig. 

Nästa samtal sker även detta ute på gatan. Ulf är ute på en löprunda och springer förbi en annan 

löpare som står och pustar ut. Här kan man se en form av hälsningsfras från Ulf sida då han 

med en metafor frågar; - Soppatorsk? Inte heller här reflekterar Ulf över den andres försök till 

inflikning; - eeahh, utan överlappar dennes tal och fortsätter samtalsturen med en något ironisk 

politisk åsikt; - Så kan det gå för välfärden också. 

I samtalets sista scen möter vi Ulf och Birgitta i parets vardagsrum. Ulf pratar politik med en 

Birgitta som inte visar några tecken på intresse för samtalet eller ämnet. Här överlappar 

Birgittas inflikande fråga Ulfs prat; - Vad säger du? En fråga Ulf inte uppmärksammar utan 

fortsätter sin samtalstur. Då Birgitta lämnar rummet stannar det monologliknande samtalet upp 

och Ulf vänder sig mot betraktaren och konstaterar något undrande; - Hon bara gick. 

 

7.3 Resultatsammanfattning ethos, pathos och logos – Birgitta Ed 

Sammanhanget och situationen för detta tal är att det förekommer i Nya Moderaternas officiella 

kampanjfilm; en politisk reklamfilm som visats i de kommersiella tv-kanalerna inför 

riksdagsvalet 2018. Målgruppen för talet är de röstberättigade som ser denna politiska reklam 

som skapats i syfte att vinna röster inför det kommande valet. Talaren är Birgitta Ed, gift 

partiledaren Ulf Kristersson.  

Talet har ett tydligt tema och en röd tråd som gör det lätt att följa med i vad som sägs. Birgitta 

inleder med att presentera sin man och hens väldiga engagemang för politik. Det sagda backas 

upp med scener ”ur deras liv”, som visar det Birgitta nyss sagt; att hans väldiga engagemang 

för politik tar över inom alla områden. Oavsett situation och samtalsämne förvandlar Ulf 

situationen till ett politiskt samtal där han tar samtalsturen utan att visa respekt eller hänsyn för 

övriga deltagare. Bilderna har som syfte att backa upp Birgittas tal för att skapa ethos åt de 

argument hon för fram.  
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Som person upplevs Birgitta vara en trevlig och sympatisk person som inledningsvis verkar lite 

tafatt, både i tal och kroppsspråk och i hur blicken flackar och hon tittar ofta ner mot golvet, 

vilket upplevs osäkert men är en del i att skapa det pathos som filmskaparen vill skapa. Detta 

blir tydligt i takt med hur talet – och Birgitta – utvecklas och genom hur filmskaparen redan i 

första scenen inleder med att arbeta upp Birgittas ethos genom situationskontexten. För att redan 

inledningsvis skapa en relation till målgruppen använder man Birgittas gästfrihet som en 

närhetsskapande semiotisk resurs. Betraktaren har bjudits in i paret Kristersson och Eds hem 

där vi möter Birgitta sittandes i deras vardagsrum. Den symboliska distansen filmskaparen 

använt att presentera Birgitta i är personligt nära, det man inom den multimodala analysen kallar 

”en vanlig närbild” och den avbildade upplevs vara inom en armlängds avstånd ifrån 

betraktaren. Filmskaparen använder både en hög ljuskontrasten och kamerans fokus som 

semiotiska resurser dels för att idealisera hemmet och Birgitta, dels för att betraktaren ska 

fokusera på henne. Kamerafokuset som ligger på Birgitta positionerar henne i en framskjuten 

position då bakgrunden, genom fokuseringen gjorts diffus och ger rummet omkring henne en 

låg detaljrikedom. Situationen blir personlig och uttryckets modalitet stärks av hennes något 

tafatta sätt och genom att hon talar till betraktaren, som vän. Helhetsuttrycket man här skapat 

av situationen, av Birgitta som person, är grepp filmskaparen använder för att väcka de känslor 

av empati och sympati (ethos) hos målgruppen som partiet behöver för att grunda den relation 

som visar på Birgittas trovärdighet som person. 

I takt med talet, den tydliga mentala process Birgitta genomgår och den bild det sekundära 

samtalet visar upp av hennes man, partiledaren, så upplevs det Birgitta talar om som trovärdigt. 

Argumentet hon för fram om att det vore ”skönt” om Ulf blev statsminister, förstärker 

relationen med målgruppen då detta visar att hon här talar om sin egen situation, inte sin mans. 

Filmskaparen använder här ett retoriskt grepp för att fördjupa den personliga relationen mellan 

Birgitta och målgruppen genom att helt lyfta bort det rimliga politiska argumenten för att 

målgruppen ska röst på Nya Moderaterna i valet och istället göra det till val av empati för 

partiledarens fru. 

I sista scenen för detta samtal är sedan blicken den starkaste semiotiska resursen filmskaparen 

använder för att påverka uttrycket och talets logos. Från att i inledningen flackat med blicken 

förstärker filmskaparen argumentens riktighet genom att låta Birgitta för första gången under 

samtalet se rakt in i kameran, rakt på oss betraktare. Argumentens giltighetsanspråk och talets 

logos bekräftas där och då; det som nu sägs är viktigt, riktigt och sant och det finns inget 

politiskt i hennes önskan när hon ber oss att rösta på Ulf den nionde september. 

 

7.4 Resultatdiskussion 

Vanligtvis brukar offentliga personer hålla isär privatlivet och arbetslivet, här gör man precis 

tvärtom. Det kan ses som en kraftig flirt med väljarna, likt ett ”hemma-hos” reportage som görs 

för att skapa en relation med betraktarna. Trots den idealiserade bild man velat framställa av 

Kristersson och hans familj så blir bilden av honom inte positiv. Han visar genom hela samtalet 

på bristande social kommunikativ kompetens och tecken på att vara både hyperaktiv och 

självupptagen då han nonchalerar alla i sin omgivning, både familj, granne och polisen. 

Grannens agerande, döttrarnas uppgivenhet vid krocketspelet och Birgitta Eds önskan och 

handling i slutscenerna bekräftar den mindre sympatiska bild av honom som framställs i filmen. 
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Både grannen och Ed vänder sig bort från Kristersson och går ifrån honom. Det är en stark 

semiotik i de handlingarna och frågan är om väljarkåren bör ta till sig det budskapet och följa 

deras exempel, vända sig ifrån moderatledaren och se sig om efter bättre alternativ? Här får 

man dock ha filmskaparen, Felix Herngrens, tanke med filmen i åtanke; den är producerad för 

att vara humoristisk (Karlsson, 2018). Idén till filmens upplägg har Herngren hämtat från 

Gerald Daughertys kampanjfilm från guvernörsvalet i Texas 2016 (Samuels, 2016). Likheterna 

mellan de båda filmerna är slående.  

 

Ser man till innehållet i budskapet och på vad jag som fann som särskilt utmärkande i den 

verbala utsagan i Kristerssons samtal finner jag  framförallt manusförfattarens val att använda 

metaforen ”sjukvårdsbuske” som ett tveksamt val av metafor. Den tolkning som tidigare 

gjordes i analysen bör vara den manusförfattaren hade för avsikt med metaforen men där finns 

fler tolkningsmöjligheter. Ordet ”buske” beskriver vanligtvis en växt som ofta är både snårig 

och ogenomtränglig med relativt tunt och snårigt rotsystem. Beroende på vilken konnotation 

man utläser ur ordet kan den semiotiska betydelsen i denna kontext även ge metaforen en 

negativ klang. Kombinationen ”sjukvårdsbuske” kan tolkas till att (UK) anser att sjukvården 

och dess personal idag är något snårigt och risigt, som måste göras något åt. Hade man velat 

föra fram sjukvården som något värdefullt hade man istället för ”buske” kunnat använda ordet 

”träd” som har en mer positiv och stark konnotation; detta är en växt som växer sig stor, stark 

och stabil. Det har en rejäl stam med en krona av grenar som sträcker sig ut åt olika håll och då 

skulle den påföljande meningen; ”Den behöver mycket mer tror jag” ses som att Kristersson 

verkligen vill satsa på vården och dess alla anställda och avdelningar. Den valda metaforens 

efterled ”-buske” kan även associeras till ett i samhället vanligt förekommande slanguttryck för 

det kvinnliga könshåret. Förledet, ”sjukvårds-”, skulle i så fall kunna associeras till en eller flera 

kvinnliga anställda inom sjukvården. Den semiotiska betydelsen blir då något helt annat och 

kanske i rak motsats till vad manusförfattaren hade för avsikt. Vid sådan tolkning blir den 

semiotiska betydelsen av fortsättningen; ”den behöver mycket mer tror jag” både nedlåtande 

och osmaklig och i dessa tider av #metoorörelser är det minst sagt förvånande att man använt 

sig en metafor som har sådan betydelsepotential. Betydelsen av en metafor blir den bild 

mottagaren skapar, inte den sändaren hade för avsikt att ge. Kristerssons ansvar för det sagda 

är i egenskap av uttydare (Norrby 2014:60). Som politisk representant har man ett skärpt ansvar 

i det man säger offentligt Kristersson bör därför godkänt manuset före sändning.  

 

Genom filmen har filmskaparen gett oss en bild av Ulf Kristersson som en man ganska 

energikrävande man med mindre god social kommunikativ kompetens. I filmens sista scen då 

Birgitta Ed bokstavligen lämnar honom (ensam kvar i rummet) står Kristersson kvar och undrar 

vad som hände. Scenen uppvisar stark semiotisk modalitet och hela filmkontexten når på något 

sätt ett antiklimax då filmskaparen valt att lägga in partiets slogan som textelementet i en 

framskjuten position i bilden.; ”NU TAR VI TAG I SVERIGE”. Här kan vi prata humor.  

 

Kampanjfilmen som sådan och resultatet som jag kommit fram till gör att jag även reflekterat 

över utvecklingen för politiska kampanjfilmer som reklam. Som jag nämnde i avsnittet för 

tidigare forskning så menar Strömbäck (Strömbäck och Nord, 2013:15) att den politiska 

konkurrenssituationen som den ser ut idag i det närmaste är okontrollerbar och den här filmen, 
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med sin humoristiska vinkel, känns som ett bevis på hans antagande. Ser man till hur Selander 

och Kress (2017:26) reflekterar över kring budskap som sådant; att budskapet dels innebär en 

erbjuden mening och en uppfattad mening tillsammans med Jürgen Habermas teorier kring 

hur språkanvändningen påverkas då intressen är med och påverkar och förvränger 

kommunikationen (Gustafsson, 2009:49), så kan man anta att budskapets begriplighet, 

sanning, uppriktighet och riktighet, blir svårtolkat för betraktaren. Denna utveckling kan 

anses farlig för demokratin om inte folket får lära sig källkritik. Men även med den 

kunskapen är det svårt att avgöra uppriktighet och sanning då den tekniska utvecklingen går 

så fort fram och p.g.a. att, som i det här fallet, de politiska partierna har resurserna  för att 

anlita reklambyråer som har som uppgift att skapa den verklighet partierna vill visa upp.  

 

Så slutsatsen efter detta arbete blir att vi har mycket att jobba med vad det gäller vilket ansvar 

vi och framförallt våra politiker, har när det gäller hur vi uttrycker oss och vad de budskap 

vi förmedlar faktiskt ger uttryck för. 
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Bilaga: Transkriberad text 

 

(BE) <Nämen>(.)Ulf e ju vä:ldigt engagerad →  (0:00) 

(UK):  Vet <du> (.) När man fördelar resurser i samhället (.) då 

kan man inte va populist (.) →  

(UK) Där borta (.) finns det en sjukvårdsbuske (o.6) den behöver 

mycket mer tror ja.  

(GR) okej: 

(BE) Han tänker på politik (.) politik (.)politik →  (0:14) 

D1 Nämen du måste [ju gå] → 

D2  [Pappa: ] → 

D1       [i rätt ordning] 

D2 från vicket håll får man köra här i 

mitten:] 

(UK) [Det här med regler är jä:tteviktigt (o.6) >framförallt för 

landets småföretagare (.) vet ni att det e alldeles för 

svårt å krångligt att vara företagare < (.) >de e för mycke 

bestämmelser (.) de e för mycke regler (.) de e för höga 

skatter< (o.6)]  

D2   [Jag kör härifrån nu] 

(BE) Hela tiden (0:31) (o.6) → (0:30) 

UK POLISEN 

UK VÄNTA (.) VÄNTA (.) STANNA → 

UK Va tycker ni två vi borde göra för att få fler poliser i 

Sverige? 

UK Och systembolaget ska vi behålla (.) 

UK De här e en jätteviktig fråga för mej (.) 

(BE) Det vore ju ganska skönt om han blev statsminister (o.6) →  

(0:41)  

UK Soppatorsk (.) [eller?] 

Löpare  [<ehaa>] 

UK          [Så kan det gå för välfärden också (.)] 

(BE) Du får gärna rösta på Ulf(.) <nionde> (o.6) <september> 

(o.6) <Snälla> (o.6) (0:46) 

UK Vi måste [prioritera bättre] 

BE  [Va säger du?] 

UK Skolan å försvaret å polisen å sjukvården (.) 

UK Hon bara gick 

 

 

 

 

 


