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Abstract 

Freedom of expression can be viewed as the very heart of democracy, without it the democratic 

system falls apart. Political communication is a form of expression and perhaps the most 

important form as well. The intentions and methods of political communication are not always 

honest and nuanced though, which may jeopardize the legitimacy of the democratic system. 

This is because of the demos, the voters and citizens, who represent the core of democracy as a 

system. The demos often act as receivers of political messages, and very rarely as senders. 

Consequently, the demos are vulnerable in this aspect. On the other hand, the politicians do 

have the possibly to angle and manipulate information in order to favour their own intentions. 

Political propaganda is one kind of political communication that has been present during a long 

period of time in basically every corner of the world. According to various scientists, political 

parties often use propaganda in election campaigns to maximise votes. Further on, propaganda 

can be described as deceitful and manipulative, which are features that do not correspond well 

with democracy and its ideals. Does that mean that the voters are completely helpless in 

relation to the political propaganda?  

 

With the focus and aim of this study, which is to illuminate the various features and techniques 

of propaganda, we hope to give the voters further knowledge and understanding about the 

rhetoric strategies within political manifestos. Because if the voters are not aware of the issue, 

and does not have the tools to see past the propaganda, how are they supposed to form a well-

founded perception and make a choice that they are fully comfortable with? With a certain 

analytical instrument that contains four dimensions of propaganda, some of the political 

manifestos that were presented during the election campaign in Sweden 2014 have been 

examined closely. Further on, regarding the results and conclusions of the study, it supports the 

assumption that propaganda exists in different ways within the chosen manifestos. All of the 

dimensions that exist within the analytical instrument can be perceived as found in the material. 

These dimensions/techniques are simplification, exaggeration, packaging the message and 

disguise.  

 

Keywords: Propaganda, political manifestos, dimensions, techniques, illuminate, voters   
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1. Inledning 
”Upphöjt och heligförklarat som demokratins grundförutsättning (det fria ordet) men också 

förkastat och hånat som ett medel att förleda, förvanska och förvränga (den tomma retoriken)” 

(Håkansson 1999, s. 9). Språket, eller kommunikationen om man så vill, kan i många 

avseenden betraktas som en av demokratins viktigaste hörnstenar. Rätten att uttrycka sin 

mening och påverka politiken kan till och med påstås vara något som är fundamentalt; det är en 

grundläggande rättighet som symboliserar det öppna, fria och demokratiska samhället (Møller 

& Skaaning 2013, s. 33). Utan en politisk kommunikation finns det således ingen demokratisk 

process att tala om. Vidare kan denna kommunikation brukas av olika aktörer med olika 

visioner. Ett givet exempel på en sådan typ av aktör är politiska partier, vilka utmärks av att de 

kandiderar i val och söker medborgarnas stöd för att kunna driva igenom sin politik (Esaiasson 

1990, s. 44). Då partiernas framgång i hög grad mäts genom hur väl de lyckas i valen, läggs 

således stor vikt vid den retoriska framställningen. I jakten på röster och väljarsympatier kan 

den politiska retoriken ibland bli vinklad och onyanserad, då ändamålet att vinna valet blir det 

enda som spelar någon egentlig roll.  

 

Vad händer då med demokratin när det fria ordet används på ett manipulerande sätt för att få 

makt? Betyder det att den demokratiska processen förlorar sin legitimitet? Det politiska 

språkets inneboende dualism gör att dessa frågor aktualiseras och ställs på sin spets. Å ena 

sidan har mer eller mindre alla politiska partier som sin största önskan att få makten att driva 

igenom sin politik, å andra sidan bygger det representativa demokratiska systemet på att 

informationen som förs fram av partierna inte är så pass tendentiös att väljarna manipuleras till 

att göra val som de egentligen inte står bakom. Att politisk valpropaganda förekommer i såväl 

internationell som svensk politik är ingen nyhet, men för att man som väljare ska ha möjlighet 

att kunna se på propagandan med kritiska ögon och bilda sig en nyanserad uppfattning så krävs 

en medvetenhet om den politiska retorikens utformning. Ett liknande resonemang förs även av 

propagandaforskarna Anthony R. Pratkanis och Elliot Aronson i deras bok Age of propaganda: 

The Everyday Use and Abuse of Persuasion (2001). Avsikten med den här uppsatsen är att 

belysa på vilka sätt som propagandan förekommer inom ramen för svensk politik; det handlar 

således om att framhäva retoriska strategier och nyanser som på ett ytligt plan kan tyckas vara 

obefintliga.  
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1.1.  Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilka sätt som propaganda förekommer i politiska 

valmanifest från år 2014. Genom att genomföra en deskriptiv analys av politiska valmanifest 

tillhörande Socialdemokraterna, Alliansen samt Sverigedemokraterna ämnar vi belysa 

propagandans olika skepnader. Detta mynnar ut i följande forskningsfråga: 

 

 

På vilka sätt förekommer propaganda i Socialdemokraternas, Alliansens samt 

Sverigedemokraternas valmanifest från år 2014? 

 

1.2.  Disposition 

Uppsatsens struktur ser ut på följande sätt: Först redogörs det för relevant forskning som gjorts 

inom ramen för det aktuella området och i samband med detta klargörs även det bidrag som 

uppsatsen tillför. Därefter beskrivs de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

uppsatsens tema och inriktning. I slutet av detta kapitel så redovisas det teoretiska ramverket 

som sedan används i analysen. Efter detta avsnitt, som alltså berör tidigare forskning och 

adekvat teori, presenteras och diskuteras de metodval som gjorts. Inom ramen för detta kapitel 

så ingår även en diskussion om det valda materialet samt uppsatsens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Sedermera kommer uppsatsens huvudsakliga avsnitt med analys och resultat, 

varpå slutsatser samt avslutande diskussion följer.   
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2. Tidigare forskning 
Det finns relativt många studier som gjorts inom ramen för propaganda på ett internationellt 

plan, dock inte särskilt många som gjorts i en svensk kontext. I USA har 

propagandaforskningen varit aktiv under lång tid, ett exempel på detta är som tidigare nämnt 

Anthony R. Pratkanis och Elliot Aronssons studie Age of propaganda: The Everyday Use and 

Abuse of Persuasion (2001). Den här studiens huvudsakliga fokus är att ge de amerikanska 

medborgarna verktyg att genomskåda och motarbeta propagandan, som Pratkanis och Aronsson 

anser vara ett hot mot demokratins legitimitet. Ett verktyg som forskarna lyfter fram som 

särskilt viktigt är att ifrågasätta budskap som spelar på mottagarnas känslor, att aktivt ställa sig 

kritisk till information som riktar sig mot en (Pratkanis & Aronson 2001, s. 392). Vidare 

betonar Pratkanis och Aronsson vikten av att bilda sig en nyanserad uppfattning genom att 

omfamna flera synvinklar; propagandan tenderar att endast lyfta fram en sida eller fråga som 

den mest fördelaktiga. En ytterligare studie som gjorts inom ramen för en amerikansk kontext 

är Beyond Hegemony: Classical propaganda theory and presidential communication strategy 

after the invasion of Iraq (2007). Den här studien undersöker den dåvarande presidenten 

George Bush retorik i samband med kriget i Irak. Forskarna menar att Bush kommunikation 

kan analyseras och förstås med hjälp av teorin om klassisk propaganda, vilket är en teori som 

togs fram i samband med första världskriget och handlar om att manipulera den stora massan 

för att få folket på sin sida (Patrick & Thrall 2007, s. 100). De resultat som studien utmynnar i 

stärker tesen om sambandet mellan Bush retorik och propaganda; forskarna menar således att 

teorin om den klassiska propagandan är användbar för att förstå den moderna politiska 

retoriken i samband med krig (Patrick & Thrall 2007, s. 116). Propaganda är som tidigare 

nämnt ett område som det forskats mycket inom internationellt. Nedan följer en redogörelse för 

några studier om propaganda och närliggande ämnen som gjorts i svensk kontext.    

  

Politik förknippas ofta med idéer och värderingar. Politiska partier har i regel grundläggande 

idéer samt värderingar med koppling till hur samhället bör se ut, en politisk vision med andra 

ord. Denna vision kan dock inte förverkligas utan väljarnas röster. Således måste partierna 

övertyga väljarna om att just deras idéer är de bästa. På detta sätt har den politiska retoriken en 

central roll i det demokratiska samhället, vilket är något som Nicklas Håkansson betonar i sin 

avhandling Valretorik: Om politiskt språk i partipropagandan (Håkansson 1999, s. 9). I 

avhandlingen undersöker Håkansson svenska och utländska partiers retorik i samband med ett 
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flertal valrörelser. Det rör sig således om en studie över en längre tid (1948-1994), där 

hypotesen är att ”ingen systematisk variation förekommer mellan partiernas valretorik” 

(Håkansson 1999, s. 16). För att pröva denna hypotes skapar Håkansson tre modeller som kan 

antas påverka partiernas retorik. Den första modellen består av den mediala utvecklingen som 

potentiell förklaring till variation i partiretoriken. Den andra innefattar olika valsystem som 

förklaring, medan den tredje och sista har den partistrategiska positionen (opposition eller 

regering) som motiv. För att kunna applicera dessa modeller på det aktuella materialet så måste 

den partipolitiska propagandan som fenomen bestämmas och förklaras. Detta gör Håkansson 

genom att konstruera ett antal dimensioner med tillhörande indikatorer. Den partipolitiska 

propagandan är i avhandlingen uppdelad i tre övergripande dimensioner: Abstrakta och 

konkreta budskap, omvärlden – värdering av verklighet och aktörer samt identifikation. Inom 

ramen för den första dimensionen, abstrakta och konkreta budskap, menar Håkansson att partier 

ibland väljer att fokusera på ett perspektiv av en fråga även om det finns andra synvinklar att ta 

i beaktande (Håkansson 1999, s. 39). Propagandisten kan således vinkla budskapet för att 

uppnå önskad effekt hos mottagarna. Vidare skriver Håkansson att partier ofta använder sig av 

abstrakta budskap i samband med valrörelser, vilket görs ”propagandastrategiskt” för att nå ut 

till så många väljare som möjligt (Håkansson 1999, s. 43). Att undvika allt för mycket 

konkretion i budskapen minskar således risken att vissa väljare ska tycka illa om dessa. Den 

partipolitiska retoriken genomsyras även i hög utsträckning av formuleringar som kan vara 

oklara och mångtydiga, ett exempel på detta kan vara när begrepp som ”demokrati” och 

”rättvisa” används.  

 

Vidare till den andra dimensionen, omvärlden – värdering av verklighet och aktörer tas negativ 

propaganda upp, vilket handlar om verbala angrepp och liknande partierna emellan (Håkansson 

1999, s. 47). Skuldbeläggning är vanligt förekommande inom ramen för de negativa 

budskapen. Den negativa propagandan behöver dock inte nödvändigtvis innefatta beskyllning 

och kritik av andra aktörer, utan det kan även ske i form av en dyster verklighetsbeskrivning. 

Ett exempel som Håkansson nämner är följande: ”Vi har idag sju procent arbetslösa – det är 

dubbelt så många som för tre år sedan.” (Håkansson 1999, s. 48). Även om dessa beskrivningar 

inte explicit pekar ut någon syndabock menar Håkansson att de ändå fyller en viktig implicit 

funktion i argumentationen. Vidare är partierna i regel ute efter att skapa förtroende hos 

väljarna, att få dem att identifiera sig med partiernas politik (Håkansson 1999, s. 48). Detta hör 

således till den tredje dimensionen, identifikation. Ett sätt att göra detta på kan vara att beskriva 
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en komplex fråga på ett målande och känslostarkt vis. Partierna kan även förenkla komplexa 

frågor och resonemang genom att föra ned dessa på en mer vardaglig och folklig nivå rent 

språkmässigt. Ett annat sätt att skapa trovärdighet hos mottagarna kan enligt Håkansson vara att 

beskriva en positiv utveckling i samhället och påstå att denna utveckling beror på det egna 

partiets politik (Håkansson 1999, s. 49). Även metaforer och liknelser kan användas för att 

åskådliggöra något som annars kanske vore svårbegripligt för den genomsnittlige medborgaren.  

 

Resultatet av Håkanssons studie stödjer hypotesen att det inte finns någon systematisk variation 

i partiernas valretorik, även om partipropagandan förändrades marginellt på grund av den 

partistrategiska positionen (Håkansson 1999, s. 210). Resultatet samt slutsatserna av 

Håkanssons studie kan betraktas som tämligen intressanta; om det nu är så att den formmässiga 

aspekten av partiernas propaganda återkommer systematiskt, hur ser denna propaganda ut i en 

mer dagsaktuell kontext?  
 

En studie som i likhet med Håkanssons avhandling undersöker valretorik är Thorwald 

Lorentzons Tendenser i Vänsterpartiets manifestvokabulär (2001). Som studiens titel avslöjar 

så består materialet av Vänsterpartiets valmanifest och undersökningen sträcker sig över 

tidsperioden 1948-1998. I studien räknas frekvensen av särskilda ord som kan kopplas till det 

som författaren kallar för “sakpolitiskt relaterade begreppsområden”. Ett exempel på ett sådant 

område är arbetsmarknadsfrågor, vilket väljs ut då det anses vara “centralt i den politiska 

debatten” (Lorentzon 2001, s. 13). Ord som författaren benämner “politisk-ideologiska” räknas 

därtill, ett sådant är “demokrati”. Utöver detta beräknas diverse värdeladdade ord samt termer 

med militära konnotationer. Inom ramen för studien undersöks dock inte enbart frekvensen av 

dessa ord utan det görs även en kvalitativ analys med särskild hänsyn till de propagandistiska 

inslagen (Lorentzon 2001, s. 12).  

 

Studiens resultat visar på vissa tendenser som förekommer i partiets valmanifest från olika 

valår. 1952 års valmanifest exempelvis sammanfattar Lorentzon på det sättet att termer med 

koppling till utrikes- och försvarspolitiken finns i hög grad och ett ord som “krig” florerar i 

högre utsträckning än “fred” (Lorentzon 2001, s. 75). I Vänsterpartiets valmanifest från 1985 

finns det enligt författaren en hög frekvens av politisk-ideologiska termer, samtidigt som den 

ideologiska termen “socialism” introducerades. Sett till analysen av de propagandistiska 

inslagen kommer Lorentzon fram till att partiet använder sig av olika perspektiv för att beskriva 
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verkligheten, ett exempel på detta är när partiet formulerar sina uppfattningar angående 

arbetsmarknaden: “Full av arbetslöshet” och “Full med möjligheter till arbetsskapande” är två 

verklighetsbeskrivningar som skiljer sig avsevärt från varandra även om dess principiella 

betydelse är av samma sort. Denna studies resultat visar att de propagandistiska dragen är högst 

relevanta att undersöka närmare, och möjligtvis i en mer modern och dagsaktuell politisk 

kontext. Samtidigt kan det vara fruktbart att analysera flera av riksdagspartiernas valmanifest 

för att se om propagandan förekommer i liknande form även där.  

 

Kristina Boréus har studerat svenska valrörelser mellan åren 1988-2002 och undersökt 

förekomsten samt utformningen av den diskriminering som antas finnas i partiernas retorik. Det 

material som Boréus analyserar är partiernas valmanifest samt debatter på TV bland annat 

(Boréus 2006, s. 18). Analysen är uppbyggd i två steg, där det första handlar om att fånga in 

benämningar samt egenskaper med koppling till invandrare och flyktingar. I efterföljande steg 

görs en tolkning av dessa benämningar och egenskaper som tillskrivits invandrare och 

flyktingar, för att göra en bedömning av hur pass nedvärderande partiernas formuleringar i 

detta avseende är gentemot utländskt födda individer. Resultatet av Boréus studie visar att det 

förekommit diskriminering inom ramen för de valrörelser som studerats (Boréus 2006, s. 182). 

Detta var särskilt fallet i valrörelsen 2002, då nedvärderingarna förekom mer frekvent än i 

tidigare valrörelser. Ett exempel på hur denna nedvärdering såg ut är de förslag för negativ 

särbehandling som framhävdes, samt en återkommande distinktion och kategorisering av 

”invandrare” och ”svenskar”.  Boréus menar vidare att partiernas retorik genomsyrades av 

polarisering i det avseendet att invandrarna betraktades som ”dem”, alltså en form av 

exkludering. De resultat som Boréus studie visar tycks ge fog för att undersöka partiernas 

retorik vidare, då den partipolitiska retoriken uppenbarligen kan komma i många olika 

skepnader. 

 

Ytterligare en studie värd att nämna med hänsyn till uppsatsens syfte är Peter Esaiassons 

avhandling Svenska valkampanjer 1866-1988 (1990). I studien så undersöker Esaiasson 

samtliga valkampanjer inom den aktuella perioden (1866-1988) med utgångspunkt i ett antal 

aspekter: Partiernas roll, valfrågorna, partiernas kontroll av kampanjkanalerna, utnyttjandet 

samt fördelningen av indirekta och direkta kampanjkanaler, partiernas bedömningar av olika 

sätt att påverka väljarna samt de kampanjkanaler som uppskattats vara mest effektiva 

(Esaiasson 1990, s. 43). Avhandlingen syftar huvudsakligen till att beskriva de förändringar 
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som skett inom ramen för partiernas kampanjarbete, även om det i viss utsträckning finns 

förklarande och utvärderande ansatser. För att sammanfattningsvis beskriva de förändringar 

som skett inom ramen för den aktuella tidsperioden så klassificerar Esaiasson samtliga val i ett 

schema (Esaiasson 1990, s. 420). I detta schema går att utläsa sporadiska tillfällen där 

förändringar skett avseende valkampanjernas utformning, vilka Esaiasson benämner 

”förändringskampanjer”. Dessa kampanjer ägde rum under åren 1887, 1908, 1928, 1948, 1960 

samt 1968. En av de viktigaste skiftningarna skedde i samband med valet 1908, vilken innebar 

att politikerna i högre grad än tidigare började debattera mot varandra i talarstolarna (Esaiasson 

1990, s. 423). Ytterligare en central aspekt var tidningarna som fick ett starkare band till 

partierna och ökade sin bevakning av valet. Generellt sätt visar Esaiassons studie att media är 

den faktor som varit mest väsentlig när det gäller kampanjernas förändring över tid. Politiken 

samt opinionsbildningen blev i samband med förändringskampanjerna mer anpassad och 

beroende av tidningar, radio och TV bland annat.  

 

Vidare ges en beskrivning av de kontextuella faktorer som antas kunna ha påverkat 

valkampanjernas utformning i samband med förändringskampanjerna. Dessa faktorer är: 

partiernas förutsättningar sett till resurser och ekonomi, väljarna och stödet bland dessa, medias 

påverkan, samhällsutvecklingen, politikens innehåll samt de konstitutionella ramarna 

(Esaiasson 1990, s. 433). Esaiasson menar bland annat att det debattklimat som funnits inom 

politiken troligtvis har varit en starkt bidragande faktor till att kampanjerna skiftat sett till 

utformning (Esaiasson 1990, s. 440). Ökad polarisering bland partierna fick dem således att 

ändra sina respektive retoriska strategier. Media är dock den av alla kontextuella faktorer som i 

högst utsträckning antas ha legat till grund för valkampanjernas förändring. Nya massmediers 

genombrott men även äldre former av media som hittat nya sätt att bevaka politiken innebar att 

kampanjerna förändrades från grunden. Esaiasson påpekar vidare att väljarnas attityd gentemot 

politiken kan ha spelat en viss roll när det gäller valkampanjernas förändrade utformning. 
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2.1.  Bidrag till befintlig forskning 

Vad kan då uppsatsen tillföra den tidigare forskning som redan finns att hitta? Vad som kan 

konstateras i relation till den tidigare forskningen som gjorts är att de flesta undersökningar är 

relativt breda studier där ett flertal former av kommunikation har undersökts, ofta över en 

tidsperiod. På grund av detta görs istället en kvalitativ, snävare studie som till skillnad från 

tidigare forskning har möjlighet att undersöka materialet på djupet. Detta gör att det inte bara 

blir en mer fördjupad undersökning utan att det också blir lättare att få en uppfattning om 

textens helhet, då större studier fångar upp delar av texten snarare än hela texten i dess 

sammanhang (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2007, s. 237). En ytterligare aspekt 

som skiljer uppsatsen åt från tidigare forskning är att flertalet av dessa har undersökt 

propaganda över tid, medan den här undersökningen endast har som mål att analysera 

partiernas valmanifest från 2014. Något som också bör tilläggas är att det aktuella 

undersökningsmaterialet endast är fyra år gammalt, vilket gör det relativt nytt i kontrast till 

många av de tidigare studierna. Detta kan påstås göra studien mer relevant då den kan visa på 

hur propagandan för sig i nutida svensk politik. Att ge medborgare verktyg för att upptäcka 

propaganda är också något som uppsatsen kan tillföra. Det som menas är att uppsatsen inte bara 

undersöker materialet och presenterar hur propagandan förekommer. Den presenterar också 

verktyg som kan användas för att upptäcka propaganda på ett sådant vis att medborgare själva 

kan applicera samma teknik, för att upptäcka propaganda på egen hand i andra exempel. I 

dagsläget används propaganda i svensk politik, vilket kan hindra medborgaren till att få en 

tillräckligt klar bild för att ta det beslut som gynnar denne mest. Detta hindrar i viss mån 

demokratin från att fungera på ett optimalt sätt, vilket gör verktygen som uppsatsen presenterar 

så viktig.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

3.1.  Propagandans historia 

Propaganda som begrepp är mångtydigt bland forskare och har under en lång tid haft olika 

betydelser och innebörder för de som har kommit i kontakt med begreppet. Den långa historian 

har format propagandan, vilket har resulterat till att definitionen ständigt har förändrats. För att 

det ska bli möjligt att undersöka propagandan i sin nutida form, behövs först en genomgång av 

begreppets historia för att få en förståelse för vad propaganda var då och hur den kan definieras 

idag. 

3.1.1.  Propaganda i antika Grekland 

Propagandan är ett viktigt verktyg i maktens spel. Som fransmannen Talleyrand säger kan 

tronen erövras med bajonetter men kan inte sittas på (Petersson 2014, s. 34). Propagandan har 

dock under tiden haft många betydelser då systematisk propaganda kan spåras ända bak till det 

antika Grekland (800 år före Kristus). Under denna tid var de grekiska städerna splittrade och 

inbördeskrig rådde, där städerna kämpade om vem som skulle få makten över riket. Det var i 

denna atmosfär som den systematiska propagandan blomstrade. Det första riktiga exemplet av 

propaganda skedde när det grekiska riket blev invaderat av perserna. När persernas invasion 

hade slukat Aten använde sig den Atenska befälhavaren, Themistocles, av en propagandistisk 

taktik då han lyckades att sprida falsk information till den persiska prinsen och befälhavaren 

Xerxes som sa att de grekiska trupperna i hans armé var nära revolt, vilket ledde till att den 

persiska prinsen beslöt sig för att lämna de grekiska trupperna efter sig. Fortsatt 

missinformation från Themistocles resulterade i att Xerxes splittrade upp sin flotta i två, vilket 

var ett misstag som ledde till att grekerna nu kunde attackera och besegra den uppdelade 

flottan. Detta var en vändningspunkt i kriget som i slutändan resulterade i grekernas slutgiltiga 

seger (Jowett & O´Donnell 2012, s. 53-54). Även om Talleyrand hade en poäng i sitt påstående 

kan vi i grekernas historia se att tronen inte bara kan behållas med propagandans hjälp men 

kanske även erövras.  
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3.1.2.  Propaganda i antika Rom 

Även om Alexander den store var en mästare av propaganda (Jowett & O´Donnell 2012, s. 54-

55), var kanske det Empiriska romarriket det perfekta exemplet på hur propaganda effektivt 

kunde användas på en stor skala (Jowett & O´Donnell 2012, s. 56-57). Under tidsperioden 50 år 

f.Kr. till 50 år e.Kr. använde sig romarriket av propagandatekniker för att kontrollera den 

enorma landmassa som stod under Roms kontroll. Riket lade ner enorma summor guld på att 

sprida propaganda gällande rikets makt genom arkitektur, konst, litteratur och valutor. Genom 

dessa former av propaganda skapade Rom ett klimat som gjorde andra riken och landområden 

mer mottagliga för en romersk invasion. Julius Caesar var en mästare på propagandatekniker då 

han spred historier om sig själv och sina män för att sätta skräck i populationen, vilket gjorde 

det lättare för honom att sedan klättra i det maktspel som utspelade sig i Rom under den tiden. 

Enligt Jowett och O´Donnell kan Julius Caesar som propagandist endast mätas med Napoleon 

och Hitler (Jowett & O´Donnell 2012, s. 56-57).  

 

3.1.3.  Propaganda under första och andra världskriget 

Under 1900-talet kan vi hitta många utmärkta exempel på hur propaganda har använts i relativt 

nutida klimat i politiska syften. Under första världskriget beaktades engelsmännen som de 

främsta inom propagandaområdet, då propaganda under krigets gång användes för att 

exempelvis överdriva våldsamma handlingar som tyskarna ska ha begått på Europas 

civilbefolkning. Dessa former av tyska handlingar spred sedan engelsmännen inte bara inom 

landet för att skapa ett hat inom befolkningen gentemot tyskarna men också i USA för att 

påverka opinionen där att ta till vapen. Uppfattningen att Storbritannien hade vunnit kriget 

mycket på grund av sin effektiva propaganda var en lärdom för tyskarna som under andra 

världskriget utvecklade en exceptionellt effektiv propagandastrategi, bland annat med hjälp av 

propagandaministern Joseph Goebbels. Även om det under andra världskriget fanns många 

likheter i propagandan som användes mellan de olika länderna inblandade, utmärkte sig 

diktaturerna då de hade möjlighet att kontrollera all media inom landets gränser, till skillnad 

från demokratierna som inte kunde kontrollera pressen på samma sätt (Petersson 2014, s. 61-

62). Hitler var inspirerad av hur engelsmännen hade använt sig av propaganda under första 

världskriget och skrev ner i sin bok Mein Kampf fem olika principer som propagandan ska 

bygga på. Dessa principer följde Hitler och Goebbels ständigt under krigets gång när de 

utvecklade den nazistiska propagandan i Tyskland. Den första principen var att vända sig till 
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folkets känslor. Den andra var att upprepa samma idéer och att undvika objektivitet. Den tredje 

var att endast ge en sida av ett argument. Den fjärde var att kritisera statens fiender och den 

sista var att identifiera en speciell fiende och beskylla denne. Dessa principer visade sig vara 

mycket effektiva i det politiska klimatet som Tyskland befann sig i, då de hjälpte nazisterna att 

ta kontrollen över politiken/landet samt kontrollera den ända in i slutet (Jowett & O´Donnell 

2012, s. 240).  

 

3.2.  Propaganda – ett mångtydigt begrepp 

Vad är egentligen propaganda och hur kan det definieras? Idag råder som tidigare nämnt en 

viss oklarhet gällande begreppet och hur det bör bestämmas, vilket gör det relevant att redogöra 

för några av de mest vanligt förekommande definitionerna av propaganda. De 

kommunikationsorienterade forskarna Garth. S Jowett och Victoria O´Donnell har studerat 

propaganda under lång tid och definierar begreppet på följande vis: ”Propaganda is the 

deliberate, systematic attempt to shape perceptions, manipulate cognitions, and direct behavior 

to achieve a response that furthers the desired intent of the propagandist” (Jowett & O´Donnell 

2012, s. 7). Av denna definition går att utläsa en avsiktlig och välplanerad kommunikation, där 

målet är att få mottagarnas synsätt och tankebanor riktade åt samma håll som avsändaren. Detta 

kan uppnås med hjälp av språket, men även genom symboler och konkreta handlingar. En 

ytterligare definition som ligger nära Jowett och O´Donnells lyfts fram av statsvetarprofessorn 

Olof Petersson i boken Opinionsbildning: ”Propaganda är organiserade försök att påverka 

människors tankar i enlighet med propagandistens syften” (Petersson 2014, s. 23). Lennart 

Hellspong, professor emeritus i retorik, menar att propagandan kommer till sin rätt när 

konflikter råder i eller mellan samhällen (Hellspong 2011, s. 240). När inte fysiskt våld och 

liknande används inom ramen för dessa konflikter så kan olika typer av kommunikation och 

budskap spridas för att ge sig själv fördelar eller bryta ned motståndarna. Denna form av 

kommunikation menar Hellspong är synonym med propaganda. En av de forskare som lade 

grunden till den moderna propagandaforskningen är Harold D. Lasswell. I sitt klassiska verk 

”Propaganda Technique in the World War” från 1927 definierar han propaganda som ”The 

management of collective attitudes by the manipulation of significant symbols” (Lasswell 1927, 

s. 627).  
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Som samtliga av de ovan nämnda definitionerna visar så finns det flera sätt att precisera 

begreppet propaganda, i den här uppsatsen används dock Hellspongs definition. Vidare finns 

det inget som pekar på att denna definition är bättre eller mer relevant än någon annan, dock 

tycks Hellspongs definition ligga relativt nära den uppfattning som författarna av den här 

uppsatsen har om propaganda.  

3.2.1.  Propaganda och övertalning 

Propaganda och övertalning är två begrepp som ofta kan länkas samman och blandas ihop, 

vilket är något som ska undvikas i den här undersökningen. Begreppen är två skilda ting och 

bör beaktas som sådana. Detta då propagandan handlar om att enbart främja avsändarens ideér 

(Jowett & O´Donnell 2012, s. 2), medan övertalning handlar om två olika parter i en interaktiv 

process där en av dessa parter med hjälp av kommunikation försöker övertyga den andre parten 

i en eller flera frågor (Jowett & O´Donnell 2012, s. 32). Propagandan saknar denna interaktiva 

process och har i teorin inte som huvudmål att övertyga, utan fokuserar istället uteslutande på 

att sprida sitt/sina budskap. 

3.2.2.  Vit, svart och grå propaganda 

Jowett och O´Donnell beskriver tre olika typer av propaganda med varierande utformning 

(Jowett & O´Donnell 2012, s. 17f.) En av dessa typer är vit propaganda, där avsändaren utan 

problem kan identifieras av mottagarna och där informationen från avsändaren i hög grad är 

korrekt. Från avsändarens sida handlar det om att bygga trovärdighet samt förtroende hos 

mottagarna, ett exempel på detta är valkampanjer där mottagarna är medvetna om avsändarens 

avsikter (Vulovic 2017, s. 69). En annan form av propaganda är den så kallade svarta 

propagandan, där avsändaren är dold alternativt att informationen sprids från en falsk källa 

(Jowett & O´Donnell 2012, s. 18f.). Propagandan består i detta fall av lögner, fabrikationer av 

olika slag samt bedrägeri. Ett exempel på detta är Tysklands och Hitlers maktutövning under 

andra världskriget, då man med hjälp av falsk information försökte misskreditera och bryta ned 

judarna. Grå propaganda, vilket är en form av propaganda som anses vara en slags blandning 

av vit och svart propaganda, innebär att mottagarna inte kan identifiera avsändaren fullt ut 

samtidigt som det kan vara svårt att bedöma informationens giltighet och trovärdighet (Jowett 

& O´Donnell 2012, s. 20f.). Ett sätt som grå propaganda använts på nationell nivå är att 

fördelaktig information om den egna nationen planteras i utländska medier, med syftet att 

påverka andra länders inställning och attityd gentemot den egna nationen. 
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3.2.3.  Politisk propaganda i samband med val 

Enligt Olof Petersson så förekommer politisk propaganda framför allt i samband med 

valrörelser (Petersson 2014, s. 49). Utformningen av den politiska propagandan visar sig i 

partiernas budskap, medan spridningen av denna sker genom olika kanaler. För att propagandan 

ska bli så effektiv som möjligt och riktad mot ”rätt” väljare, krävs även en målgruppsanalys där 

olika aspekter tas i beaktning (Petersson 2014, s. 50). Hur partiernas propaganda och budskap 

ser ut beror till stor del på respektive partis bedömning av väljarnas preferenser och tidigare 

beteende när det gäller val av parti. Ett sådant beteende kan vara att vissa väljare identifierar sig 

särskilt med ett parti och dess ideologiska rötter (Petersson 2014, s. 51). Vid det fall som 

partierna bedömer att det finns ett sådant stöd till den grundläggande identiteten lyfts denna 

också fram i samband med valrörelsen, vilket kan ske med hjälp av symboler och vissa färger 

exempelvis. Att väljarna sympatiserar och favoriserar enskilda politiker på grund av dess 

personliga egenskaper är även det något som partierna tar med i sin analys. Integritet, 

pålitlighet och kompetens kan vara sådana egenskaper som skapar förtroende bland väljarna 

(Petersson 2014, s. 52). Ytterligare en faktor med koppling till väljarna och dessas preferenser 

är vilka sakfrågor som bedöms vara mest betydelsefulla. Dessa sakfrågor kan vara av olika 

karaktär; dels kan de vara så att det råder konsensus mellan partierna om ett särskilt politiskt 

ändamål, dock kan den föreslagna vägen dit skilja sig. Exempel på sådana sakfrågor är välfärd 

och arbete (Petersson 2014, s. 54). Det kan även vara så att partierna är oeniga på ett djupare 

plan och detta benämner Petersson som konfliktfrågor. Ett klassiskt exempel på detta är 

skattefrågan, i vilken det historiskt sett ofta funnits en stark polarisering inom svensk politik på 

ett ideologiskt plan. Oavsett vilken typ av sakfråga som debatten berör så utformas partiernas 

kampanjer i hög grad efter de områden som väljarna är mest engagerade i. Ytterligare en aspekt 

med koppling till partiernas propaganda och utformningen av denna är den negativa 

argumentationen (Petersson 2014, s. 55). Med detta menas att partierna och deras 

representanter smutskastar sina motståndare istället för att argumentera för sin egen politik. 

Denna smutskastning kan enligt Petersson vara överdriven och skev, dock kan den i vissa fall 

fylla en funktion då skillnaderna mellan de politiska alternativen tydliggörs för väljarna.  

 

Gällande de kanaler som partiernas propaganda sprids genom så finns det både indirekta och 

direkta sådana (Petersson 2014, s. 57). Indirekta kanaler är sådana som riktar sig till väljarna på 

ett mer distanserat sätt, media är ett exempel på detta. Direkta kanaler är sådana där partierna 

har kontakt med väljarna på ett mer personligt plan, vilket kan ske genom dörrknackning och 
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offentliga möten exempelvis. Petersson menar dock att även media är en direkt kanal idag, 

eftersom internet och den allt mer omfattande digitaliseringen av valrörelserna möjliggör en 

sådan kontakt för partierna (Petersson 2014, s. 58). Vidare till partiernas målgrupper så 

beskriver Petersson en utveckling där många av partierna idag riktar in sig på samma väljare 

(Petersson 2014, s. 56). Partierna har blivit så kallade ”catch-all parties” där mer eller mindre 

alla målgrupper inkluderas i försöken att vinna röster. Följden av detta har blivit att partiernas 

propaganda är mer försiktig och konventionell, samt att debattklimatet partierna emellan tonats 

ned då värderingarna i allt högre grad smält samman.  

3.2.4.  Propagandans karaktäristiska drag och kännetecken 

Propaganda kan som sagt uttryckas och se ut på olika sätt. Jowett och O´Donnell nämner i sin 

bok några av de karaktäristiska drag som finns hos propagandan. Ett av dessa är att 

propagandistiska aktörer ofta prisar en särskild fråga eller ståndpunkt, samtidigt som 

meningsmotståndarna smutskastas (Jowett & O´Donnell 2012, s. 303). En skicklig retoriker 

kan även maskera och försköna sitt budskap genom att uttrycka det på ett positivt sätt, även om 

det i själva fallet rör sig om något destruktivt och förkastligt. Propagandisten använder sig även 

av konnotationer och metaforer för att påverka mottagarna i en särskild riktning. Vidare är den 

implicita retoriken något som speglar propagandan, vilket kan handla om att man antyder och 

insinuerar saker på ett diskret vis. Propagandan spelar i regel också på sin publiks mottaglighet 

för vissa budskap (Jowett & O´Donnell 2012, s. 299). Istället för att försöka förändra 

mottagarnas grundläggande uppfattningar och ståndpunkter så kan det upplevas som att 

propagandan sätter ord på de känslor som redan finns bland mottagarna. Med andra ord kan 

mottagarna på ett starkt sätt relatera till propagandan, då den ger intryck av att komma ifrån 

mottagarna själva. Således spelar etablerade värderingar, normer och tidigare beteenden hos 

mottagarna en stor roll för propagandans eventuella framgång. Ett annat drag hos propagandan 

är hur avsändaren skapar trovärdighet bland sin publik (Jowett & O´Donnell 2012, s. 300). 

Avsändaren kan exempelvis försöka identifiera sig med mottagarna genom att uttrycka 

gemensamma förhoppningar, intressen eller motstånd i förhållande till olika områden och 

frågor. Densamme kan även använda sig av en förebild eller liknande för att skapa förtroende. 

Vidare är överdrift något som kännetecknar propagandan. Budskap som egentligen inte är 

särskilt anmärkningsvärda kan väcka stor uppmärksamhet om de formuleras på ”rätt” sätt. Ett 

sätt att nå ut med ett budskap är att använda sig av starka känslor och värdeladdade begrepp i 

själva formuleringen (Jowett & O´Donnell 2012, s. 304).  
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3.3.  Teoretiskt ramverk 

Även Lennart Hellspong beskriver olika tekniker som kännetecknar propagandan. Denna 

beskrivning är i Hellspongs bok Konsten att tala: Handbok i praktisk retorik uppbyggd på ett 

sätt som kan liknas vid en färdig analysmodell. Detta då Hellspong redogör för fyra stycken 

övergripande dimensioner, förenkling, förstärkning, förtätning och förklädnad, samt ett antal 

indikatorer för respektive dimension. Viktigt att betona är att benämningarna samt 

beskrivningarna av dimensionerna och indikatorerna är teoretiskt grundade, vilket således bör 

tas i beaktande när detta avsnitt läses.   

3.3.1.  Förenkling 

En av de övergripande dimensionerna av propaganda är enligt Hellspong förenkling, vilken 

innehåller av fyra stycken indikatorer (Hellspong 2011, s. 242f). Den första indikatorn är 

fokusering, vilket innebär att endast ett perspektiv av en politisk sakfråga exempelvis lyfts 

fram. Ställningstagandet i den aktuella frågan blir därmed betydligt lättare då enbart ett synsätt 

framstår som det logiska och fördelaktiga. Fokusering kan komma till uttryck genom ett 

specifikt ordval eller en särskild formulering, samtidigt som det kan förekomma på en mer 

abstrakt nivå. Även selektion är en indikator för förenkling där avsändaren väljer att framhäva 

vissa saker och dölja andra. När propagandisten argumenterar för sin sak så lyfts de fördelar 

fram som gynnar dennes tes, samtidigt som uppenbara nackdelar eller problem åsidosätts och 

marginaliseras. Informationen som förmedlas är således partisk och vinklad för att passa 

avsändarens syfte i så hög utsträckning som möjligt. Vidare vill propagandisten skapa en 

slutenhet, en stängd förklaringsmodell där det inte finns utrymme för alternativa förklaringar 

(Hellspong 2011, s. 244). Med andra ord blir propagandan som ett sammanhängande mönster 

där alla argument och fakta är i harmoni med varandra. Då Hellspong menar att någon form av 

konflikt är en förutsättning för propaganda, är polarisering något som indikerar förenkling i 

propagandistens retorik. Detta kommer till uttryck genom att avsändaren poängterar och 

betonar kontrasten mellan egna ståndpunkter och motståndarens. Ofta överdrivs denna kontrast 

samtidigt som motståndarens åsikter framställs på ett tydligt negativt vis. Propagandisten kan 

även ställa ett val mellan två alternativ på sin spets, det som denne är för och emot. Valet 

mellan dessa alternativ framställs ofta som fundamentalt och överdrivet dramatiskt.  
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3.3.2.  Förstärkning 

En annan dimension av propagandistens retorik är förstärkning (Hellspong 2011, s. 247). Även 

här finns det fyra stycken indikatorer, varav den första är emfas. Innebörden av detta är att 

avsändaren formulerar sig på ett kraftfullt och övertygande sätt. Vissa ord används exempelvis 

ofta för att betona saker som ligger i avsändarens intresse. För att förstärka sitt budskap kan 

avsändaren även formulera sig på ett sätt som gör att denne framstår som helt säker på sin sak 

(Hellspong 2011, s. 248). Denna indikator kallar Hellspong för kategoriskhet. Oavsett om 

propagandisten i grund och botten är osäker eller inte på sitt budskap så ger denne sken av 

fullkomlig klarhet. Vidare är konkretion en indikator för förstärkning. Detta innebär att 

avsändaren på ett levande och detaljrikt sätt målar upp verkligheten och sitt budskap på det sätt 

som gagnar dennes syften (Hellspong 2011, s. 249). På detta sätt kan propagandisten skapa 

trovärdighet hos mottagarna och få dem att tänka i liknande banor som sig själv. Slutligen 

använder sig propagandan i hög grad av känsloladdning (Hellspong 2011, s. 249). Denna 

indikator för förstärkning anser Hellspong vara av stor vikt då den mer eller mindre tvingar 

mottagarna av budskapet att agera samt ta ställning. Genom att använda sig av värdeladdade 

ord och formuleringar vill avsändaren väcka de känslor hos mottagarna som gynnar dennes 

vilja.  

3.3.3.  Förtätning 

För att göra budskapet lätt att ta till sig och komma ihåg så använder propagandisten sig av 

förtätning (Hellspong 2011, s. 250). Ett sätt att förtäta ett budskap på är att utelämna viktig 

information som mottagarna förväntas förstå utan att den förmedlas uttryckligen. Denna 

indikator kallas pressupposition. Det finns med andra ord en underliggande press på 

mottagarna som byggs upp genom att diskret vädja till normer och rationellt beteende.  

På detta sätt blir avsändarens budskap mer slagkraftigt då det framstår som logiskt och 

fördelaktigt. En annan indikator för förstärkning är konnotationer (Hellspong 2011, s. 252). 

Med konnotationer menas ord som kan betyda samt associeras med olika saker. Propagandisten 

utnyttjar dessa ord och använder dem för att manipulera och vinkla olika typer av information. 

Här går det således att tala om en implicit argumentation, där ett ord som rent 

definitionsmässigt betyder en sak kan vara starkt förknippat med något negativt eller positivt. 

Vidare är syntes ett sätt att förtäta ett budskap på då avsändaren sammanför två uttryck med 

olika betydelser och på detta sätt skapar en gemensam innebörd för dessa (Hellspong 2011, s. 

254). Ett exempel på detta är metaforen, där det abstrakta ofta förs samman med det konkreta. 
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Även paradoxer kan användas för att skapa en syntes, det vill säga två motsatta uttryck med 

helt olika innebörd.  

3.3.4.  Förklädnad 

Propagandisten kan även använda sig av förklädnad för att dölja eller vinkla fakta som inte 

gynnar dennes vilja och avsikter (Hellspong 2011, s. 255). Lögn är en indikator för förklädnad, 

vilket är en riskfylld metod då det kan slå tillbaka mot avsändaren själv. Ett annat, mer säkert 

tillvägagångssätt är att låta obestämdhet genomsyra argumentationen. Detta kan komma till 

uttryck genom att mångtydiga, vaga samt ospecifika formuleringar används så att olika typer av 

mottagare kan tolka dessa och påverkas. Ett ord som ”frihet” är ett exempel på ett mångtydigt 

ord, där avsändaren kan tänkas syfta till en mängd olika saker. Även försköning är en indikator 

för förstärkning (Hellspong 2011, s. 257). Med försköning menas att de delar av budskapet som 

av mottagarna riskerar att uppfattas på ett stötande vis mildras och därmed görs mer mottagliga. 

Slutligen kan abstraktion användas för att dölja konkret fakta som stör budskapets eventuella 

framgång (Hellspong 2011, s. 258). Det antas vara lättare för mottagarna att acceptera fakta 

som är abstrakt och därmed lättabsorberad, än fakta som är konkret och möjligtvis framhäver 

negativa sidor av avsändarens mening. 
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4.  Metod och material 
 

4.1.  Material 
De valmanifest som valts ut för analys tillhör Socialdemokraterna, Alliansen samt 

Sverigedemokraterna. Dessa dokument har valts ut då de tillhör de riksdagspartier som blev 

störst i samband med valet 2014 (Valmyndigheten 2018). Materialet anses vara representativt 

för de valmanifest som presenterades i samband med den aktuella valrörelsen, då det tillhör 

partier från de båda blocken men även utanför dessa. Inom Alliansen är Moderaterna det parti 

som blev näst störst bakom Socialdemokraterna i valet, men då Moderaterna inte gick till val 

med något eget valmanifest så används Alliansens samlade manifest som material. Viktigt att 

betona är det faktum att det inte finns någon ansats till jämförelse mellan det utvalda materialet, 

utan det ämnas enbart att belysa de drag av propaganda som eventuellt förekom i 

valmanifesten. En anledning till varför valmanifesten anses vara lämpligt som material är att 

det rör sig om envägskommunikation från partierna som är riktade mot väljarna. Som tidigare 

studier har redogjort för ligger denna typ av enkelriktade, retoriska kommunikation i linje med 

propagandan (Håkansson 1999, s. 14-15). Partiernas valmanifest kan även betraktas som en av 

de viktigaste grundpelarna i valrörelsen då de beskriver vad respektive parti har för idéer och 

avsikter gällande kommande mandatperiod (Brandorf, Esaiasson & Håkansson 1995, s. 3). För 

att undersöka på vilket sätt propagandan förekom i samband med valrörelsen 2014 hade andra 

typer av material kunnat inkluderas, med tanke på uppsatsens begränsade utrymme och tidsram 

så avgränsas dock detta till de aktuella partiernas valmanifest.  

 

Eftersom att valmanifesten i sin natur är propagandistiska och utformade för att påverka 

väljarna, kan vissa av de dimensioner och indikatorer som används för analys i viss 

utsträckning bli självskrivna. Ett exempel på detta skulle kunna vara dimensionen förenkling, 

där det egentligen inte behövs någon djupare analys för att förstå att det förekommer 

förenklingar i texterna. Det som dock inte behöver vara lika uppenbart och givet är på vilka sätt 

som dessa förenklingar förekommer. Ibland kan en skicklig retoriker förenkla sina budskap 

utan att det märks, samtidigt som denne använder sig av olika strategier för att göra detta på. 

Ett annat slags dokument som också skulle kunna ha undersökts är partiprogram. Då dessa inte 

är propagandistiska i lika hög grad utan mer berör partiernas idéer och ideologier, hade 

möjligtvis inte vissa av dimensionerna blivit lika självskrivna som de blir i jämförelse med 
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valmanifesten. Samtidigt kan partiprogrammen upplevas som mindre relevanta och intressanta 

att undersöka, just eftersom att dessa inte är lika propagandistiska och utformade för att 

övertyga väljarna på ett omedelbart vis. Följaktligen hade det troligtvis blivit svårt att på ett 

utförligt sätt illustrera hur propagandan kan se ut. Möjliga andra typer av material som hade 

kunnat studeras är partiledardebatter på TV, offentliga tal och intervjuer med politiker 

exempelvis. TV-sända debatter mellan partiledare och andra politiker anses dock inte vara 

lämpligt i förhållande till uppsatsens syfte då det inte rör sig om absolut propaganda i den 

meningen att partierna kontrollerar sina budskap till fullo (Håkansson 1999, s. 55-56). Med 

andra ord påverkas propagandan i viss mån av media, vilket gör debatterna något bristfälliga 

som material. Offentliga tal är i högre utsträckning propaganda då partierna har fullständig 

kontroll över vad som förmedlas, dock väljs detta bort av praktiska skäl då en sådan analys 

hade behövt ta hänsyn till faktorer som kroppsspråk samt tonläge med mera. Ytterligare en 

möjlighet vore att analysera intervjuer med politiker. Risken med detta är att en “intervjueffekt” 

kan uppstå. Med detta menas att politikern i fråga anpassar sina svar till vad de tror att 

intervjuaren och publiken vill höra (Esaiasson et al. 2007, s. 266). Denna risk tycks således 

minska med valmanifesten då dessa existerar i skriftlig form. 

 4.2.  Kvalitativ textanalys 

Enligt Alan Bryman finns det fem olika former av analysmetoder som är associerade med 

kvalitativ forskning, nämligen deltagarobservation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, 

samtalsanalys samt textanalys (Bryman 2012, s. 383). Kvalitativ textanalys, som ligger till 

grund för den här undersökningen, handlar om att man noggrant väljer ut den mest relevanta 

informationen ur en text och analyserar detta. Att läsa aktivt, ställa frågor till texten och se om 

dessa frågor går att utvinna från texten är centrala delar i en kvalitativ textanalys (Esaiasson et 

al. 2007, s. 237). Det handlar också om att testa teorier och analysera det svar vi får i ett 

bredare sammanhang, där exempelvis samhället vi lever i tas i hänsyn (Bryman 2012, s. 380).  

 

Den här studien har som mål att noga analysera Socialdemokraternas, Alliansens och 

Sverigedemokraternas valmanifest med hjälp av en specifik analysmodell. Informationen som 

vill göras tillgänglig ligger undangömd i texterna och det är med hjälp av en kvalitativ 

textanalys som denna information kan komma till ytan (Esaiasson et al. 2007, s. 237). Detta är 

vad som skiljer kvalitativa textanalyser från kvantitativa analyser. Det som analysen vill fånga 

in är inte summan av alla delar inblandade, då vissa delar i texten är viktigare än andra 

(Esaiasson et al. 2007, s. 237). Något som också behöver tilläggas är att valet av att använda en 
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kvalitativ textanalys baseras på behovet av denna metod i studien, då metoden valdes ut i 

efterhand. Problemet med att metoden väljs ut på förhand är enligt Staffan Larsson ett vanligt 

dilemma inom kvalitativa studier och kan motverka studiens potentiella potential, vilket han 

kallar normalvetenskap (Larsson 1986, s. 41).    

4.3.  Hermeneutiken 

Då analysen bygger på tolkning av de aktuella texterna med hjälp av dimensionerna, är 

hermeneutiken relevant att redogöra för. Hermeneutik är läran om tolkning av en text 

(Bergström & Boréus 2012, s. 31). Inom ramen för denna vetenskapliga lära finns det två sätt 

att förhålla sig till tolkningen som sådan. Ett av dessa förhållningssätt är betydelsen av 

förförståelse. Med detta menas att uttolkaren av en text har fördomar och förutfattade meningar 

om denna, vilka har skapats från individuella upplevelser och av samhället bland annat. De 

erfarenheter och grundläggande uppfattningar som uttolkaren har påverkar således tolkningen 

av texten, vilket är viktigt att vara medveten om. Det andra förhållningssättet rör det som kallas 

den ”hermeneutiska cirkeln” (Bergström & Boréus 2012, s. 31). Essensen av den 

hermeneutiska cirkeln är att textens delar måste betraktas utifrån helheten och vice versa. 

Specifika formuleringar och begrepp kan således inte tolkas isolerat ifrån textens övergripande 

sammanhang och syfte. I uppsatsen kommer den hermeneutiska cirkeln vara viktig då enskilda 

meningar, ord och passager till en början kommer att analyseras separat. Vidare krävs även en 

återkoppling till texternas helhet för att kunna få en bredare uppfattning om de separata 

delarnas funktion och betydelse.  

4.4.  Dimensioner som analytiskt verktyg 

Ludvig Beckman menar att en beskrivande analys innefattar en bestämning av textens karaktär, 

vilket kan göras med hjälp av särskilda kriterier eller dimensioner (Beckman 2005, 52). I detta 

avseende blir analysen av jämförande art, då texten studeras med de aktuella dimensionerna 

som jämförelsepunkt. Vidare rör det sig om ett mätinstrument som tar fasta på komponenter av 

ett visst fenomen (Bergström & Boréus 2012, s. 157). Detta analysverktyg bygger på att 

kopplingen mellan fenomenet samt dimensionerna av detta är tydligt. I den här uppsatsen 

handlar det om propaganda, varav ett antal dimensioner finns som beståndsdelar. Dessa 

dimensioner innehåller samtliga ett antal indikatorer, vilka fungerar som ett operationaliserat 

analysinstrument för det aktuella materialet. Vidare betonar Beckman vikten av 

analysmodellens lämplighet i förhållande till frågeställningarna (Beckman 2005, s. 23). Inom 

ramen för den här undersökningen är det således frågan om det valda analysinstrumentet kan 
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anses vara passande för att identifiera propaganda i materialet. Då de dimensioner som 

instrumentet innefattar är utformade av en etablerad forskare med stor kunskap inom det 

aktuella området, betraktas dessa i hög grad som representativa för propaganda som teoretiskt 

begrepp. Det ska samtidigt sägas att dimensionernas representativitet inte behöver vara god 

enbart på grund av detta. Bedömningen är dock att dimensionerna och dess tillhörande 

indikatorer är gångbara i förhållande till forskning som gjorts inom ramen för propaganda, samt 

i förhållande till syftet med uppsatsen.   
 

Ett potentiellt problem som kan uppstå vid det fall som texter analyseras med hjälp av 

analysmodeller som är väldigt detaljerade är att texten påtvingas dimensionerna, texten bedöms 

således inte utifrån vad den är (Bergström & Boréus 2012, s. 167). En ytterligare komplikation 

med dimensioner som analytiskt verktyg kan vara att dessa är för smala i sin omfattning, de 

täcker således inte in allt som kan tänkas ingå i propaganda exempelvis. De dimensioner som 

används i analysen anses dock omfatta de mest karaktäristiska dragen inom ramen för 

propaganda, vilket är en bedömning som grundar sig i studerandet av forskning på området. 

Vidare tycks den aktuella analysmodellens dimensioner vara relativt hårt konstruerade; de är 

med andra ord specifika och omfattande rent innehållsmässigt. I detta fall tycks det vara en 

fördel då risken att missa relevanta delar av texterna minskar, samtidigt som det underlättar 

sökandet efter det som uppsatsen ämnar fånga in och analysera. Med tanke på att de aktuella 

dimensionerna kan påstås vara relativt specifika i sin utformning, liknar de i viss mån 

idealtyper som är ett analysverktyg där indikatorerna ofta är mer systematiskt utformade samt 

preciserade (Bergström & Boréus 2012, s. 150). 

4.5.  Tillvägagångssätt 

Analysarbetet kommer att genomföras i ett antal steg. Innan analysen genomförs kommer de 

aktuella valmanifesten att läsas igenom noggrant. Därefter kommer ett grovurval att göras, 

vilket mer specifikt innebär att alla citat ur materialet plockas ut som i olika hög grad bedöms 

stämma in på dimensionerna. Sedan görs ett ytterligare urval, där ett visst antal citat plockas ut 

och analyseras för att på ett tydligt vis illustrera hur propagandan kunde se ut. Det rör sig 

således om att välja ut exempel ur valmanifesten som anses kunna gå att sortera in i någon av 

dimensionerna. Varje citat tolkas med andra ord av oss som författare med analysmodellen som 

jämförelsepunkt, vilket är viktigt att poängtera. På detta sätt ämnar vi besvara uppsatsens 
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forskningsfråga. När dessa utdrag analyserats färdigt kommer en sammanfattning att göras; en 

återkoppling till texternas helhet. 

4.6.  Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Begreppsvaliditeten är i uppsatsen central då propaganda är något som kan definieras och 

operationaliseras på olika sätt. Vad innebär då begreppsvaliditet? Enkelt uttryckt kan det 

beskrivas som sambandet mellan begreppets abstrakta och konkreta nivå, alltså förbindelsen 

mellan den teoretiska definitionen och de operationella indikatorerna (Esaiasson et al. 2007, s. 

63). Med andra ord rör det sig om operationalisering, vilket innebär att den teoretiska nivån 

görs mätbar på det empiriska planet. I den här studien så används en analysmodell som 

innefattar ett antal dimensioner med tillhörande indikatorer för respektive dimension. Denna 

modell är skapad av retorikprofessorn Lennart Hellspong och tycks kunna tillämpas på det 

aktuella materialet för att identifiera i vilka skepnader propagandan förekommer. Fördelen med 

att använda en sedan tidigare befintlig operationalisering är att undersökningen blir kumulativ 

och analysinstrumentet vetenskapligt förankrat (Esaiasson et al. 2007, s. 66-67). En annan 

fördel med att använda en existerande operationalisering är att den med stor sannolikhet blivit 

granskad av andra forskare inom det aktuella ämnesområdet. I detta sammanhang är det viktigt 

att även ha ett kritiskt förhållningssätt, då den aktuella operationaliseringen ”lånas” av någon 

annan. Operationaliseringen av det teoretiska begreppet propaganda bedöms dock som rimlig 

och relevant, vilket är en bedömning som grundar sig på inläsningen av annan teori och 

forskning på området. Viktigt att vara medveten om är att begreppet propaganda både kan 

definieras och således även operationaliseras på andra sätt än det som är fallet i den här 

uppsatsen.   

 

Även reliabilitetsaspekten är något som bör ägnas utrymme för diskussion. Reliabilitet handlar 

om att genomföra en studie med god precision och ackuratess, så att risken för eventuella fel 

utesluts i så hög grad som möjligt (Bergström & Boréus 2012, s. 42). Ett sätt att pröva 

reliabiliteten i en undersökning är att jämföra studier där samma metoder använts för att studera 

samma företeelse, och om resultatet blivit detsamma i studierna är reliabiliteten optimal. En 

aspekt som i detta sammanhang är viktig att ta hänsyn till är att den metod som kommer att 

användas i uppsatsens analyskapitel är av tolkande art, vilket innebär att förförståelsen och den 

subjektiva bedömningen av texten spelar in (Bergström & Boréus 2012, s. 43). Således är det 

svårt att uppnå total reliabilitet i detta avseende. Det strävas dock efter att genomföra studien på 

ett noggrant och strukturerat sätt för att säkerställa en god nivå av reliabilitet. För att i så hög 
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grad som möjligt uppnå detta så kommer de tolkningar som görs i analysen att vara starkt 

förankrade i analysmodellen, vilket i sin tur ökar studiens reliabilitet.  

 

Vidare handlar generaliserbarhet om möjligheterna att kunna applicera en studies slutsatser på 

andra fall som ligger inom ramen för samma population eller kontext (Esaiasson et al. 2007, s. 

64). Med andra ord rör det sig om den externa validiteten. I uppsatsen finns inga direkta 

avsikter att generalisera resultaten och slutsatserna, även om det möjligtvis skulle kunna vara så 

att studiens resultat i viss mån kan komma att säga något om den partipolitiska retoriken på ett 

universellt plan.  
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5.  Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras citat från de utvalda valmanifesten; dessa citat sorteras in i de olika 

dimensionerna och analyseras vidare med hjälp av indikatorerna för respektive dimension. 

Först analyseras de citat som tycks gå att sortera in i dimensionen förenkling. Därefter 

undersöks de citat som klassificeras som förstärkning. Följaktligen analyseras citat med 

koppling till dimensionerna förtätning och slutligen förklädnad.  

5.1.  Förenkling 

“Valet står mellan att fortsätta sänka skatterna – eller att investera mer resurser och personal i 

skolan, vården och omsorgen. Det står mellan att fortsätta passivt se på när ungdoms- och 

långtidsarbetslösheten växer - eller att investera i fler jobb.” (Socialdemokraterna 2014, s. 6) 

 

Denna formulering uppfattas vara ett tydligt exempel på förenkling då det aktuella valet ställs 

på sin spets. Valet framhävs som svart eller vitt, antingen gör man som väljare det rätta valet 

eller det felaktiga. I detta citat så tycks även en förenkling ligga i att valmöjligheterna framhävs 

som oerhört begränsade; om du röstar på den ena sidan så får du enbart sänkta skatter 

exempelvis. Man har således valt att tillskriva motståndarnas politik en särskilt utvald 

egenskap. Motståndarnas politik är sannolikt betydligt mer mångfacetterad och bred än endast 

skattepolitiken, detta lyfts ändå fram för att försöka få motståndarna att framstå på ett 

ofördelaktigt vis. Vidare beskrivs den andra valmöjligheten på ett betydligt ljusare sätt, 

investeringar i välfärden och jobben låter givetvis bättre än att “passivt se på”. 

Ställningstagandet i frågan framstår därför som betydligt enklare med hjälp av det dramatiska 

sätt som partiet formulerar sig. Det kan således tolkas röra sig om fokusering samt polarisering, 

vilka är indikatorer för just förenkling.    
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“Vår politik har varit framgångsrik. Jämfört med 2006 har mer än 300 000 fler personer ett 

jobb att gå till. Utanförskapet har minskat med närmare 200 000 personer sedan 2006.” 

(Alliansen 2014, s. 20) 

 

I detta citat tolkas avsändaren ha gallrat strategiskt mellan fakta och tagit ut det som gynnar 

dennes budskap. Från år 2006 fram till 2014 hade det hunnit hända väldigt mycket inom svensk 

politik, både positiva och negativa saker. Då avsändaren i detta fall suttit i regeringsställning 

under två mandatperioder, väljs några av de positiva utvecklingarna ut strategiskt. Eftersom att 

jobbfrågan i regel brukar vara prioriterad när det är dags för valrörelse, tycks det inte vara 

märkligt att just utvecklingen inom ramen för det området beskrivs som positiv. I detta citat har 

således avsändaren använt sig av selektion i sitt budskap, vilket är en indikator för förenkling.  

 

“Men åtta år av skattesänkningar, privatiseringar och nedmonterad sjuk - försäkring har gjort 

att svensk välfärd inte längre håller tillräckligt hög kvalitet.” (Socialdemokraterna 2014, s. 33) 

 

Här beskrivs en negativ utveckling inom ramen för välfärden, vilket är ett stort och viktigt 

område inom svensk politik. Motståndarsidan uppfattas beskyllas för denna utveckling, då det 

är motståndarna som suttit i regering de senaste åtta åren. Det tycks således röra sig om 

fokusering i den meningen att den negativa utveckling som beskrivs uppfattas vara utvald för 

att gynna avsändarens syften. Det finns sannolikt flera aspekter av hur välfärdspolitiken sett ut 

under de aktuella åren som påverkat sjukvården exempelvis i negativ riktning, dock nämns 

enbart de faktorer som enligt avsändaren går att beskylla motståndarsidan för. Det finns med 

andra ord en tendens till slutenhet i avsändarens resonemang, en stängd förklaringsmodell där 

alternativa förklaringar inte tycks vara möjliga. Slutenhet är som tidigare nämnt en indikator för 

förenkling. Vidare tycks även avsändaren använda sig av polarisering i den meningen att 

motståndarna framställs på ett uppenbart negativt sätt.  
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“En förstärkt satsning på värdig och likvärdig vård i livets slutskede med särskilt fokus på 

obotligt sjuka barn.” (Sverigedemokraterna 2014, s. 11) 

 

Avsändaren uppfattas i detta citat formulera sig på ett förenklat sätt som gynnar dennes syfte. 

Orsaken till detta ligger i att avsändaren fokuserar på “obotligt sjuka barn” i sin formulering, 

vilket är något som majoriteten av väljarna med stor sannolikhet känner empati inför. Det tycks 

således inte vara någon slump att just barn lyfts fram i samband med vårdfrågan och inte någon 

annan patientgrupp då det med stor sannolikhet gynnar avsändarens syfte, vilket i slutändan är 

att övertyga väljarna samt få deras röster. Med detta sagt menas att citatet ovan stämmer in på 

indikatorn selektion, vilken tillhör dimensionen förenkling.    

 

5.2.  Förstärkning 

“Sverige är fortfarande ett fint och fantastiskt land på många sätt. Tyvärr upplever vi dock att 

de styrande politikerna, genom sin splittringspolitik och sina felaktiga prioriteringar, under de 

senaste decennierna har gjort Sverige lite mindre fint och lite mindre fantastiskt för varje år. 

Detta gör oss sorgsna och oroliga och angelägna om en förändring. Därför presenterar vi nu 

vårt manifest för att göra ett fint land ännu bättre. För att vi älskar Sverige och människorna 

som bor här. På riktigt” (Sverigedemokraterna 2014, s. 3).  

 

I detta citat görs tolkningen att många känsloladdade ord och starka formuleringar förekommer. 

I den första meningen så används orden “fint” och “fantastiskt” för att beskriva Sverige, vilket 

på ett tydligt sätt visar hur avsändaren använder sig av starkt positivt laddade ord för att föra 

fram sitt budskap. När avsändaren sedan beskriver den negativa utvecklingen rent politiskt så 

används ord som “sorgsna” och “oroliga”, vilket uppfattas vara förstärkning i det avseendet att 

dessa ord är negativt laddade och används för att gynna avsändarens syfte. Med detta menas att 

det specifika ordvalet får avsändaren att framstå som angelägen till förändring, vilket tycks vara 

logiskt med tanke på att avsändaren under denna tidsperiod var i opposition. Vidare tycks det 

gå att utläsa en kombination av indikatorerna emfas och känsloladdning i samband med de två 

sista meningarna. “Älskar” betraktas som ett starkt värdeladdat ord, samtidigt som hela 

formuleringen kan ses som ett slagord: “För att vi älskar Sverige och människorna som bor här. 

På riktigt.”     
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“Vi har ökat stödet till dem med små ekonomiska marginaler. Vi har förbättrat företagsklimatet 

och återinfört kunskapslinjen i skolan. Aldrig tidigare har välfärden haft så stora resurser” 

(Alliansen 2014, s. 7).  

  

Det sätt som avsändaren formulerar sig inom ramen för detta citat kan uppfattas som 

kategoriskt och bestämt. Det tycks inte finnas något som helst tvivel i resonemanget och den 

utveckling som beskrivs framhävs som fullkomligt korrekt. Särskilt den sista meningen i citatet 

upplevs vara formulerad på ett väldigt beslutsamt sätt. Avsändaren underbygger heller inte sina 

påståenden med särskilt mycket fakta; exempelvis beskrivs inte på vilket sätt som 

företagsklimatet har förbättrats eller vad kunskapslinjen i skolan egentligen innebär. Vidare 

specificeras heller inte vad som menas med ”aldrig tidigare”. Detta ger följaktligen ett förstärkt 

intryck av ett annars diskutabelt påstående. Således menas att citatet generellt sätt genomsyras 

av förstärkning eftersom att kategoriskhet är en indikator för detta.  

 

“I en orolig omvärld vill vi också satsa på försvaret. Tröskeln för att angripa Sverige ska vara 

hög och inget land ska tveka om vår förmåga. Alliansen vill därför stärka försvaret under nästa 

mandatperiod.” (Alliansen 2014, s. 14) 

 

Inom ramen för detta citat tycks vissa uttryck och formuleringar användas för att på ett bildligt 

plan åskådliggöra det som avsändaren åsyftar. Det rör sig således om indikatorn konkretion. 

“En orolig omvärld” är en formulering som upplevs förstärka bilden av en värld som inte går 

att lita på, som inte är stabil. “Orolig” är per definition en mänsklig känsla eller egenskap, och 

när detta begrepp används för att beskriva omvärlden så omfamnas denna av samma 

begreppsliga innebörd. Istället för att skriva ”en värld full av krig och konflikter” så används en 

kortare formulering som tycks kunna ge en förstärkt retorisk effekt. Detta kan i sin tur göra det 

lättare för mottagarna att relatera till budskapet och övertygas av det. Vidare uppfattas uttrycket 

“tröskeln” fylla en liknande funktion. Detta då en tröskel är något som de allra flesta känner till 

rent bokstavligt, därför blir budskapet förstärkt då det åskådliggörs på ett metaforiskt plan.  
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“I valet den 14 september avgörs hur Sverige ska ta sig an de utmaningar och möjligheter som 

ligger framför oss. Hur ska vi som land möta klimatförändringar, en åldrande befolkning och 

globalisering? Ska många ungdomar även i framtiden gå arbetslösa, i stället för att jobba eller 

studera? Ska kunskapsresultaten i svenska skolan fortsätta att falla och skillnaderna mellan 

elever öka? Ska kvaliteten i vård och omsorg fortsätta att urholkas? Ska jämställdhet mellan 

kvinnor och män dröja ännu längre?” (Socialdemokraterna 2014, s. 6) 

 

I detta citat tycks det förekomma förstärkning i form av indikatorerna emfas och 

känsloladdning, då avsändaren upplevs använda sig av en viss struktur i det retoriska 

framförandet. Exempelvis börjar de fyra sista meningarna med ”ska”, vilket uppfattas vara ett 

medvetet val för att göra formuleringarna mer kraftfulla och minnesvärda. Återupprepningen av 

ordet ”ska” genererar en rytm i själva formuleringarna, vilket tycks göra att retoriken biter sig 

fast. I samband med dessa avslutande meningar så tycks även avsändaren på ett systematiskt 

vis lägga till ett negativt laddat ord med koppling till de frågor som tas upp. För att illustrera 

detta tas två exempel upp: ”Ska ungdomar även i framtiden gå arbetslösa, istället för att jobba 

eller studera?” samt ”Ska kunskapsresultaten i svenska skolan fortsätta att falla och 

skillnaderna mellan elever öka?”. De politiska områden som tas upp är alltså sysselsättning för 

ungdomar och kunskapsresultaten för skolelever, med vilka orden ”arbetslösa”, “falla” och 

”skillnaderna” används som negativt laddade uttryck för att förstärka budskapet samt gynna 

avsändarens syfte.  

 

5.3.  Förtätning 

“Ett omedelbart avskaffande av nuvarande praxis där domstolarna regelmässigt ger 

återfallsförbrytare mängdrabatter på brott.” (Sverigedemokraterna 2014, s. 6) 

 

En syntes kan vara en paradox eller en metafor. Ordet “mängdrabbatter” tolkas som en metafor 

då avsändaren överför ett ord som är kopplat till ett annat sammanhang för att beskriva denna 

situation, vilket kan göra det lättare för avsändaren att sprida sitt budskap. Vidare kan citatet 

också tolkas vara en konnotation då ordet “mängdrabatter” används på ett sätt som skapar 

negativa vibbar till informationen i texten utan att avsändaren explicit behöver förmedla vilket 

undermåligt system denne tycker vi har idag när det kommer till att döma återfallsförbrytare. 

På grund av att citatet kan tolkas stämma in på både syntes och konnotation anses denna 

mening ha uppfyllt två indikatorer och är därför ett exempel på förtätning.  
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“Skattesänkningar, privatiseringar och vinstjakt har gått ut över kvaliteten, över 

kunskapsresultaten och över den jämlika skolan. Kvaliteten i skolan måste förbättras – för varje 

enskilt barns skull och för våra gemensamma framtidsutsikters skull.” (Socialdemokraterna 

2014, s. 25) 

 

Inom ramen för detta citat finns också exempel på syntes och konnotation, nämligen i orden 

“skattesänkningar”, “privatiseringar” samt “vinstjakt”. Alla tre av dessa uppfattas stämma in på 

konnotation då de är värdeladdade på ett sådant sätt att de kan tolkas olika beroende på vem 

som läser dem. Vidare är orden skattesänkningar, privatisering och vinstjakt termer som kan 

uppfattas vara politiska hörnstenar i den svenska högerpolitiken. ”Vinstjakt” kan tolkas vara en 

syntes då två ord sätts samman för att förenkla och förstärka budskapet. Indikatorerna syntes 

och konnotation upplevs som tidigare nämnt finnas i citatet, vilket gör att detta ses som ett 

exempel på förtätning.  

 

“När andra partier uppgivet konstaterar att det inte finns några resurser till att säkra jobben och 

laga hålen i den svenska välfärden, så gör vi istället enorma satsningar på just dessa områden. 

Orsaken till att vi kan göra detta är att vi vågar tänka i nya banor och vågar göra tuffa, men 

nödvändiga prioriteringar.” (Sverigedemokraterna 2014, s. 3) 

 

I detta citat kan avsändaren tolkas använda sig av indikatorn pressupposition. Avsändaren 

skriver att de vågar att tänka i nya banor och vågar vara tuffa och göra nödvändiga 

prioriteringar. Med detta utelämnar de luckor i sin argumentation som relativt enkelt kan fyllas 

i av mottagaren på egen hand. När de förklarar hur de vågar att tänka i nya banor och göra 

nödvändiga prioriteringar är det lätt att se mellan raderna. Vidare kan budskapet uppfattas som 

att avsändaren menar att endast den själv har kapaciteten att göra dessa saker. På grund av att 

citatet tycks stämma överens med indikatorn pressupposition uppfattas citatet som ett exempel 

på förtätning.  

 

“Sedan 2006 har tillgången till vård förbättrats. Köerna har kortats och vi har sett en kraftig 

ökning av antalet vårdcentraler och generösare öppettider. Kvaliteten i sjukvården har också 

stärkts över tid och patienterna är mer nöjda med vården.” (Alliansen 2014, s. 68) 
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Citatet ovan tolkas också som ett exempel på pressupposition. Med att uttrycka sig hur vården 

har förbättrats på olika sätt, samt att påstå hur patienterna är mer nöjda nu med sjukvården, låter 

avsändaren mottagaren fylla i implicit information. I detta fall kan den implicita 

argumentationen tolkas vara att sjukvården är bättre nu än när motparten innehade makten, 

vilket kan uppfattas som en undergrävning av motpartens tidigare försök att förbättra 

sjukvården. På grund av detta tolkas det som att indikatorn pressupposition finns i texten, vilket 

gör det till ett exempel på förtätning.  

 

5.4.  Förklädnad 

“Försvaret av Sverige börjar i Sverige – nej till svenskt medlemskap i Nato. Den militära 

alliansfriheten ger handlingsfrihet och ökar säkerheten i vår omvärld. Men gemensam säkerhet 

och krishantering måste också byggas i samarbete med andra.” (Socialdemokraterna 2014, s. 

45) 

 

Detta citat tolkas stämma in på indikatorerna obestämdhet och abstraktion. Att först förespråka 

att försvaret av Sverige börjar i Sverige och nej till medlemskap i Nato, för att sedan påstå att 

säkerhet och krishantering måste byggas i samarbete med andra gör de två första påståendena 

vaga och mångtydiga. Detta för att man inte riktigt vet om avsändaren förespråkar samarbete 

eller inte inom området. Detta kan betraktas som definitionen av obestämdhet. Dessa meningar 

kan också tolkas stämma in på indikatorn abstraktion, då otydligheten som dessa mångtydiga 

påståenden för med sig hindrar mottagaren till att förstå och få grepp om situationen gällande 

vad avsändaren egentligen förespråkar. På grund av att citatet både upplevs stämma in på 

indikatorerna abstraktion och obestämdhet, ses det som ett exempel på förklädnad.   

 

”Alliansen är överens om att budgetförstärkningarna till övervägande del kommer att ske 

genom intäktsökningar, men det kommer också vara nödvändigt att begränsa utgiftsökningarna 

framöver.” (Alliansen 2014, s. 16) 

 

I detta citat kan avsändaren uppfattas använda sig av försköning i begreppen “intäktsökningar” 

samt “utgiftsökningar”. Detta för att ord som dessa kan tolkas vara försköningar av mer 

“vanliga” men också mer laddade ord som skattehöjningar och nedskärningar. Ord som 

skattehöjningar och nedskärningar är ord som för alliansens väljare kan tänkas inneha en 

negativ klang. Med att använda mindre värdeladdade ord som används i denna situation av 
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avsändaren, förskönas avsikten av det egentliga budskapet. Indikatorn försköning kan alltså 

uppfattas finnas i detta citat, vilket gör att det tolkas som förklädnad.  

 

“Alliansen har gjort det mer lönsamt att driva företag. Vi har minskat krånglet för företagare 

och entreprenörer.” (Alliansen 2014, s. 11) 

 

Detta citat uppfattas stämma in på indikatorn abstraktion. Med att endast nämna att det har 

blivit mer lönsamt att driva företag, samt att krånglet för företagare och entreprenörer har 

minskat och inte hur, hindras mottagaren från att få grepp om- och förstå situationen. Med att 

endast nämna vad som har gjorts och inte hur, skapas abstraktion som undangömmer viktig 

fakta från mottagaren. Detta gör att citatet klassificeras som förklädnad. 

 

“Ett Sverige där miljöpolitiken tar sin utgångspunkt i kärleken och omtanken om den egna 

hembygden.” (Sverigedemokraterna 2014, s. 15).  

 

Försköning är den indikatorn som bland annat tolkas finnas i detta citat. Avsändaren använder 

här förskönande ord som “kärleken” och “omtanken” för att beskriva seriösa och allvarliga 

frågor inom politiken. En annan indikator som tycks gå att identifiera är abstraktion. Kärlek 

och omtanke är ord som i denna mening egentligen inte innehar en konkret betydelse. Dessa 

ord hindrar mottagaren från att förstå vad som egentligen vill uppnås inom området, vilket med 

försköningen gör att citatet tolkas som förklädnad. 
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5.5.  Sammanfattning av det analytiska resultatet 

På ett övergripande plan tycks det gå att identifiera samtliga dimensioner inom ramen för det 

aktuella materialet, vilket analysen ovan visar. Ett retoriskt knep inom ramen för materialet 

uppfattas vara att framställa motståndarna som otillräckliga och ansvariga för allt som skett i 

negativt avseende under en viss period. Detta tycks göras både implicit och explicit. Detta 

ligger i linje med förenkling och stämmer i huvudsak in på indikatorn polarisering, vilken 

handlar om just konflikten mellan aktörer och ståndpunkter. Beroende på om avsändaren vid 

det tillfälle som valmanifesten skrevs satt i regeringsställning eller opposition, tycktes det 

förekomma både positiva och negativa beskrivningar sett till den politiska utvecklingen under 

tidigare år. Även detta kan kopplas till dimensionen förenkling, då avsändarna gallrat 

strategiskt mellan fakta och lyft fram det som gynnat dem sett till vilken position de hade i 

valrörelsen. Fortsättningsvis tycks det gå att urskilja fokusering i materialet, vilket är en teknik 

som bygger på att framhäva ett perspektiv eller en sida av någonting. Inom ramen för de 

utvalda valmanifesten kunde det exempelvis handla om att lyfta fram sidor av motståndarnas 

politik som anledning till en negativ utveckling inom ett visst område. Detta kan även kopplas 

till indikatorn slutenhet, där en förenklad förklaringsmodell konstrueras för att gynna sina egna 

avsikter.  

 

Vidare tycks avsändarna använda sig av förstärkning i den meningen att känsloladdning 

förekommer. Särskilt i samband med områden som historiskt sett kan betraktas som viktiga rent 

politiskt, jobb och sjukvård exempelvis, tycks det förekomma känsloyttringar och överdrivet 

starka formuleringar. I materialet bedöms det därutöver gå att urskilja kategoriskhet, vilket 

handlar om att avsändaren formulerar sig på ett väldigt beslutsamt och otvivelaktigt sätt. Även 

konkretion tolkas vara närvarande i valmanifesten i den meningen att målande beskrivningar 

samt bildliga uttryck florerar. Ett annat inslag i avsändarna retorik uppfattas vara att de lämnar 

luckor i sin argumentation, vilka mottagarna mer eller mindre får fylla i själva. Det rör sig 

således om indikatorn pressupposition. Även politiskt associerade termer vilka bedöms som 

konnotationer kan uppfattas förekomma i strategiskt syfte för att få mottagarna i den riktning 

som avsändaren vill. Därtill tycks det finnas synteser i materialet, vilket kan handla om 

metaforer eller två separata ord som sätts samman för att förpacka budskapet. Vidare kan vaga 

samt oprecisa uttryck och formuleringar bedömas gå att urskilja i texterna, samtidigt som 

avsändarna emellanåt framställer sina budskap på en väldigt abstrakt och diffus nivå. Även 

försköningar tycks förekomma i valmanifesten.  
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6.  Slutsatser 
Vad analysen av materialet visar är att samtliga dimensioner kan tolkas existera i 

Socialdemokraternas, Alliansens och Sverigedemokraternas valmanifest. De propagandistiska 

tekniker/dimensioner som tycktes gå att urskilja var förenkling, förstärkning, förtätning och 

förklädnad. Förenkling skedde genom fokusering, selektion, polarisering samt slutenhet. Detta 

genom att bland annat redovisa begränsade valmöjligheter för väljarna, presentera ett 

strategiskt urval av information, smutskasta de andra partierna samt använda sig av en stängd 

förklaringsmodell utan alternativa förklaringar. Vidare förekom förstärkning genom emfas, 

kategoriskhet, konkretion samt känsloladdning. Dessa propagandistiska strategier florerade 

genom slående formuleringar samt starka och värdeladdade ord. Men också genom att undvika 

tvivel i sina argumentationer och måla upp bilder av situationer på sätt som förstärkte 

budskapet.  

 

Pressupposition, konnotation och syntes kan också tolkas vara närvarande i materialet och är 

exempel på förtätning. Dessa former av förtätning skedde genom att utelämna luckor i 

argumentationen som kunde fyllas i av mottagaren. Detta förekom också genom ord som 

implicit kan skapa negativa vibbar till andra partiers politik, och till sist genom metaforer och 

paradoxer. Förklädnad skedde genom obestämdhet, försköning samt abstraktion. Genom att 

säga emot sig själva, använda sig av mindre värdeladdade- och känslomässigt laddade ord för 

att förmildra sådant som kan uppfattas negativt. Till sist fördes mångtydiga påståenden och 

information utelämnades för hur mål ska uppnås, vilket upplevdes kunna hindra mottagaren 

från att få ett samlat och nyanserat grepp om budskapet.  
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7.  Avslutande diskussion och reflektion 
Som det av slutsatserna går att utläsa så upplevs det finnas det ett flertal karaktäristiska drag av 

propaganda i de aktuella texterna. Som tidigare nämnts så kan vissa av propagandans 

dimensioner te sig självklara när de appliceras som analytiskt verktyg på ett propagandistiskt 

material. Följaktligen kan det diskuteras om ett annat metodologiskt val hade varit att föredra, 

alternativt att ett annat material hade kunnat studeras som inte är lika uppenbart 

propagandistiskt. Just valet av metod var något som ägnades stor uppmärksamhet och 

betänketid under uppsatsarbetets gång, i slutändan var det dock dimensionsanalysen som mer 

eller mindre tycktes vara det enda lämpliga valet i förhållande till uppsatsen syfte. Uppsatsens 

syfte var och är att belysa propagandans skepnader i politiska valmanifest, alltså de tekniker 

som kan kopplas till propagandan. Med detta sagt så utmynnar resonemanget i att valet av 

material istället kunde varit annorlunda. Visst hade en annan typ av politiskt material kunnat 

studeras, som partiprogram eller liknande. Som det argumenterats för tidigare så tycks det dock 

finnas en poäng i att undersöka material där propagandan mer eller mindre är självskriven, just 

för att beskriva och förklara på vilket sätt denna är uppbyggd och formulerad. Detta eftersom 

att propagandan är riktad direkt mot väljarna och följaktligen är utformad för att påverka dessa 

omedelbart.  

 

Vad betyder då propagandans närvaro i politiska valmanifest för demokratin och dess 

legitimitet? För att sätta in den här avgränsade uppsatsen, med fokus på propagandans 

skepnader i en större statsvetenskaplig kontext så kan det vara lämpligt att diskutera 

propagandans roll och funktion i demokratin som styrelseskick. Sverige kan i många avseenden 

beskrivas som en av de mest välutvecklade demokratierna i världen, vilket gör det särskilt 

aktuellt att fundera kring propagandans plats i den kommunikationsorienterade politiken. Olof 

Petersson är en av de mer väletablerade statsvetare som reflekterat kring förhållandet mellan 

just demokrati och propaganda, och enligt honom finns det flera sätt att betrakta denna relation. 

Ett sätt är att helt enkelt avfärda propagandan och påstå att denna är oförenlig med det 

demokratiska styrelseskicket (Petersson 2014, s. 213-214). Grunden till detta ligger i att 

propagandan i sin natur är manipulativ och endimensionell i det avseendet att det endast är 

avsändarens budskap som är av intresse. Det demokratiska idealet består istället av en politisk 

kommunikation där flera synvinklar och meningar lyfts fram med ärliga avsikter.  
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Petersson menar dock att propaganda och demokrati inte nödvändigtvis behöver vara varandras 

motsättning. Det finns en syn på förhållandet mellan propaganda och demokrati som pekar på 

att propagandan är en fullt naturlig del av demokratin (Petersson 2014, s. 216). Enligt 

Peterssons mening finns det inget i propagandan, med utgångspunkt i den definition som han 

lyfter fram, som krockar med demokratin och dess grundläggande institutioner. Med andra ord 

finns det inget i propagandan som på ett teoretiskt plan är oförenligt med demokratin, dock 

finns det gott om historiska exempel som visat att propagandan kan vara oerhört farlig och 

destruktiv om den används på ”rätt” sätt av ”fel” aktörer. Det är möjligtvis detta som kan anses 

vara den stora risken med propagandan, att den opererar i en gråzon och används av politiska 

aktörer som byggt upp ett stort förtroende hos medborgarna.  

 

Vidare kan propagandans manipulativa drag skapa problem i det demokratiska systemet 

såtillvida att väljarnas kunskap om de partipolitiska representanterna och deras politik 

fördunklas. Om syftet med politiken i första hand ska vara att få så många röster som möjligt 

och inneha makten under så lång period som det möjligtvis går, förfaller till viss del hela 

legitimiteten i det demokratiska samhället. De politiska partiernas roll är primärt att 

representera folket och deras intressen, men när retoriken från partiernas sida blir vinklad och 

framställd på ett onyanserat vis för att maximera antalet röster så kan det bli svårt för väljarna 

att fatta välgrundade beslut. I slutändan är det ändå så att vi lever i ett informationssamhälle, 

där vi i alla nivåer av samhället är högst beroende av information som är balanserad och 

korrekt. När inte medborgarna får information om partipolitiken som är ärlig och nyanserad så 

kan inte det demokratiska systemet påstås fungera på ett optimalt sätt. Således lämnar den här 

uppsatsen ett viktigt bidrag till forskningen i den meningen att den lyser upp den politiska 

retorikens manipulativa drag, vilket förhoppningsvis ger en del av väljarna en ökad insikt om 

problemet. Detta kan vara nödvändigt eftersom de manipulativa dragen och strategierna kan 

påstås vara så pass vanligt förekommande att de av vissa inte ifrågasätts.  

 

För en medborgare som kanske inte är så insatt i politiken och dess retoriska knep så görs med 

stor sannolikhet inte någon vidare kritisk granskning av det som sägs och skrivs, utan man 

accepterar det som påstås och går på det som verkar ligga i linje med ens egna åsikter och 

uppfattningar. Frågan varför ställs troligtvis inte så ofta bland väljarna när det kommer till den 

partipolitiska retoriken: Varför uttrycker de sig som de gör? Finns det någon bakomliggande 

orsak till varför man tar upp vissa saker men inte andra? För att skapa ett transparent och 
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nyanserat demokratiskt system är det viktigt att väljarna kan se på partiernas propaganda och 

urskilja det som är värt att ställa sig kritisk till och det som är värt att ta till sig.    

 

Viktigt att poängtera i diskussionen kring propagandan och dess roll i det demokratiska 

systemet är att den också kan användas på ett sätt som inte innefattar oärliga och manipulativa 

avsikter. Lennart Hellspong menar, likt Olof Petterson, att propagandan kan användas som ett 

retoriskt verktyg för att sprida information och kunskap (2011, s. 258-259). Genom att använda 

sig av samma tekniker som finns beskrivna i uppsatsens analysmodell så kan propagandan 

brukas på ett konstruktivt och meningsfullt sätt. Om propagandan används på detta sätt så kan 

den i allra högsta grad vara till gagn för demokratin, dock så är gränsen väldigt tunn mellan 

svart och vitt när det gäller propaganda. 

 

Som nämnt i tidigare kapitel har det inte funnits någon avsikt att generalisera slutsatserna till 

andra liknande fall. Dock borde det rimligtvis vara möjligt att i viss mån kunna generalisera de 

resultat som studien utmynnat i. Gemensamt för nästintill alla politiska partier som finns i 

demokratiska system där makten åtminstone ska ligga hos folket, är att de vill ha medborgarnas 

stöd och därför utformar sin retorik på ett sätt som antas maximera antalet röster. Sett ur detta 

perspektiv så vore det inte helt orimligt att påstå att mer eller mindre alla demokratiskt 

förankrade partier använder sig av retoriska tekniker och tillvägagångssätt som jämförelsevis 

inte skiljer sig åt i allt för hög utsträckning, för att nå ut till så många väljare som möjligt. 

Exakt hur dessa tekniker används samt i hur hög grad kan givetvis skilja sig åt mellan olika 

länder och system, men troligtvis har många partier gemensamt att propagandan används 

systematiskt när det drar ihop sig till valrörelse. Är detta något positivt eller negativt? 

Propagandan är sådan i sin natur att den kan användas på ett konstruktivt sätt, samtidigt som 

den kan utnyttjas för mer destruktiva ändamål. Ligger följaktligen all makt i politikernas 

händer? Med ökad kunskap och förståelse bland väljarna gällande den politiska propagandan 

och dess kännetecken menar vi att så inte behöver vara fallet.  
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