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Abstract 
 
Titel: En studie i rött – En socialsemiotisk analys av 

Socialdemokraternas valbroschyrer från 1960, 1985 och 2006 
 
Författare:   Nadia Abdellah & Josefin Berglund 
 
Kurs:  Medie- och kommunikationsvetenskap C 
 
Handledare:  Larsåke Larsson & Ulla Moberg 
 
Syfte:  Syftet är att undersöka hur Socialdemokraternas valbroschyrer har 

förändrats i sättet att presentera sig själva för potentiella väljare 
under de senaste 50 åren. 

 
Metod: Socialsemiotik 
 
Teorier: Uppsatsen tar avstamp utifrån teorier om förmoderna, moderna 

och postmoderna kampanjer samt amerikaniseringsteorier, men 
även hur trenderna enligt forskare ser ut i Sverige och andra 
europeiska länder.  

 
Huvudresultat: Undersökningen visar såväl likheter som skillnader mellan de 

analyserade åren. Reklamdiskursens växande inverkan på 
broschyrerna gör sig tydlig, vilket kan ses som en del i den 
växande kommersialiseringen av politiken. Tendenser till en 
amerikanisering kan skönjas men dessa är vaga. Uppdelningen av 
kampanjer som förmoderna, moderna och postmoderna anser vi 
vara diskutabla. 

 
Sökord: Socialdemokraterna, valkampanjer, amerikanisering, valbroschyrer 
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1 Inledning  
De politiska partierna och deras högt uppsatta medlemmar hårdbevakas av medierna, såväl 
under som efter val. Under det svenska valet 2006 slog mediebevakningen nytt rekord1 och 
årets amerikanska primärval får stor uppmärksamhet i amerikanska såväl som i svenska 
medier.  

Medierna är i sig en betydande politisk aktör, men även den viktigaste länken mellan 
väljarna och de valda. Dock är det partierna själva som ska formulera politiska idéer och 
fånga upp nya strömningar i samhället. De har även till uppgift att väga samman ståndpunkter 
och intressen till ett sammanhängande och genomförbart politiskt handlingsprogram. 
Partierna ska aktivera medborgarna och bidra till ett fritt åsiktsutbyte och en aktiv 
samhällsdebatt, men även rekrytera och utbilda nya politiker. I en representativ demokrati 
arbetar partierna med att kanalisera folkopinionen och förvandla medborgarnas önskningar till 
politiska beslut.2  

Sveriges partier har förändrats och stöter på ökade svårigheter med att rekrytera nya 
medlemmar på grund av ökad politisk rörlighet hos väljarna samt ökad misstro gentemot 
politiker. Samtidigt som detta sker har partiernas resurser ökat finansiellt, organisatoriskt och 
professionellt.3 Då det varit svårt att få väljare att vara trogna partiet, spelar valkampanjerna 
en allt större roll än tidigare och partierna spenderar mångmiljonbelopp under valen. 
Socialdemokraterna lade exempelvis under 1998 års val 43 miljoner kronor på sin kampanj.4  

I detta mediecentrerade samhälle ställs frågan om våra politiska kampanjer börjar dra åt 
samma håll som de amerikanska, där personfixeringen är uppenbar och marknadsföringen 
liknar den av konsumtionsprodukter.5 

Inom tidigare forskning uppfattar vi en avsaknad av djupgående forskning som 
analyserar partiernas ståndpunkter och dessutom sträcker sig bakåt i tiden. Valaffischer har 
tidigare analyserats, men vi finner det mer intressant att undersöka kampanjmaterial där texter 
ges mer utrymme och samspelar med bilder, såsom i trycksaker. 

Uppsatsen kommer att behandla ämnet politiska kampanjer inför val, genom att närmare 
undersöka Socialdemokraternas valbroschyrer. Denna undersökning ger ett historiskt så väl 
som ett nutida perspektiv. Vidare undersöker vi huruvida dessa kampanjer stämmer in under 
teorier om moderna eller postmoderna kampanjer samt om dessa har blivit amerikaniserade.  
 

1.1 Syfte och frågeställning 
Vi ämnar utifrån en socialsemiotisk analysmetod studera hur valkampanjer i Sverige har 
förändrats de senaste 50 åren. Undersökningen syftar till att ta reda på hur utformningen av 
Socialdemokraternas valbroschyrer har förändrats i sättet att presentera sig själva för 
potentiella väljare samt vilka influenser man tagit del av.  
 

                                                 
1 Asp (2006)  
2 Petersson mfl. (2006), s.86f. 
3 Ibid. (2006), s.87 
4 Ekström & Eriksson (1999), s.41 
5 Esser & Pfetsch (2004), s.25f.  
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Vi kommer att utgå från följande frågeställningar:  
 

• På vilket sätt framställs Socialdemokraterna i sina egna valbroschyrer under 
valkampanjerna 1960, 1985 och 2006? 

 
• Hur har dessa valbroschyrer förändrats under de senaste 50 åren? 
 
• Med vilka semiotiska resurser kommunicerar Socialdemokraterna sitt budskap i de tre 

kampanjerna?  
 
• Har kampanjerna blivit mer polariserade och personifierade och i så fall hur?  

 
• Finns det något som tyder på att amerikanska valrörelser har präglat 

Socialdemokraternas valbroschyrer och i så fall hur?  
 

1.2 Avgränsningar 
Uppsatsens fokus ligger på de trycksaker som Socialdemokraterna publicerat inför valen 
1960, 1985 och 2006. Dessa årtal bör, enligt teorier om förmoderna, moderna och 
postmoderna kampanjer, representera varsin kategori.6 För att göra det möjligt att jämföra 
materialet mellan de olika årtalen har vi utgått från den äldsta broschyren och sedan valt ut 
jämförbara broschyrer från de senare åren, vilket har resulterat i en trycksak från vart år. 
Denna kvantitet anser vi är passande för tidsramen då broschyrerna ska analyseras med hjälp 
av kvalitativa redskap. 

Vi har valt att fokusera på partiets egna material och lägger då alltså ingen vikt vid 
medierapporteringen som skett parallellt med dessa kampanjer. Analysen kommer heller inte 
att innefatta affischer som ingått i kampanjerna då flertalet liknande studier redan gjorts (se 
bl.a. Vigsø, Orla: Valretorik i text och bild).  
 

1.3 Uppsatsens disposition  
Uppsatsen inleds med en introduktion av ämnet. Därefter preciseras studiens syfte och den 
frågeställning som undersökningen kretsar kring. I kapitel två presenteras 
bakgrundsinformation rörande Riksdags- och valhistorik samt om Socialdemokraterna. Ett 
urval av tidigare forskning som berör valkampanjer och även teorier kring amerikanisering 
vilka används som utgångspunkt i studien återfinns i kapitel tre. Här finns även en teoretisk 
presentation av semiotiken och socialsemiotiken. I kapitel fyra ges en redogörelse för 
analysmaterialet, urvalsprocessen av detta men även en presentation av praktiskt användande 
av socialsemiotik som är den metod som kommer att användas i uppsatsen. Ett kritiskt 
resonemang rörande metoden ryms även inom detta kapitel. Kapitel fem, sex och sju 
innehåller analysresultat, jämförelse samt en slutdiskussion.  
 

                                                 
6 Petersson m.fl. (2006), s. 96  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel behandlas dels allmän historia om riksdagen och riksdagsvalen, dels 
Socialdemokraternas historia, samt de grundläggande dragen i partiets ideologi – den 
reformistiska socialismen.  
 

2.1 Riksdags- och valhistorik  
Fram till 1970-talet bestod Sveriges Riksdag av två kammare, en direktvald undre och 

en indirekt vald övre kammare. Representanterna i dessa valdes vid två olika tillfällen, således 
hade inte valet till den undre kammaren något ensamt inflytande på hur regeringarna 
formades. Inför valet 1970 avskaffades den övre kammaren och riksdagen består idag endast 
av en direktvald kammare där 349 ledamöter ingår.7  

Under valet 1998 infördes personval, eller snarare listval i Sverige, vilket innebär att 
partier lägger fram en lista av personer i varje valkrets där väljarna har möjlighet att ändra 
rangordningen. Det krävs sex till åtta procent av rösterna för att listans rangordning ska 
ändras, dock är det i Sverige inte obligatoriskt att ange personpreferens. Fördelar med denna 
typ av listor är att folket får ge en mer nyanserad opinion då man inte enbart röstar på ett parti 
utan även på en viss person, samt att det inom ett parti kan finnas olika grupperingar och 
åsikter, vilket leder till att väljarna kan markera vilka man stödjer. Nackdelar med detta 
system är dock att det kan leda till ökad personfixering, och att ”kändisskap” kan komma 
betyda mer än ens politiska åsikter. Det finns även en risk att detta kan splittra partier, 
påverka dess sammanhållning och göra det svårare att hålla ihop det parlamentariska arbetet.8 

 

2.2 Valhistorik  

2.2.1 Valet 1960  
Valet 1960 har kommit att kallas för ”TV-valet”, dels på grund av televisionens snabba 
genombrott under övergången till sextiotalet, dels på grund av partiernas flitiga uppträdande i 
just TV under sina valrörelser. Inför valet till andrakammaren 1960 erbjöds det 12 valprogram 
där de dåvarande fem riksdagspartierna fick presentera sig i varsitt program. Dessa fem 
presentationsprogram var uppdelade i tre delar, där partierna själva disponerade över de första 
35 minuterna, vilket följdes av en 20 minuter lång frågestund. Programmen avslutades sedan 
med att partiledarna under fem minuter fick tilltala väljarna. Radions nyhetsbevakning var 
under detta val mycket begränsad och man nöjde sig i stort sett med att samsända 
partiledarintervjuerna och debatterna med TV.9  

Televisionens genombrott gav konsekvenser för hur partierna valde att sköta sina 
valkampanjer. Antalet valmöten minskade drastiskt och då främst de medelstora mötena med 
riksdagskandidater och lokala politiker. I och med att valmötena minskade, gjorde även 
behovet av valfilmer det, dock visades de i stor utsträckning under de få valmöten som 
fortfarande hölls. Trots nedgången av valmöten, minskade man inte satsningen på det tryckta 
valmaterialet. Alla partierna skickade tillsammans ut 20-25 miljoner broschyrer, flygblad och 
andra trycksaker, samt cirka 600 000 affischer. Man tryckte också på att den personliga 

                                                 
7 Asp & Esaiasson  (1996), s. 74f. 
8 Hadenius (2006), s. 89ff.  
9 Esaiasson (1990), s. 220f.  



 7

agitationen var viktig och inte sedan mellankrigstiden hade antalet hembesök och andra 
direkta kontakter varit så omfattande.10 

Även partiledarnas kampanjinsatser följde 1960 samma mönster som partiernas, då man 
koncentrerade sig på TV:s valprogram och minskade ner på antalet valmöten. Att partiledarna 
syntes allt mer i TV fick till följd att majoriteten av det svenska folket visste vilka de var.11 
 

2.2.2 Valet 1985 
1985 års val kallas i efterhand ”Westerbergvalet”, vilket syftar till Folkpartiets dåvarande 
ledare, Bengt Westerberg, som tillsattes kort innan valkampanjerna skulle börja. Han fick allt 
mer uppmärksamhet i medierna och skilde sig mycket från de andra etablerade partiledarna. 
Bengt Westerberg gjorde även att Folkpartiet, trots tidigare dåliga opinionssiffror, 
fördubblade sitt väljarstöd från tidigare val.12  

Valet 1985 skulle enligt förhandsspekulationerna stå mellan Socialdemokraterna och 
Moderaterna, då mittenpartierna befann sig i en utsatt position och förespåddes inte ha någon 
direkt chans att utmana de två stora partierna. Ulf Adelsohn, Moderaternas dåvarande 
partiledare, gick in i valet som oppositionens statsministerkandidat som följd av partiets starka 
ställning. Adelsohn gjorde relativt få men välorganiserade mötesframträdande, samt lade in 
många udda programpunkter för att fånga massmediernas intresse och på så sätt understryka 
sina uttalanden. Detta fick till följd att främst Socialdemokraterna gick till hårt angrepp mot 
Adelsohns person och medierna diskuterade hans lämplighet som statsman. Olof Palme, 
Adelsohns främsta motståndare, ökade å sin sida sin kampanjsatsning i omfång från 
föregående val då han gjorde närmare 130 framträdanden.13  

Under detta val deltog riksdagsledamöterna intensivt i kampanjarbetet, enligt Esaiasson. 
I samband med genombrottet för TV-kampanjer hade dessa kommit i skymundan då 
talarbehovet minskade. Men genom bland annat introduktionen av torgmötestekniker och de 
alltmer varierande formerna av kampanjarbete fick ledamöterna nya arbetsuppgifter. Deras 
vanligaste uppgifter var anföranden på torg, gator och vid mer organiserade mötestillfällen. 
Man kunde även se en ökning av medieinriktade aktiviteter såsom presskonferenser och 
pressmeddelanden. Dock var det få som ägnade sig åt den uppgift de fått under 1960-talet -
dörrknackning.14 

Socialdemokraterna satsade under valet stort på polemisk15 affischering och bioreklam, 
något som var nytt och banbrytande, där man utan att nämna partinamn riktade in sig mot 
Moderaterna. Partiet satsade även hårt på annonser, och man annonserade för ett värde av 
över 30 miljoner kronor. Medierna började allt mer använda sig av opinionsmätningar för att 
från sin sida bli mindre beroende av partiernas nyhetsproduktion. Den största nyheten under 
valet 1985 var dock att partierna började använda sig av närradio i allt större skala, vilket var 
intressant för partierna, då de där helt själva kunde bestämma och kontrollera innehållet i 
programmen.16  
 

                                                 
10 Esaiasson (1990), s. 221f.  
11 Ibid. (1990), s. 223  
12 Ibid. (1990), s. 284-290 
13 Ibid. (1990), s. 284ff.  
14 Ibid. (1990), s. 286f. 
15 För förklaring se bilaga 4 
16 Esaiasson (1990), s. 287ff.  



 8

2.2.3 Valet 2006 
Tyvärr är det för tidigt att i dagsläget finna någon färdigställd forskning om 2006 års 

val. Vi kommer därför att utgå från en debattartikel i DN skriven av Kent Asp som 
publicerades på valdagen den 17 september 2006, samt våra egna minnen.  

Inför valet 2006 gick Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet 
ihop och bildade en allians som kallades ”Allians för Sverige”. Man gick tidigt ut och 
presenterade vem som skulle bli dess statsministerkandidat. Moderaterna ändrade också sitt 
budskap inför detta val och kallade sig för ”det nya arbetarpartiet” och lade till ”nya” före 
Moderaterna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gick däremot inte ihop och 
bildade någon motallians, utan de två mindre partierna sade endast att de kunde tänka sig att 
stödja en socialdemokratisk minoritetsregering.  

Valet 2006 fick mer uppmärksamhet i medierna än något tidigare val och de frågor som 
fick störst uppmärksamhet var sysselsättningen och skatterna. De två blocken beskrev här två 
skilda verkligheter där högeralliansen pratade om massarbetslöshet, medan vänstersidan 
beskrev Sveriges ekonomi som växande och pratade om arbetslösheten i positiva ordalag. 
Kent Asp undersökte vems bild som dominerat i medierna och kom fram till att det var 
högeralliansens syn på Sverige som ett land med massarbetslöshet, vilket således var den sida 
som gynnades mest av den rekordstora mediebevakningen.17 

I slutskedet av valet uppdagades det att Folkpartiet olovligt haft tillgång till 
Socialdemokraternas interna webb och fick därigenom tillgång till partiets valmaterial, 
scheman och dylikt, något som givetvis påverkade mediebevakningen och tog 
uppmärksamhet från partiernas ordinarie sakfrågor.  

2.3 Om Socialdemokraterna 

2.3.1 Socialdemokraternas historia 
Socialdemokraterna bildades 1889 som, enligt sig själva, en reaktion mot orättvisor i det 
gamla klassamhället. De hade vid denna tidpunkt drygt 3000 medlemmar. Partiet bildades 
med en stark anknytning till fackföreningsrörelsen och den viktigaste frågan var den om 
allmän rösträtt. Denna blev en symbol för att partiet ville arbeta demokratiskt genom 
reformer. Man bildade sin första regering 1920 med Hjalmar Branting som statsminister.18  

1917 splittrades partiet och nuvarande Vänsterpartiet bröt sig ut och bildade ett nytt 
parti, som då kallade sig Socialdemokratiska Vänsterpartiet. Detta år bildades även SSU – 
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund.19 
 

2.3.2 Socialdemokraternas ideologi 
Socialdemokraterna vill, enligt egen utsago, forma ett samhälle som är baserat på demokratins 
ideal och ser alla människors lika värde. De ställer sig bakom den demokratiska socialismen 
och vill att alla människor ska vara fria, jämlika och leva i ett solidariskt samhälle.20  

Världens socialdemokratiska partier ställer sig bakom den reformistiska socialismen 
som är icke-revolutionär och förespråkar därmed gradvis samhällsförändring. Ytterligare en 
skillnad från socialismen, utöver dess icke-revolutionära ståndpunkt, är att man inte har någon 
elitteori. Den reformistiska socialismen har, enligt Larsson, en optimistisk syn på människan 
och man tror att förbättrade samhällsförhållanden även förbättrar människan. Som politisk 
rörelse vänder sig partier med denna ideologiska riktning främst till arbetare och den 
                                                 
17 Asp (2006) 
18 http://www.Socialdemokraterna.se/Templates/Page____6591.aspx (2008-03-28 15:52) 
19 Ibid. 
20 http://www.Socialdemokraterna.se/Templates/Page____36084.aspx (2008-02-22) 
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viktigaste enheten har alltid varit den egna nationen trots att man har en stark 
internationalistisk tradition.21 

Den reformistiska socialismen ställer sig som sagt bakom det gradvisa 
samhällsbyggandet då man anser att detta underlättar politiskt samförstånd och demokratiska 
metoder. Reformisterna tog fort avstånd från kommunismens idéer om proletariatets diktatur. 
Man har istället förespråkat den representativa demokratin med fri partibildning, allmän 
rösträtt och parlamentarism.22  

 
 

                                                 
21 Larsson (2006), s. 83ff.  
22 Ibid. (2006), s. 86ff.  
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3 Teori och forskning 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de teoretiska utgångspunkter och den forskningen 
som uppsatsen kommer att ha som grund. Kapitlet inleds med ett avsnitt rörande teorier om 
förmoderna, moderna och postmoderna valrörelser. Därefter följer ett avsnitt som handlar om 
hur trenderna ser ut i Sverige. Vidare behandlas ett avsnitt om amerikanisering, dels en 
begreppsförklaring, dels forskning som undersökt svenska valkampanjer i frågan om en 
eventuell amerikanisering. Nästkommande avsnitt berör trenderna i Europa, då med 
Storbritannien, Tyskland och Finland som exempel. Dessa länder har valts ut för att kunna ge 
en bred jämförelse med svenska kampanjer där Finland får representera ett nordiskt 
grannland. Kapitlet avslutas med teorier om semiotiken och socialsemiotiken. 

3.1 Förmoderna, moderna och postmoderna valrörelser  
Under det senaste århundradet har det, enligt bland andra Norris, Holmberg och Strömbäck, 
förekommit tre huvudtyper av valrörelser: den förmoderna, den moderna och den 
postmoderna. Detta är forskare relativt överens om.23 Dessa tre huvudtyper av valrörelser 
behandlar bland annat Norris m.fl. i boken On Message, men även Demokratirådets rapport 
från 2006, Mediernas Valmakt.  

Enligt Norris med flera kännetecknas förmoderna politiska kampanjer av att pressen var 
partibunden, att partianhängare i lokala valkretsar förde partiets talan och att partierna på så 
sätt var beroende av dessa anhängare. De hade även korta ad hoc24-kampanjer som utfördes 
och planerades av partiledarna med hjälp av några få rådgivare.25 Väljarna var även i stort 
lojala och röstade på samma parti år efter år. När partierna skulle uttrycka sina åsikter 
handlade det om att presentera budskap i linje med partiprogrammen, alltså att propagera för 
partilinjen, vilket gör dessa valrörelser produktorienterade26. Denna typ av valrörelse drevs 
främst av partilogiken27 och dominerade fram till mitten av 1960-talet.28  

De förmoderna kampanjerna utvecklades sedan till moderna kampanjer och gick från att 
främst vara bundna till press till att använda sig av etermedier, så som TV och radio. Man 
övergick även från att vara beroende av de frivilliga i lokala valkretsar till att bli mer 
centraliserade, samt från att det bara var partiledaren och några få rådgivare som utvecklade 
och skötte kampanjen till att använda sig av professionella rådgivare. Partierna utvecklade 
nationssträckande kampanjer som utformades av specialister inom marknadsföring. Man 
lämnade även ad hoc-kampanjerna bakom sig och genomförde nu kampanjer som sträckte sig 
över en längre tid.29 Partierna började anpassa sig och sitt arbetssätt till medielogiken30 som 
följd av journalistikens professionaliserande. Detta arbetssätt blev friare från politiken, 
samtidigt som kritisk granskning blev en allt viktigare del av journalisternas arbete. Partierna 
försökte, främst genom medierna, att sälja det politiska budskapet till väljarkåren. Enskilda 
kandidaters personlighet, image samt förmåga att erbjuda medieanpassade händelser blev 
avgörande för att nå den breda publiken. Den säljorienterade31 moderna valrörelsen var vanlig 
från mitten av 1960-talet fram till 1990-talet och drevs framförallt av medielogik.32 

                                                 
23 Petersson m.fl. (2006), s. 96 
24 För förklaring se bilaga 4 
25 Norris m.fl. (2003), s. 22 
26 För förklaring se bilaga 4 
27 För förklaring se bilaga 4 
28 Petersson m.fl. (2006), s. 96ff.  
29 Norris m.fl. (2003), s. 23  
30 För förklaring se bilaga 4 
31 För förklaring se bilaga 4 
32 Petersson m.fl. (2006), s. 96ff.  



 11

Utvecklingen som nu kan ses är den mot postmoderna valrörelser vilka fortfarande är 
under framväxt och kännetecknas av fragmenterade kommunikationskanaler, så väl som en 
splittrad publik. Denna fragmentering ökar ytterligare av Internets framväxt. För att nå den 
fragmenterade publiken använder partierna mer sofistikerade tekniker för sin politiska 
marknadsföring, exempelvis opinionsundersökningar och målgruppsanpassade budskap. Man 
formulerar politiken efter att man gjort undersökningar av väljarnas preferenser. Det handlar 
främst om att marknadsföra den egna politiken till utvalda segment av väljare. Kampanjerna 
professionaliseras allt mer i den postmoderna valrörelsen, vilket innebär att planeringen sköts 
av anställda PR-experter och politiska konsulter, vilket bland annat får till följd att den 
negativa tonen i de politiska budskapen intensifieras. Dessa kännetecken gör att den 
postmoderna valrörelsen är marknadsorienterad33 och drivs av marknadslogik34 samt att den 
blir allt mer kapitalintensiv.35  

 

3.2 Trender i svenska valkampanjer  
Sverige kan ses som en av världens mest stabila demokratier. Socialdemokraterna har på ett 
demokratiskt och unikt sätt regerat landet större delen av förra seklet.36 Trots stabiliteten i 
demokratin kan man se en förändring i väljarmönstren. För 50 år sedan visste de flesta 
väljarna vilket parti de skulle rösta på långt innan valkampanjerna satte igång. Det fanns då ett 
starkt samband mellan vart rösten gick och vilket yrke man utövade.37 Var man arbetare 
röstade man på Socialdemokraterna, var man bonde röstade man på Centerpartiet och var man 
arbetsgivare röstade man på Högerpartiet (nuvarande Moderaterna, vår anmärkning). Dessa 
kampanjer fungerade då mer som en ritual än ett försök att locka till sig nya väljare. Sedan 
1970-talet har dock väljarna inte alltid bestämt vart deras röst ska gå innan kampanjernas 
början. Väljarna styrs idag främst av hur partiet förhåller sig till enskilda frågor och dess 
ideologi. Många har trott att detta skulle leda till en ökad amerikanisering med mer 
personfixerade valkampanjer. Dock kan man inte enligt Asp och Esaiasson se denna 
utveckling i Sverige.38 

Att väljarna inte längre röstar på rutin, har lett till att valkampanjerna blivit mer 
omfattande och samtidigt fått större betydelse.39 Trots mediernas växande makt, spelar alltså 
valkampanjerna fortfarande en stor roll, vilket inte minst märks på de mångmiljonbelopp som 
spenderas av partierna. 1998 års valkampanj betalade Socialdemokraterna 43 miljoner kronor 
för.40 Denna nya riktning kan ha att göra med det faktum att Sverige, som tidigare kunnat 
beskrivas som en välfärdsstat med en stor offentlig sektor, på senare år övergått till en mer 
marknadsbunden syn på ekonomi och politik.41 

I en undersökning av Moderaternas valkampanj under 2006 talas det bland annat om att 
budskapen nuförtiden ofta anpassas efter resultat från opinionsundersökningar för att nå 
största möjliga genomslagskraft. Detta gör att högre krav ställs på sändaren (politikerna) men 
att mottagarna (väljarna) samtidigt får en mer passiv och mindre deltagande roll.42 Att 
använda sig av avancerade opinionsundersökningar är det inte bara Moderaterna som ägnar 
sig åt. Även om Socialdemokraternas dåvarande partiledare Göran Persson under 

                                                 
33 För förklaring se bilaga 4 
34 För förklaring se bilaga 4 
35 Petersson m.fl. (2006), s. 96ff.  
36 Nord (2007), s. 82, Åsard (1989), s. 71 
37 Åsard (1989), s. 75  
38 Asp & Esaiason (1996), s. 73ff. 
39 Ibid. (1996), s. 74 
40 Ekström & Eriksson (1999), s. 41  
41 Nord (2001), s. 113ff. 
42 Caresten (2006), s. 12 
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valkampanjen 2002 yttrade att han inte hade någon större tilltro till dessa, är 
opinionsundersökningar väl använda i valkampanjsstrategier oavsett politisk ståndpunkt.43  

Att anpassa sig till mediemarknaden genom att använda sig av konsulter och reklam har 
blivit en naturlig del av kampanjarbetet.44 Exempel på detta kan man finna redan under 
valrörelsen 1994 då Socialdemokraterna tog hjälp av tre amerikanska PR-konsulter för att 
återfå sin maktposition.45 

De valkampanjer som förs idag präglas nästintill uteslutande av framtidslöften. Sällan 
eller aldrig blickar man tillbaka och lyfter fram vad som har/inte har åstadkommits. Detta har 
lett till att det inte läggs någon större vikt vid orsaksförklaringar eller försök att ta reda på vem 
som bär skulden då det gått sämre för landet.46  

Mediernas roll har även den förändrats i politiken. De tidningar som förr var starkt 
bundna till partier och gav utrymme för en bredd av åsikter, är nu utkonkurrerade av några få 
marknadsanpassade tidningar.47 Enskilda frågor har på senare tid blivit av större vikt än 
partiernas grundläggande ideologi. Trots detta är det bara de större partierna som får utrymme 
för dessa sakfrågor samtidigt som de mindre partierna enbart får frågor rörande sin ideologi.48 
Då medierna är den huvudsakliga källan för politisk information för 80% av Sveriges väljare 
blir det svårt att konkurrera om väljarnas röster för dessa partier. Sverige har blivit en 
”mediecentrerad demokrati”.49 Medierna är inte längre en arena där enskilda individer och 
maktutövare kan få uttrycka sina åsikter, medierna har blivit en maktaktör i sig.50  

I slutet av 1900-talet började den individualistiska samhällsordningen ta över den 
kollektiva inriktningen som dominerat under större delen av detta sekel. Kommers och 
underhållning bredde ut sig över de offentliga rummen vilket inte enbart förde med sig en 
kommersialiserad marknad utan även ett förändrat språkbruk. Detta ledde i sin tur till att 
politiken förändrades i samma mönster till att mer likna en uppdelning mellan kunder och 
försäljare. Politiska artiklar i tidningar domineras av bilder och texterna är korta och enkla. 
Spontanitet har spelat ut genomtänkta monologer.51 

Ungdomars makt ökade i och med att de förändrades till att bli en stark 
konsumentgrupp. Att kommunicera med dessa blev därför allt viktigare för de politiska 
partierna.52  

Folkhemmets53 försvagande under slutet av 1900-talet har lett till en individualisering 
vilket även satt sina spår i partipolitiken då partiets hållning fått ge plats för enskilda 
personers åsikter.54 
 

                                                 
43 Nord (2007), s. 81 
44 Ekström & Eriksson (1999), s. 39 
45 Nord (2001), s. 113 
46 Kumlin (2003), s. 35 
47 Nord (2007), s. 83f. 
48 Åsard (1989), s. 78 
49 Nord (2006), s. 68, Nord (2007), s. 84f.  
50 Asp & Esaiason (1996), s. 81 
51 Teleman (2003), s. 11-23 
52 Ibid. (2003), s. 18f.  
53 För förklaring se bilaga 4 
54 Teleman (2003), s. 33 
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3.3 Amerikanisering 
Amerikanisering är ett begrepp som ofta förknippas och förväxlas med globalisering och 
kommersialisering.55 Vi kommer främst att använda oss av amerikanisering på grund av att 
USAs valkampanjer var de första att visa på de trender som nu är på väg att bli mer 
internationellt vedertagna.56 Det amerikanska inflytandet man märker av i områden såsom 
affärsvärlden eller medievärlden sätter tydligt sina avtryck i den politiska.57 

Det som kännetecknar de amerikanska valkampanjerna är att de är starkt medieinriktade 
och marknadsorienterade. Medieinriktningen innebär att det finns en stark polemik mellan 
kandidaterna och man använder sig av negativa budskap för att nedvärdera sin/a motståndare. 
Stor vikt läggs även vid kandidaternas image snarare än sakfrågor. Valkampanjen handlar 
således om att personifiera och popularisera partiets kandidat. Marknadsorienteringen av 
kampanjerna handlar om att man i stor omfattning använder sig av kampanjkonsulter och 
därigenom av politiska marknadföringstekniker. Inriktning görs på sannolika väljare i stället 
för hela väljarkåren och man har regionaliserade valkampanjer. Partierna i USA satsar stora 
pengar på betald TV-reklam, Internet och att framträda i underhållningsprogram på TV. 
Ytterligare kännetecken för en amerikansk valkampanj är att dessa oftast är kapitalintensiva, 
privatfinansierade och att kostnaderna ständigt ökar.58    

3.3.1 Amerikanisering av svenska valkampanjer? 
I Sverige talas det, när det gäller valkampanjer, om ett samspel mellan globala tendenser och 
nationella sedvänjor.59 Vi kan se dessa tendenser uttryckas bland annat genom att medierna 
har vuxit sig starka och blivit en av de mest centrala aktörerna på den politiska spelplanen. 
Samtidigt har vikten av personlig interaktion fått ge vika.60 I och med att politiska partier inte 
får köpa kampanjtid i public service, ges medierna i stort sett makten att själva kunna sätta 
agendan och styra vad som är av intresse och vad som ska ignoreras.61 

Det har även setts tendenser mot negativa kampanjer. Under valkampanjen 1985 gick 
Moderaterna till hård attack mot Socialdemokraternas politik.62 Socialdemokraterna satsade 
även de på polemisk affischering och bioreklam, där man riktade in sig mot Moderaterna.63 
Denna offensiv gav dock bättre resultat för Socialdemokraterna som fick behålla sin 
maktposition.64  

Trots förändringarna inom den politiska marknadsföringen hävdar Nord i sin studie, 
Still the Middle Way, att kampanjerna ännu inte är amerikaniserade. Nord menar att detta dels 
har att göra med att Sverige har ett flerpartisystem vilket gör att den amerikanska modellen 
inte är lika applicerbar som den är på ett två-partisystem. Dels använder man sig fortfarande 
av valmanifest, vilka framstår som omoderna i de amerikaniserade valrörelserna. Därutöver 
skiljer sig även medieklimatet, som inte är lika skandalinriktat utan mer koncentrerat på 
politiken i sig, vilket i sin tur kan bero på public services starka ställning.65 Ytterligare 

                                                 
55 Morley (2000), s. 12 
56 Nord (2006), s. 65 
57 Åsard (1989), s. 70  
58 Petersson m.fl. (2006), s. 102 
59 Nord (2007), s. 81f. 
60 Nord (2006), s. 68 
61 Åsard (1989), s. 75 
62 Ibid. (1989), s. 71  
63 Esaiasson (1990), s. 287ff. 
64 Åsard (1989), s. 71 
65 Nord (2006), s. 73f. 
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exempel man kan finna är att det i svensk politik fortfarande läggs större vikt vid politiken 
som bedrivs än vid de personer som ligger bakom.66 

En annan undersökning som gjorts rörande en eventuell amerikanisering av svenska 
valrörelser går att finna i Demokratirådets Rapport från 2006. Här utgår man från tre 
kategorier varav den första berör mediernas påverkan på politiken. Medierna i en 
amerikaniserad valrörelse lägger lite vikt vid själva valkampanjerna och fokuserar istället på 
personifiering och polarisering. Den andra kategorin behandlar marknadsföring av politiken 
där användandet av PR-konsulter och professionalisering blir centralt. Om en kampanj, enligt 
denna undersökning ska vara amerikaniserad, är den tydligt marknadsorienterad. Målgruppen 
undersöks noggrant och man använder sig av nyare medier såsom TV och Internet för att få 
fram sina budskap. Den tredje och sista kategorin avser den strukturella kontext kampanjen 
utspelas i. Presidentval med enbart två kandidater, som representerar sin egen politik snarare 
än ett partis, är då vad som anses vara av amerikaniserad karaktär. Kampanjerna ska kunna 
ses i TV, vara påkostade och privatfinansierade. Medieutbudet ska karaktäriseras av 
privatägda TV-stationer med kommersiella mål samt en låg andel tidningsläsande. Vad man i 
denna undersökning kommer fram till är att svenska valkampanjer till en ganska liten grad 
kan räknas som amerikaniserade. Marknadsinriktning, personifiering och en viss 
professionalisering av kampanjarbetet är några av de amerikaniseringskomponenter som kan 
skönjas, i övrigt finns det få likheter mellan kampanjrörelserna.67 

Den omdaning Asp och Esaiasson tycker sig se, i synnerhet hos Socialdemokraterna och 
Moderaterna, i de svenska valkampanjerna har influerats av USA men även andra länder som 
Frankrike och Tyskland. Man kan därför inte, enligt dem, tala om någon amerikanisering utan 
snarare en internationalisering.68 
 

3.4 Trender i andra europeiska länder 

3.4.1 Tyskland 
Precis som i Sverige har man i Tyskland tidigare röstat på det parti som passat in på ens 
sociala klass. Så är inte längre fallet, utan det är nu partiets image som spelar roll – hur de 
ställer sig till en viss fråga, men även vilka kandidater partiet har och hur dessa framstår. 
Valkampanjer ger partierna och dess kandidater möjlighet att visa upp sin image på ett 
koncentrerat sätt.69  

Tyska partier använder fortfarande en stor variation av kommunikationskanaler i sina 
politiska kampanjer, såsom torgmöten, valstugor på marknader och liknande, affischer samt 
annonser/reklam i medier. Medierna har fått en allt viktigare roll för partierna för att förmedla 
sin image, då de även når dem som inte är intresserade av politik. Även i Tyskland har 
medlemsantalet hos partierna minskat och likaså viljan att kampanja för partiets räkning. 
Detta har lett till en ökad professionalisering av politiken då man istället använder sig av PR-
experter.70 

För att uppnå så mycket publicitet som möjligt har partiernas kampanjexperter börjat 
iaktta de amerikanska valrörelserna. En strategi man upptäckt i USA var hur de använde TV:s 
visuella natur. Politiska händelser är inte alltid speciellt tilltalande rent visuellt, så istället 
började man med ”psuedo-händelser”, såsom demonstrationer och presskonferenser. 
Ytterligare en strategi man hämtade från de amerikanska kampanjerna var personifieringen. 

                                                 
66 Nord (2001), s. 114 
67 Petersson m.fl. (2006), s. 106-112 
68 Asp & Esaiasson (1996), s. 88f. 
69 Schoenbach (2006), s. 92 
70 Ibid. (2006), s. 93  
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Denna strategi har länge varit viktig för att visualisera den politiska processen vilket lett till 
att partierna måste tänka på om deras ledare och kandidater är tillräckligt ”telegenica”(passar 
för TV).71  

Trots att kampanjexperterna har hämtat inspiration från de amerikanska valkampanjerna 
har Schoenbach kommit fram till att detta inte påverkat de tyska väljarna att bli ”fixerade” vid 
kandidater och personer i partiernas valrörelser. Väljarna fokuserar istället på hur partierna 
ställer sig till vissa frågor.72  

 

3.4.2 Storbritannien  
I Storbritannien influerar ett fåtal betrodda experter kampanjerna. Norris med flera anser att 
de brittiska partierna inte har gått så långt som de amerikanska gällande den ständigt 
pågående kampanjen som kännetecknar den postmoderna valrörelsen. Detta tros bero på att 
man i Storbritannien har längre mandatperioder. Man har trots allt sett att sättet att styra smält 
samman med sättet att föra kampanjer, vilket har kunnat påvisas genom Tony Blairs då 
månatliga träffar med befolkningen som inspirerats från Bill Clinton.73 

Även Blumler och Gurevitch har undersökt det brittiska valet 1997 för att se om 
valrörelserna i Storbritannien då blivit amerikaniserade. De såg en tydlig förändring men 
uppmärksammar även att enbart amerikaniseringen inte förklarar förändringen. De påvisar en 
professionalisering som kan ses i hur man gått från att ha korta valkampanjer till att ha 
nästintill ständigt pågående kampanjer samt att man anställde medieexperter som såg till att 
partiet syntes i medierna. Väljarkårens försiktighet och cynism bemöttes genom att man i allt 
större utsträckning använde sig av opinionsundersökningar för att se vart väljarna stod och 
vad de hade för förtroende till politikerna. Att medierna blivit mer självständiga och kraftfulla 
kunde ses i hur de under valet 1997 gick allt längre ifrån ”sitt” parti, och att de tidningar som 
trots allt var partibundna tonade ner detta.74  

Blumler och Gurevitch påvisar även skillnader från amerikanska kampanjer när det 
gällde finansiering, medial uppmärksamhet och populism i form av framträdanden i TV-
program såsom Oprah Winfrey. Mediernas kommersialisering drog, enligt denna 
undersökning, åt samma håll som i USA men låg fortfarande långt efter. Ännu en skillnad 
som upptäcktes var att det i USA fanns en ökad fragmentering i medieutbudet vilket lett till 
att de nyheter som kom ut inte längre var kontrollerade av den traditionella journalistiken, en 
trend man inte såg i Storbritannien där BBC:s och ITV:s nyheter fortfarande följdes av den 
stora massan.75 

 

3.4.3 Finland 
Medierna har i Finland fått en ökad betydelse och fokuserar på politikerna snarare än 
politiken och då med inslag av underhållning och drama. Förhållande mellan politiker och 
väljare har därför ändrats till att bli mindre seriöst och mer likt folkets inställning till 
kändisar.76 

I presidentvalet 1994 kunde man se vissa tendenser till en amerikaniserad kampanj då 
TV:s betydelse ökade. Det var det första valet där presidentkandidaterna var tillåtna att göra 
TV-reklam och där de började framträda i underhållningsprogram. Detta ledde till att 

                                                 
71 Schoenbach (2006), s. 93ff.  
72 Ibid. (2006), s. 102 
73 Norris m.fl. (2003), s. 35-41 
74 Blumler & Gurevitch (2001), s. 385ff 
75 Ibid. (2001), s. 390-396 
76 Isotalus (2001), s. 11f.  
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kandidaternas image blev viktigare än någonsin tidigare och som följd av detta lade man ner 
mycket energi och stora summor på att manipulera dessa.77  

Inför presidentvalet 2000 åkte några av kandidaternas kampanjledare till USA för att 
träffa kampanjkonsulter. Där fick man bland annat idén att använda opinionsundersökningar 
vilket senare under kampanjen kom att användas frekvent. Professionalismen ökade under 
detta val, då man i större utsträckning använde sig av kommunikationsexperter, något som 
fick stor uppmärksamhet i medierna.  

Finska valrörelserna utvecklas åt samma håll som många andra länders då 
professionaliseringen och personifieringen ökar och linjen mellan privata och offentliga 
frågor suddas ut. Dock finns det vissa drag som gör att de inte är helt amerikaniserade, då man 
inte använder sig av polemisk argumentation eller negativ marknadsföring och kandidaternas 
image är inte lika viktigt i Finland som i USA.78 
 

3.5 Semiotik 
Den amerikanska filosofen Charles Peirce myntade ordet semiotik, som betyder teckenlära, 
under slutet av 1800-talet.79 Peirce menade att ett tecken står för något, för någon, i ett visst 
sammanhang. Det består av tre delar: tecken, objekt och interpretant. Interpretanten är ett 
resultat av användarens relationer och erfarenheter av det som tecknet refererar till. Det är 
genom dessa tecken människor orienterar sig i verkligheten.80  

Peirce skilde mellan tre huvudsätt för hur tecken kan bindas till ett objekt. Det ena sättet 
är symbolen som är ett omotiverat och godtyckligt tecken där det inte finns något naturligt 
samband mellan tecknet och objektet. Således är det bara genom en kod som är socialt 
etablerad som tecknet står för något. Det andra huvudsättet för hur tecken kan bindas till ett 
objekt är genom index som är ett motiverat tecken. Uttrycket är där kopplat till objektet 
genom ett orsakssamband, till exempel så som rök är ett index på eld. Det sista och tredje 
sättet är ikonen som även den är ett motiverat tecken och som har en likhet med objektet, 
vilken kan exemplifieras med en karta eller ett fotografi.81 

Dock är inte Peirce den som främst förknippas med semiotiken, utan det är Ferdinand 
de Saussure som var verksam i början av 1900-talet. Saussure såg tecknet som tvådelat, det 
betecknande - såsom ett ljud eller en bild, och det betecknade - innehållet. Dessa två kan 
endast hållas isär i teorin och inte i faktisk kommunikation. Ett förtydligande exempel kan 
vara ordet dator som utgörs av fem meningslösa smådelar, det betecknande. Det betecknade, 
det vill säga innehållet, är den mentala föreställningen vi får när vi ser tecknet. Förbindelsen 
mellan dessa två är godtycklig och specifik för varje språk, dock inte slumpmässig, utan 
utvecklas som vanor och överenskommelser i den kultur tecknet används i. Förbindelsen är 
inte heller fixerad eller given utan styrs av konventioner som kan förändras beroende på det 
sammanhang den förekommer i.82  

Den forskare som utvecklat semiotiken för den moderna medieanalysen är Roland 
Barthes, som främst forskade kring bilder och fotografier. Barthes ansåg att bilder 
kommunicerar flera lager av betydelser, som bara kan förstås om man tar hänsyn till det 
sociala, politiska och kulturella sammanhang som de ingår i. Han forskade även om hur text 
och bild samspelar och menade att ord fungerar på två olika sätt i förhållande till bilden. En 
funktion kallar han för ”förankring”, vilket är då en rubrik eller en bildtext kan fixera en av 
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80 Ekström & Moberg (2008) 
81 Heradstveit & Björgo (1992/96), s. 31 
82 Ekström & Moberg (2008)  



 17

flera betydelser i en bild för att på så sätt begränsa bildens mångtydighet. Den andra 
funktionen kallade han för ”relä”, och menade att bild och ord i denna funktion kompletterar 
varandra och kombineras på så sätt till ett meddelande eller en berättelse.83 

Centrala begrepp inom semiotiken är bland annat denotation, konnotation, myter, 
metafor, metonymi, paradigm och syntagm. Denotation ger den bokstavliga, konkreta, 
uppenbara innebörden i ett ord eller en bild, innehållet är här alltid manifest. Det denotativa 
tecknet ger i sin tur konnotationer – en rad betydelser, associationer, känslor och idéer som är 
kulturellt gemensamma. Således står konnotationen för den djupare betydelsen som varje bild 
kommunicerar. Myter är de kulturella värden och föreställningar som finns på den 
konnotativa nivån. De upprätthåller samhällets maktordningar och får dessa att framstå som 
naturliga och självklara genom att symboliska innebörder skapas, såsom manligt och 
kvinnligt. Metaforen konkretiserar genom att med ett uttryck återge en sida av verkligheten 
med hjälp av en annan. Metonymi innebär att en del får stå för en helhet vilket används för att 
konkretisera och framhäva. Ett paradigm är en uppsättning tecken som vi väljer mellan när vi 
skapar en bild, exempelvis olika fotovinklar, typsnitt eller ord, vilket kan göras både medvetet 
och omedvetet. Kombinationen av de tecken vi hämtar ur paradigmet kallas syntagm. Ett 
exempel kan vara en valbroschyr där bild, layout och text är olika tecken som bildar ett 
syntagm.84  
 

3.5.1 Socialsemiotik 
Socialsemiotiken är en mer praktisk disciplin än semiotiken. Man har flyttat sig från tecknet 
till ett praktikerperspektiv och till det som sker när vi skapar och tolkar betydelser. I den 
vanliga semiotiken fokuseras det på tecknet, något som frångåtts i socialsemiotiken där man 
istället pratar om semiotiska resurser och objekt som har semiotiska potentialer. Detta görs för 
att undgå att fastna i att tecken skulle stå för något givet som inte påverkats av historien och 
sin användning i olika kontexter.85 Semiotiska resurser har inga objektivt fasta betydelser, 
dock innebär inte detta att de tillåts betyda vad som helst, utan i sociala sammanhang görs 
hela tiden försök att styra och fastställa innebörder. Inom denna disciplin anser man att tecken 
aldrig kan skiljas från de konkreta bruken i sociala sammanhang och att dessa alltid ingår i en 
kontext. Socialsemiotiken inriktar sig på hur människor använder semiotiska resurser i 
specifika sammanhang och beskriver alltså inte semiotiska uttryck som om de hade naturliga, 
specifika eller etablerade betydelser. För att se vad som skiljer respektive är gemensamt samt 
undersöka hur olika semiotiska uttryck integreras i multimodala artefakter och händelser, 
inriktar sig inte metoden enbart på att redogöra för bildens, musiken eller färgens semiotik, 
utan jämför även olika semiotiska uttryck.86 

Viktiga och centrala begrepp inom socialsemiotiken är affordance, inramning och 
ursprung. Affordance handlar om egenskaperna hos ett objekt som antyder hur det skulle 
kunna användas, det vill säga användningspotentialen hos något. Detta är olika hos olika 
personer beroende på situation, intressen och erfarenheter.87 Inramning, eller framing, 
behandlar hur man ramar in element i bilder och binder samman eller delar upp och håller isär 
med linjer, färger och så vidare.88  

Socialsemiotiken ser semiotisk förändring som viktig i ett historiskt perspektiv. Man 
anser att den tar tanken ifrån att det rör sig om en naturlig utveckling att saker och ting är som 

                                                 
83 Ekström & Moberg (2008) 
84 Ibid. (2008) 
85 Kress & van Leeuwen (1996), s. 8 
86 Ekström & Moberg (2008) 
87 van Leeuwen (2005), s. 4 
88 Ekström & Moberg (2008) 
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de är, alltså att något skulle vara självklart. Istället söks kontextuella förklaringar, om 
speciella orsaker som vi idag kanske inte längre är medvetna om. Samhället förändras och nya 
semiotiska resurser och angreppssätt behövs.89    
 

3.6 Teorikritik 
I teorikapitlet har vi använt en C-uppsats, något vi är medvetna om kan ifrågasättas som en 
tillförlitlig källa, men då fakta som är hämtad från denna uppsats endast är av ringa omfång 
och kan bedömas som trovärdig anser vi inte detta vara något problem. Den enda källan till 
forskningen kring 2006 års valkampanjer är en debattartikel och alltså ingen vetenskaplig text, 
dock var detta det enda som var möjlig att få tag i och då Kent Asp, som är en väletablerad 
forskare och professor vid Göteborgs Universitet, författat denna text anser vi den tillförlitlig. 
Vi behandlar i uppsatsen både amerikanisering och postmoderna kampanjer, vilka påminner 
till stor del om varandra, men då vissa dimensioner skiljer sig tycker vi att dessa två är 
nödvändiga att ha med.  

                                                 
89 Ekström & Moberg (2008) 
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4 Material och metod 
Detta kapitel inleds med en redogörelse av det material som analyseras i uppsatsen samt 
urvalsprocessen kring detta. Vidare följer ett avsnitt om socialsemiotik och hur vi praktiskt 
kommer att tillämpa den som analysredskap. Slutligen återfinns en kritisk diskussion kring 
socialsemiotiken som metod samt de problem vi stött på i vår användning av den. 

4.1 Material och urval 

4.1.1 Materialredovisning 
Vi har valt att analysera socialdemokratiska valbroschyrer från 1960, 1985 och 2006 då dessa 
enligt teorierna borde representera kategorierna förmodern, modern samt postmodern 
kampanj.90 Samtliga trycksaker är broschyrer, vilket innebär att de är häftade och inte vikta. 
Vi har utgått från den äldsta för att sedan hitta liknande från senare år. Detta innebär dock inte 
att alla är lika omfattande vad gäller sidantal utan likheten ligger i de kommunikativa målen.  
 
Valbroschyr 1960 
Broschyren är långsmal och omfattar 44 sidor, inklusive fram- och baksida. Omslaget är lila 
med geometriska figurer samt linjer som förbinder dessa. På framsidan finns texten ”Detta är 
SAP” och på baksidan står det ”Pris kr. 2:-” . Färgerna och de geometriska figurerna 
återkommer igenom hela broschyren. Högst upp på varje sida inuti broschyren finns det ett 
grönt sidhuvud som innehåller text samt bilder på män eller symboler. Ritade bilder återfinns 
även under texter på vissa sidor. Mot slutet av broschyren finns även fyra tabeller och på 
sidan sju och tio hittas modeller för hur partiet är uppbyggt.  
 
Valbroschyr 1985 
Broschyren från 1985, som totalt består av 12 sidor, har på framsidan ett fotografi av en 
leende mun i färg samt texten ”Var rädd om din röst!”. På baksidan återfinns partiets symbol 
samt en åttaradig text i rött. I broschyren finns fem fotografier och en symbol. Det är enbart 
ett av fotografierna som är i färg, resten av broschyren är i rött, svart och vitt. Färgbilden klär 
framsidan. Uppslaget sidorna åtta och nio är ett frågeformulär där läsaren kan räkna ut hur 
mycket hen91 skulle förlora på moderaternas politik. Sida två och elva är helt vita. Rubrikerna 
i texterna är många, stora och i fet text, samt i de flesta fall utformade som frågor.  
 
Valbroschyr 2006 
2006 års broschyr omfattar 32 sidor, fram- och baksida medräknat. Framsidan består av ett 
fotografi med tre personer med bokstäver i händerna som bildar ordet ”ALLA” , samt texten 
”Läsvärt inför valet den 17 september”. Baksidan visar en cirkelformad, tredimensionell figur 
med partiets symbol i, samt i nedre kanten texten ”socialdemokraterna.se”. Broschyren 
består till största delen av fotografier som täcker hela sidor och ibland även hela uppslag. 
Nästan alla bilder har bildtexter. Majoriteten av sidorna med text inleds med en centrerad 
rubrik där text i två spalter följer. I början och i slutet av broschyren återfinns uppslag som 
enbart innehåller text i tre meningar.  
 

                                                 
90 Petersson m.fl. (2006), s. 96 
91 Vi använder pronomenet hen då detta är könsneutralt för att uppmärksamma maktstrukturerna i samhället. 
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4.1.2 Urval 
Grundat på forskning om förmoderna, moderna och postmoderna valrörelser har vi valt att 
analysera Socialdemokraternas broschyrer från 1960, 1985 och 2006, då dessa år ska 
representera varsin kategori.92 Att valet föll på just broschyrer och inget annat valmaterial har 
att göra med bilders och texters samspel som vi finner intressant. Då undersökningen sträcker 
sig bakåt i tiden hade vi problem att få fram material från 1960 och det blev därför naturligt 
att utgå från detta års broschyr i urvalet av de senare åren. Broschyrernas omfattning skiljer 
sig mellan åren vilket lett till att vi valt ut två uppslag från varje år för analys. De uppslag som 
valts anser vi vara representativa för resten av innehållet.  Det kan dock vara problematiskt då 
broschyrerna från 1960 och 2006 riktar sig till en bred massa medan den från 1985 främst har 
unga som målgrupp. Det är dock det kommunikativa målet vi grundat vårt val på.  

Vi hade för avsikt att undersöka och jämföra Socialdemokraterna med Moderaterna, 
men då broschyrerna från Moderaterna var regionaliserade var det inte möjligt att få tag på 
tillfredsställande material och vi valde därför att enbart analysera Socialdemokraternas.  

 

4.2 Socialsemiotik 
Socialsemiotiken skiljer sig från den vanliga semiotiken genom att man här inte bara 
analyserar delar i sig utan fokuserar på hela den sociala situationen. Det går inte att bara 
fokusera på separata delar av exempelvis en annons, utan hänsyn måste alltid tas till helheten. 
Detta gör man genom att studera hur mening är skapad genom placering av resurserna 
(objekten) och hur de relaterar till varandra.93  

En semiotisk resurs innebörd är inte förutbestämd utan ges utav sin kontext. Den 
semiotiska resursen kan jämföras med tecknet som används inom semiotiken, med skillnaden 
att den senare ofta har en förutbestämd innebörd som inte tar hänsyn till dess olika 
kontexter.94 Att ta reda på den semiotiska resursens innebörd kräver en ständig diskussion, då 
det inte finns några självklara eller rätta svar.95  
 När man studerar något med hjälp av de socialsemiotiska verktygen är det första steget 
att ta reda på den semiotiska potentialen det vill säga vilka betydelser man kan dra från det 
som observeras. Betydelsen av exempelvis en färg kan skilja sig mellan kulturer, personer och 
sammanhang, samtidigt som det ständigt skapas nya betydelser.96 Detta innebär dock inte att 
det är fritt fram att tolka meningen hur som helst utan det finns affordances, det vill säga 
egenskaper hos objektet som styr över användningspotentialen. Dessa egenskaper kan vara 
introducerade eller ligga latenta i väntan på upptäckt. När de sociala potentialerna studeras 
försöker man ta reda på vad som kommuniceras och med hjälp av vilka semiotiska resurser.97 

En socialsemiotisk analys görs, enligt van Leeuwen, utifrån fyra dimensioner: diskurs, 
genre, stil och modalitet. Vi kommer utgå från frågorna: Hur är uppslaget 
komponerat?(komposition) Vad kommuniceras? (diskurs) Hur och för vem kommuniceras 
det? (genre) Vilken stil presenteras det med? (stil) och Hur trovärdig är den? (modalitet).  

 

                                                 
92 Petersson m.fl. (2006), s.  96 
93 Hodge & Kress (1988), s. 8f. 
94 van Leeuwen (2005), s. 3 
95 Hodge & Kress (1988), s. 12 
96 van Leeuwen (2005), s. 4ff. 
97 Ekström & Moberg (2008) 
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Diskurs  
Att studera diskursen innebär att studera vad som är kommunicerat. Diskursen utformas på 
olika sätt beroende på vilka kunskaper producenten besitter samt vilken verklighet hen vill 
presentera och definieras som socialt konstruerad kunskap om någon aspekt av verkligheten. 
Fakta kan framhållas och exkluderas beroende på vad som passar syftet.98 Vilka medel (ord, 
bilder etc.) som används blir avgörande för att få uppmärksamhet och kunna påverka i dagens 
informationsflöde.99 Diskursen realiseras sedan i genre och stil. En text, eller i detta fall, en 
broschyr kan vara utformad efter flera olika diskurser som samspelar.100 
 
Genre  
Den kanske viktigaste aspekten i en socialsemiotisk analys är genren. Här analyseras hur 
mening kommuniceras, för vem, var och med vilka medel samt vilka vägar som används för 
att uttrycka sig. Använder man sig av text, bilder eller både och? Dessutom studeras hur man 
går tillväga för att nå sina kommunikativa mål – om det är genom instruktioner, övertalningar, 
vädjan eller på annat sätt.101 
 
Stil  
När stil studeras, undersöks hur man vill uttrycka sina åsikter. Det kan vara genom expertis, 
då någon kunnig inom ämnet får förklara, eller att någon från samma samhällsskikt får inge 
en ”en av oss-känsla”. Här går man djupare in på attityder, klasstillhörighet, genus och 
ålder.102 
 
Modalitet   
Modalitet har med graden av trovärdighet att göra. Vad som anses vara sant kan skilja mellan 
individer, nationaliteter och kulturer, således undersöker man vems sanning det är som 
presenteras. Man studerar även hur denna ”sanning” presenteras och påvisas.103 Det finns, 
enligt Kress och van Leeuwen, flera faktorer som modaliteten kan bedömas utifrån, bland 
annat detaljrikheten –en händelse filmad från flera vinklar har högre modalitet än en 
blyertsskiss av samma händelse. Likaså spelar färgsättning in: ju bättre färgrikhet, nyansering 
och ljussättning desto högre modalitet.104  
 

Kompositionen av ett objekt studeras utifrån tre huvudkategorier: inramning (framing), 
informationsvärde (information value) och framträdande drag (salience).105 Genom inramning 
kan objekt separeras eller hållas samman beroende på ramarnas utförande. Inramning kan ske 
på följande sätt: 

Segregering – de objekt som finns har inget gemensamt och är helt separerade från 
varandra genom ramar 

Separering – tomrum separerar objekten vilket indikerar att de har vissa saker 
gemensamt 

Integrering  – objekten är sammansatta (t.ex. en text i bilden) 
Överlappning – objekten är delvis sammansatta, men inte helt och hållet 

                                                 
98 van Leeuwen (2005), kap. 5 
99 Harrison (2003), s. 46 
100 Fairclough (1995), s. 134  
101 van Leeuwen (2005), kap. 6 
102 Ibid. (2005), kap. 7 
103 Ibid. (2005), s. 167 
104 Kress & van Leeuwen (1996), s. 165ff. 
105 van Leeuwen (2005), s. 274, Kress & van Leeuwen (1996), s. 183 
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Gemensam nämnare (rhyme) – objekten är helt separerade men sammankopplade 
genom en gemensam nämnare så som färg, typsnitt eller liknande.106 

 

Informationsvärdet handlar om det semiotiska värde ett objekt har beroende på var det 
placeras. Man talar då om den visuella vikten. I symmetriska kompositioner är objekten 
jämställda, vilket leder till en intresseväckande obalans när så inte är fallet. Objekt som 
placeras uppåt och/eller till vänster är av större vikt än deras motsatser.107 Upp och hög har 
positiva konnotationer, ordet förknippas med makt och positiva känslor (humöret kan vara 
uppåt). Ner och låg är motsatsord med motsvarande värdeladdningar. På liknande sätt kan 
man se de semiotiska värdena av objekt som är placerade till höger eller vänster, då höger 
förknippas med hög moral, och vänster det motsatta. Placering till höger kan även innebära att 
det är något som sker i nutiden medan det som står till vänster då ger dåtida information; det 
som står till vänster innehåller mer generell information och det specifika placeras istället till 
höger. Om över- och nederkant polariseras, kan man eventuellt se en idealistisk-realistisk 
uppdelning. Den övre delen innehåller mer idealistisk, generell och framträdande information 
samtidigt som den nedre delen behandlar mer realistisk, specifik och detaljerad 
information.108 

När de framträdande dragen studeras undersöks vad som fångar betraktarens 
uppmärksamhet. Hur exempelvis en bild är uppbyggd gör att blicken styrs i vissa direktioner 
med hjälp av bildens storlek, bakgrund och fokus.109 

Man studerar även hur information länkas samman genom utläggning (elaboration) och 
utveckling (extension). Utläggning är när två typer av information (till exempel en text och en 
bild) är sammankopplade genom att de har samma innehåll. Detta kan ske på fyra olika sätt: 
 

Förklaring  – omformulerar informationen 
Specificering – specificerar informationen 
Exemplifiering  – ger exempel 
Summering – generaliserar informationen 

 
Utveckling innebär att informationen som presenteras följs åt av ny information. Den nya 
kategoriseras sen som: 
 

Tidsbestämd – den nya informationen relaterar till tidigare, samtida, framtida eller 
slutgiltig information. 
Rumslig – länkar till något som är närliggande. 
Logisk - bidrar med argument, resultat, syfte eller villkor.110 

 
Geometriska symboler är i sig semiotiska resurser. Cirklar konnoterar den naturliga 

ordningen och mystik, medan kvadrater och rektanglar står för motsatsen – det teknologiska. 
Rektanglarna och kvadraterna kan stå för positiva så väl som negativa associationer då de kan 
innebära makt och framsteg, men likagärna omringa och förtrycka. Trianglar kan, precis som 
föregående, stå för teknologi, men även, särskilt om de är snedställda dirigera mottagaren mot 
något.111  

                                                 
106 van Leeuwen (2005), s. 6ff. 
107 Ibid. (2005), kap. 10 
108 Ibid. (2005), s. 198ff.  
109 Harrison (2003), s.56 
110 van Leeuwen (2005), kap. 11 
111 Kress & van Leeuwen (1996), s.53  
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Ett fotografi förmedlar olika betydelser utifrån vilket perspektiv det är taget ur. För att 
tilldela ett objekt storhet, makt och elegans används grodperspektiv. Då betraktaren måste titta 
”upp” mot objektet blir hen underlägsen. Väljer man istället ett fågelperspektiv konnoterar 
detta motsatsen – betraktaren utstrålar mer makt än objektet. Ett fotografi taget rakt framifrån 
står således för jämlikhet.112 

 

4.3  Metodproblem 
Forskning kräver att argument och slutsatser måste vara giltiga och tillförlitliga. Giltighet har 
att göra med att argumenten man använder måste ha med saken att göra, medan tillförlitlighet 
handlar om att uppgifterna som anges är korrekta.113 Tillförlitligheten kan ibland inom 
semiotiken kritiseras, då analyserna kan tyckas bygga på osystematiska personliga tolkningar. 

Vi valde socialsemiotiken som metod då man med denna fokuserar lika mycket på 
materialet i sin helhet som på dess olika delar. Kontexten är därmed av samma vikt som 
detaljerna vilket passar in på vårt syfte och våra frågeställningar. 

Socialsemiotiken kan sägas vara subjektiv men då vi båda är en del av samma kultur 
som materialet riktar sig till torde våra analyser och slutsatser ändå kunna påstås vara 
objektiva i den bemärkelsen att de bör överensstämma med den kultur vi lever i. Kulturen är 
föränderlig och på grund av vår ringa ålder finns en risk att våra tolkningar från 1960 och 
1985 därför kan vara felaktigt gjorda jämfört med analysen av broschyren från 2006. Detta 
skulle kunna påverka tillförlitligheten, men genom att vi innan analysen studerat såväl 
historiska fakta som teorier om dessa tidiga val anser vi att problematiken rörande 
tillförlitligheten kringgåtts på ett tillfredsställande sätt.  

Någon allmängiltig slutsats som kan appliceras på valkampanjer i allmänhet kommer 
genom analysen inte kunna dras, vilket heller inte är syftet med användandet av kvalitativa 
metoder såsom den här.114  

Socialsemiotiken är en relativt ny analysmetod med få forskare och det finns därför ett 
begränsat utbud av vetenskapligt arbete att sätta sig in i. Detta har lett till att van Leeuwen fått 
ett stort utrymme i metodkapitlet, men då han är den mest framträdande forskaren inom 
området anser vi det berättigat att ge honom detta utrymme. Då det kan vara svårt att finna 
vetenskapligt underlag till slutsatser av analyser, har vi haft svårt att göra mer omfattande 
utlåtanden om de semiotiska resursernas innebörder.  

                                                 
112 Harrison (2003), s. 48f 
113 Ekström & Larsson (2000), s.12f. 
114 Holme & Solvang (1997), s. 14 
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5 Resultatredovisning och analys 
För att analysera de valda uppslagen kommer vi utgå från fem frågor som dels knyter an till 
kompositionen, dels till van Leeuwens fyra dimensioner. Inledningsvis börjar vi med att 
granska hur broschyren är komponerad för att sedan gå vidare med att studera hur diskursen 
representeras genom frågan Vad kommuniceras?, medan vi under genre ställer frågan Hur och 
för vem kommuniceras det?. Dimensionen stil får frågan Vilken stil presenteras det med? och 
avslutningsvis representeras modaliteten av Hur trovärdig är den?.  

Tillvägagångssättet kommer att ske i kronologisk ordning, där vi inleder varje år med en 
analys av utvalda uppslag, efter det följer en sammanfattning av de båda där vi även tar upp 
hur hela broschyren är utformad.  

 

5.1 1960 års broschyr 
Uppslag 1115 
Hur är uppslaget komponerat?  
I uppslagets överkant finns ett grönt och svart sidhuvud 
med text och bilder. De svarta delarna är i sidhuvudets 
respektive ytterkant och innehåller fotografier av Ernst 
Wigforss och Tage Erlander. Det gröna fältet finns 
däremellan och innehåller citat från dessa män. 
Sidhuvudet i sig gör att det uppfattas som det viktigaste 
på uppslaget. Under detta sidhuvud finns en text, som 
är en fortsättning från föregående sidor, där man får 
följa partiet från 1917 och framåt. Varje årtal är skrivet 
i fet stil och överstruket med samma gröna färg som 
återfinns i sidhuvudet.  

Man kan i uppslaget se en polarisering där 
sidhuvudet står för det idealistiska med de två citaten av 
den dåvarande statministern och en högt uppsatt 
minister. Den nedre delen av uppslaget representerar det realistiska med detaljerad och 
specifik text om vad som hänt mellan åren 1940 och 1949.  

Sidhuvudet och de överstrukna årtalen blir de framträdande dragen då de är de enda 
objekt som är i färg och inte smälter in i bakgrunden.  

De svarta fälten kan ses som ramar runt fotografierna och är sammankopplade genom 
gemensamma nämnare, det vill säga form och färg. I det gröna fältet ser vi också 
gemensamma nämnare då namnet på respektive minister samt citaten följer samma typsnitt.  

Trots att bilderna är placerade i vänster respektive höger kant, uppfattas det inte som om 
de har olika stor betydelse utan detta bidrar endast till broschyrens symmetri.  
 
Vad kommuniceras? 
Då uppslaget ger mest uppmärksamhet åt männen och deras åsikter, i form av citat, 
kommuniceras att de socialdemokratiska männen är de i topp och av vikt. Således framhålls 
män medan kvinnor och deras åsikter exkluderas. Stor vikt läggs även på de två männens 
namn och man antas veta vilka dessa är, vilket gör att de blir viktiga inte bara utifrån att de är 
män utan även utifrån sin placering i den socialdemokratiska hierarkin. Man använder sig av 
en politisk diskurs, med inslag av en undervisande såväl som en manlig diskurs och 
verkligheten presenteras utifrån ett socialdemokratiskt/socialistiskt perspektiv, något som 
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leder till att Socialdemokraterna framstår som det enda demokratiska alternativet. Detta kan 
bland annat gestaltas med Tage Erlanders ord: 
 

”Socialdemokratins hela historia präglas av kampen för att vinna demokratin, för 
att befästa demokratin och för att utveckla demokratin till nya områden av 
samhällslivet. Vi har ett grundmurat förtroende för demokratins förmåga att 
hävda sig som den enda människovärdiga formen att styra ett samhälle.” 

 
Hur och för vem kommuniceras det? 
Bilderna i sidhuvudet och huvuddelens överstrukna rubriker fångar läsarens uppmärksamhet. 
Rubrikerna efterföljs av mycket text. Dessa texter och bilder förutsätter en förkunskap om 
partiets historia och ett samtycke hos läsaren. Således bör hen vara socialdemokrat eller 
åtminstone vara en trogen väljare. För att nå sina kommunikativa mål används citaten för att 
skapa ett samspel och få till ett medhåll med läsaren, medan bilderna används för att bidra till 
en mer personlig ton än om det bara hade varit text. Dock kan citaten och bilderna, i sin 
befintliga form, ge en känsla av överlägsenhet och som om dessa män vet bättre än andra.    
 
Vilken stil presenteras det med? 
Här kan man tydligt se att man genom citaten förklarar och talar med en auktoritär röst, och 
alltså inte försöker skapa en ”en av oss-känsla”. Dock används ett språk som kan tänkas 
tilltala arbetarklassen, vilket ändå kan göra att läsaren känner viss samhörighet. Ett exempel är 
citatet av Ernst Wiggforss ”… inte bara borgerlig frihet, utan den lika frihet för alla…”. 
Såväl texten som bilderna tilltalar snarare äldre män än yngre, och då främst genom bilderna 
som avspeglar äldre män, men även genom att man pratar om historia och då främst partiets, 
snarare än om framtid. Detta syns dels genom citatet av Tage Erlanders ”Socialdemokratins 
hela historia präglas av kampen…”, dels genom den kronologiskt uppställda texten som i 
detta upplag sträcker sig från 1940 till 1949.  
 
Hur trovärdig är den?  
Uppslaget kan anses trovärdigt då man har använt sig av fakta som lätt kan kontrolleras. Dock 
kan det inte ses som speciellt objektivt då det är utgivet av Socialdemokraterna och inte någon 
utomstående. Något som ytterligare ökar på subjektiviteten i texten är att man endast 
behandlar det egna partiet och sin historia. 
 

” 1944 förlorade partiet i riksdagsvalet 19 mandat. Detta måste ses mot bakgrund 
av den väldiga framgången 1940 samt belastningen av de ofta impopulära 
åtgärderna av både inrikes- och utrikespolitisk karaktär, som samlingsregeringen 
under krigsåren tvingats vidta. Samma år lades arbetarrörelsens 
efterkrigsprogram fram.” 

 
Kontexten försvinner och Socialdemokraternas historia framstår som den enda.   

Bilderna kan sägas ha hög modalitet, då de är fotografier, och således direkta avbilder 
av verkligheten. Att de är svartvita ser vi inte som något som sänker modaliteten, då 
fotografierna är gamla och dagens fototeknik, som gör det lätt att manipulera, inte fanns när 
bilderna togs.  
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Uppslag 2 116 
Hur är uppslaget komponerat? 
Uppslaget består av ett sidhuvud och en huvuddel med 
svart text på vit bakgrund, samt ritade bilder. 
Sidhuvudet består av grön bakgrund och på vänstra 
sidan återfinns en svart ruta innehållandes en symbol 
för atomvapen. På denna sidas sidhuvud finns även en 
text i svart fet stil angående atomvapenfrågan, som är 
ett utdrag ur Socialdemokraternas studie av denna 
fråga. Den högra sidans sidhuvud innehåller en blå oval 
med en vit kant runt innehållandes orden ”Samhället är 
inte färdigt”, samt en ojämn triangel pekandes mot 
denna i lila. 

På huvuddelen av uppslaget finns text om dels 
försvarsviljan, dels samhällets utveckling. Under dessa 
texter påträffas ritade bilder. På vänster sida av 
uppslaget finns en bild föreställande Sveriges konturer 
med militärer runt om samt en grön igelkott över detta. Höger sida pryds av en bild som kan 
sägas konnotera kärnkraft. Man ser även människor som arbetar på något som liknar ett 
kärnkraftverk samt en symbol för kärnkraft med ikoner av människor i.  

I uppslaget finns en uppenbar polarisering, då det är uppdelat med ett sidhuvud och en 
huvuddel, där den förra står för det idealistiska med utdraget från partiets studie av atomvapen 
samt slagordet ”Samhället är inte färdigt”. Således står den nedre delen för det realistiska med 
texter om försvar och utveckling, dock bör det uppmärksammas att även texterna innehåller 
socialdemokratiska slagord som ”Frihet, jämlikhet och broderskap”. Bilderna används för att 
exemplifiera texterna och skapar på så sätt relä.  

Bilden i nedre delen av vänstra sidan är det mest framträdande draget på uppslaget då 
detta är det som först fångar ögat. Bilden innehåller färg i form av en igelkott samt den 
svenska kartan med militärer runt som blickar ut från landet.   

Sidhuvudets triangels riktning och snedställning riktar mottagarens uppmärksamhet mot 
ovalen med text och står därmed inte för något mystiskt, som trianglar kan göra, utan har 
endast funktionen att fånga läsarens öga.  

På detta uppslag är sidhuvudet integrerat mellan de båda sidorna, då den gröna färgen 
flyter mellan de båda sidorna. Dock har bilderna och texterna i sidhuvudet ingenting 
gemensamt då de behandlar olika frågor.  

Bilderna i uppslagets huvuddel är länkade till texterna då de specificerar texterna genom 
att förstärka textens betydelse.  
 
Vad kommuniceras? 
Man använder sig även i detta uppslag av en politisk, manlig och undervisande diskurs, vilket 
syns i såväl bilder som text.  
 

”Den enighet i försvarsfrågan, som under socialdemokratins ledning kunnat 
skapas och upprätthållas de senaste decennierna, har utgjort en styrka för svensk 
utrikespolitik.” 

    
Producenten av texten kan säga sitta på all kunskap och kan därför inkludera det hen vill 

lyfta fram, och exkludera det hen anser onödigt. Man lyfter därför fram endast sina egna 
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värderingar och åsikter, samt sin egen forskning i form av ett utdrag ur en rapport från 
Socialdemokraternas partistyrelses kommitté för studium av atomvapenfrågan. Att göra detta 
är helt naturligt då det handlar om att vinna väljarnas intresse och röster.  
 
Hur och för vem kommuniceras det? 
Man använder sig av texter såväl som bilder på detta uppslag och riktar sig främst till män, 
medan kvinnor exkluderas. Detta då uppslagets mest framträdande drag är kartan över 
Sverige. Kartan har militärer runt sig samt en grön igelkott vilket för alla som gjort sin 
militära grundutbildning är ett uppenbart uttryck för igelkottsförsvar. Då nästintill samtliga 
män på den tiden genomfört värnplikten, kan alltså detta tyda på att man endast riktar sig till 
män. Att kvinnor exkluderas, eller snarare inte räknas som viktiga väljare, förstärks ytterligare 
i att samtliga ritade ikoner föreställer män.  

Illustrationen av försvarsformen visar på att hotet kommer utifrån och från alla håll, 
därmed utesluts att det finns ett  inre hot.  
 
Vilken stil presenteras det med? 
Texterna i uppslaget har en auktoritär känsla, och då främst genom utdraget från partiets 
rapport men även genom meningsuppbyggnaden som lägger fram argument som faktiska 
påståenden vilket leder till litet utrymme för motargument. Man använder sig mycket av 
traditionella socialistiska slagord, något som kan skapa en samhörighetskänsla, men 
framförallt tilltalar mottagare som redan är trogna anhängare av partiet.  

I texten talas det om utveckling i termer av framtidshopp, något som kan tilltala yngre 
då dessa är de som främst kommer att kunna dra nytta av den tekniska utvecklingen. Men man 
knyter även an till historien, vilket snarare tilltalar äldre väljare.  

Socialistiska slagord och framtidshopp kan exemplifieras genom följande citat ur 
broschyren:  

 
”Den pågående tekniska omvandlingen öppnar väldiga perspektiv. De nya 
vetenskapliga upptäckterna eggar vår fantasi. Men ett riktigt utnyttjande av dessa 
kräver fredligt samarbete mellan folken, respekt för individen och ett ökat 
samarbete människor emellan.” 

 
Hur trovärdig är den?  
Texterna i uppslaget är väldigt vinklade till Socialdemokraternas fördel, något som gör de 
mindre trovärdiga. I ett försök att göra uppslaget mer trovärdigt har man lagt till ett utdrag ur 
en rapport om atomvapenfrågan, men då kommittén till denna består av den 
socialdemokratiska partistyrelsen förlorar även denna trovärdighet. Samtliga bilder på 
uppslaget är enkla, men med stort symboliskt värde, dock saknas trovärdighet.  
 
Sammanfattning av hela broschyren 
Broschyren har en tydlig röd tråd, då designen är sammanlänkad genom de geometriska 
formerna och färgkombinationen som man kan följa från första till sista sidan, något som 
tydligt syns på de uppslag som analyserats mer utförligt. Endast en kvinna återfinns i hela 
broschyren på 44 sidor. Denna är en ritad kvinna som assisterar en man. Män finns det i 
överflöd såväl ritade som fotograferade. Fotografierna är således endast på äldre män, och då 
högt uppsatta och namngivna socialdemokratiska politiker. Detta gör att broschyren främst 
riktar sig till socialdemokrater, alltså till redan trogna väljare och behandlar framför allt 
historia ur partiets perspektiv. I och med att broschyren knappt innehåller några kvinnor, och 
nästan bara behandlar ”hårdare” ämnen, såsom försvar och teknik, är det uppenbart att man 



 28

exkluderade kvinnor, använde en manlig genre och således ansågs männen var det enda könet 
av vikt inför valet 1960.  

Broschyrens framsida som ska fånga mottagarens uppmärksamhet är tidstypiskt 
designad med de geometriska formerna och färgsättningen. Denna utformning konnoterar 
dock varken politik eller socialdemokrati.  

Då i princip varje uppslag, såväl de vi mer ingående analyserat som de övriga, är 
uppdelade med ett sidhuvud med citat eller någon form av slagord och under detta en text så 
är hela trycksaken polariserad i en idealistisk (sidhuvudet) och en realistisk del (texten).   

Diskursen som karakteriserar broschyren är en undervisande, politisk och manlig. 
Således samspelar flera olika diskurser i en och samma text. Detta syns i såväl bild som text. 
Den verklighet som presenteras är den socialdemokratiska då den historiska uppställningen 
endast behandlar år som har varit av vikt för partiet och dess utveckling.  

Det faktum att man genomgående i broschyren endast inkluderar sådant som har haft en 
positiv inverkan på det egna partiet gör att trovärdigheten sjunker.  

 

5.2 1985 års broschyr 
Uppslag 1117 
Hur är uppslaget komponerat?  
Uppslaget består av två bilder, som tar upp hälften 
av sina respektive sidor, och text på resterande 
del. Bilderna är placerade snett och är svartvita 
med undantag av röda trianglar på fotografiernas 
hörn som ska föreställa flikar i ett fotoalbum. 
Texten är svart mot vit bakgrund och är utformad 
som stycken vilka berör hur det enligt partiet 
skulle bli om Moderaterna kom till makten efter 
valet. Styckena inleds med fetstilta rubriker 
utformade som retoriska frågor.  

Uppslaget är uppdelat i fyra fält genom bild 
och text, där det i båda fallen finns två textstycken 
i anknytning till bilden. Bilderna har olika motiv men har gemensamma nämnare i form av 
storlek, sin sneda placering, en svart ram samt de röda trianglarna. Trots att trianglarna pekar 
utåt fungerar de som en inramning av bilden, snarare än som något som dirigerar blicken utåt. 
Texterna är placerade på olika platser av sin respektive sida men är sammankopplade genom 
utformning och typsnitt. Brödtexterna drar dock inte så mycket uppmärksamhet till sig, utan 
fokus ligger på de stora rubrikerna och bilderna.  

En av bilderna är svagt sammanlänkad med texten som återfinns under denna, då bilden 
föreställer en skyskrapa ur ett grodperspektiv och texten behandlar hyror. Den andra bilden 
har inte någon direkt samhörighet med de omgivande texterna. De båda bilderna är utformade 
som fallossymboler118, då den ena avspeglar den kvarvarande stammen av ett avhugget träd 
som reser sig ut marken och den andra en skyskrapa som sträcker sig upp mot himlen.  
 
Vad kommuniceras? 
Diskursen man använt sig av i utförandet av upplaget hör hemma i reklamvärlden, med inslag 
av en politisk och undervisande diskurs i brödtexterna. Man vill locka till sig uppmärksamhet 
med stora bilder och provocerande rubriker, så som ”Har du för låg hyra?”. Alla rubriker är 
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uppställda som retoriska frågor (till exempel ”Behöver du studiebidraget?” och ”Är du alltid 
frisk?” ), vilka sedan följs av påståenden om hur verkligheten skulle se ut om en borgerlig 
regering tog makten:  
 

”Det finns något som heter räntesubventioner för lägenheter. Tar man bort dem 
höjs hyran kraftigt. Detta har moderaterna föreslagit./…/ Om moderaterna 
vinner, gör du klokt i att spara. Eller börja tänka på att flytta.” 

 
Den fiktiva framtiden som beskrivs är en dystopi, sett ur ett socialdemokratiskt 

perspektiv. Man väljer att endast inkludera sådant som är negativt med den borgerliga 
politiken, samt att argumentera med fiktiv statistik, då man använder beräkningar på en 
”normallön” , utan att säga vad detta uttryck innebär.  

Bilderna hjälper inte argumenten på ett tillfredsställande sätt då de inte binds samman 
med texten. Dock konnoterar den ena bilden kapitalism då den avspeglar en skyskrapa och är 
placerad precis över en text om hyreshöjningar.  
 
Hur och för vem kommuniceras det? 
De olika textstyckena riktar in sig på olika målgrupper genom att använda sig av ämnen som 
kan tänkas locka skilda samhällsgrupper, såsom studenter då studiebidraget behandlas och 
unga barnfamiljer, när man diskuterar ungdomsföreningar.  

Man har utformat texterna utifrån en polemisk argumentationsgenre mot partiets 
huvudmotståndare Moderaterna genom meningar som ”Moderaterna verkar tro att alla har 
rika föräldrar som de gärna lever på.”. Denna polemiska argumentation kan ses som en form 
av övertalning av mottagaren att inte rösta borgerligt.  

Bilden på första sidan i uppslaget som visar en skyskrapa samspelar till viss del med 
texterna och hjälper därmed till att föra ut budskapet. Dock skulle detta kunnat göras på ett 
mer tillfredsställande sätt med ett annat motiv som till exempel ett hyreshus.  

Man talar genom texten främst till unga personer, men inte till något speciellt kön då 
texterna berör ämnen som tilltalar unga av alla kön. Dock kan bilderna ses som 
fallossymboler, något som främst konnonterar män. 
 
Vilken stil presenteras det med? 

Texten bygger på en personlig stil då läsaren tilltalas med ”du” såväl i rubrikerna som i 
brödtexterna. Detta är något som ytterligare tydliggörs i de ämnen som valts då dessa berör 
den personliga hälsan, ekonomin och fritiden. Som tidigare nämnts riktar man sig till unga, 
men inte till dem som ”har rika föräldrar” . Man använder sig av talspråk (”Spelar du boll? 
Eller rock?”) för att på så sätt komma närmare läsaren. Flera dimensioner av stilen återfinns i 
följande citat som rubriceras ”Behöver du studiebidraget?”: 
 

”Om du klarar att plugga utan studiebidrag är du att gratulera. De flesta behöver 
studiebidraget och har det ändå knapert. Moderaterna verkar tro att alla har rika 
föräldrar som de gärna lever på. Moderaterna vill avskaffa studiebidragen för 
universitetsstuderande. Lånen tycker de ska ges av banker, ett sätt som kan göra 
dem dyrare.”  

 
Hur trovärdig är den?  
Modaliteten i uppslaget är låg, då det inte är riktig fakta som presenteras utan bara siande om 
framtiden och nedvärderande av en motståndare. Bilderna stärker inte heller trovärdigheten 
eftersom de är svartvita, svårtydda och knappt har något samband med texterna. Bilden av 
skyskrapan konnoterar kapitalism men relationen till de omgivande texterna är svag. Det 
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avhuggna trädet ter sig taget ur intet, då det inte finns någon text runt som samspelar med 
bilden.  
 
Uppslag 2119 
Hur är uppslaget komponerat?  
Uppslaget består av en helsida med bild och en 
med text som är uppbyggd med rubriker i fet stil 
där stycken i mindre teckengrad följer. Texten 
är svart mot vit bakgrund. Bilden är placerad 
snett, vilket gör att det högra hörnet faller ut ur 
sidan. Den är svartvit med röda trianglar i de 
synliga hörnen och innehåller träd, en lyktstolpe 
samt en person som skymtas högst upp i denna.  

Texterna är sammanbundna genom sin 
utformning, med stora rubriker och mindre text. 
Dock finns det en rubrik som skiljer sig från de 
andra genom att den är utformad som ett 
påstående med ett utropstecken, medan de andra 
är retoriska frågor som avslutas med frågetecken.  

Bilden är ett fotografi taget ur ett grodperspektiv av en lyktstolpe, där en man, av skorna 
att döma, klättrat upp. Bak- och förgrunden består av bladverk och en mörk himmel. Fokus i 
bilden ligger på de två lamporna som lyser skarpt mot kameran, vilket för med sig att de 
nästan uppfattas som två vita, fristående klot. Mannen sitter gränsle längst upp på lyktstolpen 
och man ser endast benen på denne. Utformningen och perspektivet gör bilden till en 
fallossymbol.  
 
Vad kommuniceras? 
Två stycken är uppbyggda med retoriska frågor som följs av brödtext, vilka kommunicerar en 
dystopi. Det tredje inleds med rubriken ”Nu har vi talat om hur dåliga moderaterna är!” och 
följs av förklaringen: 
 

”Du kanske tycker att vi istället skulle skriva om vår egen politik. Kortfattat 
tänkte vi berätta vad vi vill på sista sidan, men du kan också läsa mer i den 
mängd trycksaker vi ger ut. Många av dem vänder sig direkt till dej som är ung.” 

 
Bilden i uppslaget kan sägas konnotera män, då den kan sägas representera en 

fallossymbol. Likt det tidigare uppslaget från samma år, har man i utformandet använt sig av 
en reklamdiskurs med stora rubriker som stjäl uppmärksamhet från övrig text samt en stor 
bild som även den fångar mottagarens blick. I brödtexterna använder man sig av en mer 
politisk och undervisande diskurs men de underhållande elementen från reklamdiskursen 
finns fortfarande kvar i form av en ”skvallerdiskurs”120. 
 
Hur och för vem kommuniceras det? 
Budskapet kommuniceras främst genom texten, då bilden inte har något direkt samband med 
denna. I första hand riktar man sig till unga genom argument som handlar om deras inkomster 
och utgifter då man talar om hur mycket ungdomar skulle förlora på Moderaternas 
lönepolitik. Texten är uppbyggd på påståenden om hur det skulle kunna bli med en borgerlig 
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regering såsom hur mycket fackavgiften skulle höjas. Således kommunicerar man med läsaren 
genom att berätta ”hur dåliga”  ens huvudmotståndare är.  
 
Vilken stil presenteras det med? 
Budskapet kommuniceras med en personlig stil då alla rubriker innehåller ett ”du” samtidigt 
som man förstår att de vill att detta ”du” ska bli en del av ”oss”. Texten är enkel och man 
använder sig av talspråk exempelvis genom användandet av ordet ”tusenlapp” istället för 
tusen kronor. Detta kan tänkas tilltala den yngre generationen och partiet försöker därmed 
skapa en ”en av oss-känsla”. Genom att använda sig av en ”skvallerdiskurs” stärker man 
denna känsla ytterligare, då detta är ett sätt att frångå den ”vanliga” diskursen som kan 
uppfattas som gammal, förlegad och tråkig. 
 
Hur trovärdig är den?  
Inte heller detta uppslag har hög modalitet, av samma anledning som det förra uppslaget från 
samma år. Texten är nedvärderande och bygger på svävande fakta då man diskuterar 
ungdomars löner utan att definiera vad de syftar till med ordet ”ungdomar”, och har ett spann 
på 35 000 kronor mellan högst och lägst lön för de som tillhör denna kategori. Trots detta kan 
de räkna ut hur mycket som skulle gå förlorat om Moderaternas politik går igenom.  

Bilden har dålig skärpa och ljussättningen gör att man inte riktigt kan se vad bilden 
föreställer, något som ytterligare förstärker den låga modaliteten.  Något samband mellan text 
och bild finns inte vilket gör att det inte finns något syfte med att ens ha med bilder då de inte 
tillför någonting.  
 
Sammanfattning av hela broschyren 
Broschyren är indelad i tre delar. Den ena delen består av tre av totalt fem uppslag och följer 
samma layout med snedställda bilder som inramats med röda flikar och stora, fetstilta rubriker 
utformade som retoriska frågor, vilket gör att man ser ett tydligt sammanhang genom den 
första delen av broschyren. Samtliga bilder är svartvita och otydliga. Man använder sig i 
bilderna av metonymier där man låter skuggor eller delar av människor på bilder stå för 
helheten. Denna avsaknad av direkta avbildningar av människor gör att broschyren känns 
opersonlig och man distanserar sig från läsaren. Bilderna fyller inte något tydligt syfte och de 
samspelar inte heller med texterna på ett tillfredsställande sätt.  

Andra delen består endast av ett uppslag där läsaren själv kan räkna ut hur mycket hen, 
enligt Socialdemokraterna, skulle förlora på ”moderaternas politik”. Den skiljer sig från resten 
av broschyren genom att den svarta texten är skriven på en rosa bakgrund och ordet 
”minskar”  i rubriken är skrivet i röda versaler.  

Det tredje uppslaget skiljer sig från de övriga då det är först här den egna politiken 
berörs och då i utopiska ordalag då det bland annat skrivs att man vill ha ”fred i världen” . 
Texten är svart med en tillhörande rubrik i rött mot en vit bakgrund. Detta uppslag har trots 
skillnaderna gemensamma nämnare med tidigare uppslag i form av textens typsnitt.  

Framsidan av broschyren består av en stor bild med en leende mun samt en röd text som 
säger ”Var rädd om din röst!” i ett snirkligt teckensnitt. Bilden stjäl uppmärksamheten som 
trots den röda färgen leder tankarna till tandvård och alltså inte politik.  

Den genomgående diskursen är starkt influerad av reklamvärldens, men även av en 
”skvallerdiskurs” med politiska och undervisande inslag. Texten berör ämnen som främst 
tilltalar unga, och för att väcka intresse hos dessa har man nedvärderat sin huvudmotståndare. 
Svartmålandet av motståndaren samt avsaknaden av koppling mellan bild och text gör 
broschyren otillförlitlig.  
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5.3 2006 års broschyr 
Uppslag 1121 
Hur är uppslaget komponerat? 
En bild täcker hela uppslaget. Bilden 
föreställer en stor skylt som hålls upp av sju 
personer, dock syns endast fötter och fingrar 
på dessa. Skylten täcker även huvudet på en 
sittande hund som är placerad bredvid 
personerna. På skylten finns texten  
 

”Det går bra för Sverige. Nu kommer 
jobben. För oss går minskade klyftor 
före stora skattesänkningar.”  

 
Bildens bakgrund går i en gråskala 

som längst upp är mörkt grå och tonas ut 
neråt. Skylten går även den i en gråskala, men tonas ut i motsatt riktning. Den är tagen rakt 
framifrån vilket får mottagaren att känna sig jämställd med objektet.  

Texten som är integrerad i bilden och har stor teckengrad, blir det framträdande draget i 
bilden och är det första som fångar läsarens ögon. Budskapet är positivt laddat då man 
konstaterar att ”Det går bra för Sverige”. Skyltens och textens storlek gör att budskapet 
uppfattas som viktigt, vilket förstärks genom att det står svart på vitt, något som konnoterar 
sanning.  

Personerna runt skylten fungerar som en ram som håller upp och står bakom textens 
budskap.  
 
Vad kommuniceras? 
Meningen ”Det går bra för Sverige.” syftar till att det går bra för landet just för att 
Socialdemokraterna har haft makten i tolv år och att det är deras förtjänst och ingen annans. 
”Nu kommer jobben.” kan tänkas syfta på kritiken Socialdemokraterna fått för den höga 
arbetslösheten som finns i Sverige och denna mening blir ett försök till att visa att partiets 
hårda arbete snart kommer att löna sig, något som kan ses som en säkerhetsåtgärd om man 
skulle förlora valet och jobben skulle komma. När Socialdemokraterna pratar om att de vill ha 
minskade klyftor snarare än stora skattesänkningar är detta ett utspel mot högerpolitiken, då 
dessa hela tiden sagt att de vill ha lägre skatter. Diskursen som används kan säga vara 
reklamens då korta, fångande meningar integreras i bilden, vilket är vanligt i reklamens värld. 
Uppslaget framstår således som en ren reklambild.      
 
Hur och för vem kommuniceras det? 
Man kommunicerar till större delen av svenska folket, och gör därmed ett försök att fånga upp 
väljare utanför arbetarklassen. Detta syns tydlig i meningen ”För oss går minskade klyftor 
före stora skattesänkningar.” där man använder ordet klyftor och inte specificerar detta ord, 
utan gör ordets innebörd öppen för att tolkas som till exempel klassklyftor, könsklyftor och 
åldersklyftor.  

Bilden riktar sig dock främst till arbetare och inte arbetsgivare, vilket syns i ordvalet i 
meningen ”Nu kommer jobben.”. 

                                                 
121 Se bilaga 3 
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Man använder sig i uppslaget av en diskret övertalning då man inte skriver rakt ut 
”Rösta på oss” utan vädjar till mottagarnas förnuft genom att anta att folk prioriterar jämlikhet 
före skattesänkningar.   
 
Vilken stil presenteras det med? 
Uppslaget riktar sig främst till arbetarklassen då man pratar om att jobben kommer och 
använder ordet ”klyftor” som ofta återfinns i en socialistiskdiskurs.  

Trots att det enda som syns av personerna på bilden är deras fötter och fingrar kan man 
av skorna att döma gissa sig till att såväl män som kvinnor är representerade. Just att det finns 
personer på bilden skapar en starkare ”en av oss-känsla” än om det enbart hade varit text på 
uppslaget. Personerna i bilden får representera folklighet då de står bakom och håller upp 
budskapet fysiskt såväl som psykiskt.  
 
Hur trovärdig är den?  
Bilden är uppenbart redigerad, då det syns att personerna på bilden inte är fotograferade med 
skylten i händerna, något som ger bilden låg modalitet.  

Budskapet är inte heller konkret då det aldrig sägs vad det är som går bra, när jobben 
kommer eller vad som menas med minskade klyftor. Orden bygger inte på några direkta fakta 
utan det är en subjektiv sanning som framhålls.  
 
Uppslag 2122 
Hur är uppslaget komponerat? 
Uppslaget består av en sida med text och en 
med bild. Texten har rubriken ”Det ska inte 
kosta skjortan att må bra.” som följs av 
brödtext i två spalter. Bilden är ett fotografi 
som gestaltar en man i 50-60 årsåldern 
ståendes framför en gammal bil. Mannen ler 
och ser ut att ha hälsan i behåll. I 
bakgrunden skönjas vad som se ut att vara 
en del av ett sommarstugeområde med 
grönska. På bilen är en termos och två gula 
muggar placerade. Det finns även en bildtext 
på denna sida som säger ”Plånbokens 
tjocklek ska inte styra vilken vård vi får.”. 
Så väl rubriken som bildtexten är utformade som påståenden.  

Pappret liknar tidningspapper och konnoterar inte exklusivitet, utan snarare 
vardaglighet. Då det inte är klorblekt verkar pappret vara miljövänlig, något som ligger i 
tiden.  

Bilden blir det mest framträdande på uppslaget då denna är full av färger och texten är 
svart på vit bakgrund. Mannen på bilden är fotograferad rakt framifrån vilket skapar en känsla 
av jämställdhet med denne. Bildtexten skapar tillsammans med bilden en berättelse och dessa 
två kompletterar på detta sätt varandra, vad Barthes valt att kalla ”relä”. Rubriken å andra 
sidan skapar en förankring till bilden, då denna fixerar bildens mångtydighet och förstärker att 
mannen på bilden mår bra och är nöjd för att Socialdemokraterna har haft makten i tolv år.     
 

                                                 
122 Se bilaga 3 
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Vad kommuniceras? 
Språket bygger på en politisk diskurs, men med inslag av en reklamdiskurs, då argumenten i 
sig är socialistiska begrepp och slagord men meningsbyggnaden tillhör reklamens värld. Den 
politiska och socialistiska diskursen kan främst ses genom att man använder meningar som 
”Vi har råd om vi betalar tillsammans”, då detta vi och tillsammans utgör grundpelare inom 
den socialdemokratiska ideologin.  

Texten har en delvis negativ ton då man använder polemisk argumentation och ger en 
negativ bild av alliansens politik genom meningar som:  
 

”Bra vård blir bättre genom kortare köer; kompetensutveckling och forskning. 
Inte genom högre patientavgifter; gräddfiler och privata försäkringar.”  

 
Den sista meningen i detta citat är en uppenbar anspelning på högerpolitiken.   
 
Hur och för vem kommuniceras det? 
I texten kommuniceras budskapet främst med korta, enkla och slagkraftiga meningar som inte 
lämnar något rum för diskussion. Man polariserar de två politiska sidorna, där 
Socialdemokraterna framstår som om de prioriterar människan och dess välmående, medan 
vinstintresset ligger i fokus hos alliansen. Detta exemplifieras i följande citat:  
 

”Moderaterna och deras allians vill på sikt sänka skatten med 250 miljarder 
kronor. Det är var femte skattekrona. Var femte undersköterska, var femte läkare 
och var femte vårdcentral. Inte undra på att de vill göra det dyrare med 
läkarbesök och medicin. Inte undra på att de vill införa en extra karensdag och 
sänka ersättningen när du är sjuk. Det skulle påverka oss alla. Kraftigt sänkta 
skatter kostar. Både välfärd och jobb.” 

 
Såväl bilden som texten behandlar ensamhet som något negativt för människan. I bilden 

är mannen själv men på bilen står två muggar, något som konnoterar att mannen inte är ensam 
där han är. I texten talar man om ensamhet som något som ska ”brytas”  genom bland annat 
fler boenden och mötesplatser för äldre.  

Uppslaget riktar sig främst till den äldre generationen. Detta kan ses såväl i bild som i 
text. Fotografiet kommunicerar en naturskön bild som man kan tänkas önska i den senare 
delen av livet, en pensionärsidyll. Bilen som är av äldre årsmodell konnoterar partiets vilja att 
låta äldre klara av det nödvändiga i vardagen och kunna ha ett givande, men inte överdådigt, 
liv.  

I texten syns det att man, som tidigare nämnts, riktar sig till äldre då den behandlar sjuk- 
och äldrevård, vilket kan exemplifieras genom: 
 

”Därför behövs olika former av äldreboenden, bättre demensvård och fler 
mötesplatser – så att ensamhet och isolering lättare kan brytas.” 

 
Vilken stil presenteras det med? 
Genom att använda talspråk i texten skapas en ”en av oss-känsla”. Detta syns tydligt redan i 
rubriken där man skriver ”Det ska inte kosta skjortan att må bra.”. För att ytterligare öka 
känslan av samhörighet använder man pronomenet ”vi” upprepade gånger, då man till 
exempel skriver ”Vi blir allt friskare och lever längre.”. Språket är enkelt med korta 
meningar som avslutas med punkter, något som skapar en känsla av att ”så här är det”. Den 
korta meningsbyggnaden gör även att det ibland blir grammatiskt inkorrekt, vilket stärker ”en 
av oss känslan”.  
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Mannen får representera någon form av ”medel-Svensson” genom att bilden inte visar 
på något överflöd utan på någon som har så han klarar sig och mår bra. Detta skapar en 
samhörighetskänsla som ytterligare förstärks av bildtexten. 
 
Hur trovärdig är den?  
I texten skriver Socialdemokraterna om sin egna politik i utopiska och otydliga ordalag, 
medan Moderaternas politik presenteras med konkreta och dystopiska formuleringar. 
Socialdemokraterna skriver att de vill skapa ”bra”  sjukvård, men går aldrig djupare in på vad 
detta innebär och hur det ska gå till. När man däremot pratar om Moderaternas skattesänkning 
konkretiseras detta i nedskärningar som skulle märkas för alla. Bilden känns inte naturlig, 
utan snarare som om den är regisserad då placeringen av termosen och muggarna, mannens 
utseende, med det rufsiga håret, skägget och fritidskläderna, tillsammans med den gamla bilen 
upplevs som uttänkt och planerat. Detta sammantaget gör att modaliteten i uppslaget sjunker.  
 
Sammanfattning av hela broschyren 
Broschyren ger ett miljövänligt intryck då den är tryckt på ej klorblekt papper. Detta förstärks 
ytterligare genom att flertalet av bilderna visar människor i natur eller personer som är klädda 
för friluftsliv.  

Även om inte alla uppslag ser likadana ut finns en tydlig röd tråd genom till exempel 
typsnitt. Alla rubriken avslutas med en punkt, detta gör att det uppfattas som påståenden vilka 
inte kan säga emot. Det frekventa användandet av punkter återfinns även i brödtexterna. 

Framsidan föreställer tre personer som tillsammans håller upp bokstäver som bildar 
ordet ”ALLA” . Socialdemokraternas röda färg syns inte alls, däremot har en av personerna en 
blå t-shirt vars färg fångar läsarens uppmärksamhet från en sida med annars få färger, vilket 
ter sig konstigt då den blå färgen främst förknippas med den borgerliga politiken. I och med 
texten ”Läsvärt inför valet den 17 september.” förstår man att det är partiinformation men 
vilket parti det rör sig om är fortfarande oklart. Ska läsaren i detta skede koppla broschyren 
till Socialdemokraterna måste hen tidigare ha sett något annat material från denna kampanj.  

Man använder sig av en tydlig reklamdiskurs med mycket bilder och intresseväckande 
rubriker för att få fram sitt politiska budskap. Rubrikerna samspelar med bilderna och 
bildtexterna vilket på så sätt begränsar mångtydigheten. Det finns exempelvis ett uppslag där 
rubriken är ”Sverige är en lagsport.” som bredvid sig har en bild av fem personer iklädda 
träningskläder som tillsammans håller upp en isärtagen cykel.  

Broschyren innehåller många bilder som gestaltar personer från flera grupper i 
samhället, vilket skapar en personlig känsla. Man upprepar slagordet ”Alla ska med” i både 
text och bild, något som inger en samhörighetskänsla.  

Ett av uppslagen i broschyren innehåller en sida med partiets dåvarande ledare, Göran 
Persson. På sidan bredvid bilden finns en text utformad som ett personligt brev från honom. 
Bilden på Göran Persson är uppenbart retuscherad. Texten är full av socialdemokratiska 
slagord, så som ”Alla ska med, inte bara några.” och i ett försök att göra ”brevet” mer 
personligt avslutas det med Göran Perssons namnteckning.  

För att öka känslan av tillit har man lagt in ett uppslag som handlar om hur partiet 
förbättrat Sverige under sina tolv år vid makten. Detta presenteras i siffror med utskrivna 
källor för att göra det extra trovärdigt. Dessa fakta rubriceras som ”Bra att veta om Sverige” 
trots att texten bara behandlar positiva framsteg som partiet genomfört.  
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6 Sammanställning och jämförelse 
För att på ett överskådligt sätt sammanfatta resultaten har vi valt att ställa upp dessa i 
tabellform. Sedan följer en jämförelse mellan de tre olika åren och deras broschyrer.  

6.1 Sammanställning 
Hur är uppslaget komponerat?  
 
 1960 1985 2006 
Uppslag 1 Starkt polariserat uppslag 

med sidhuvud i grönt och 
inramade bilder av män, 
samt citat av dessa och en 
huvuddel med enbart text. 
Rubrikerna i texten är 
överstrukna i grönt. 
Uppmärksamheten dras 
till sidhuvudet.     

Två svart-vita bilder snett 
placerade i övre vänstra 
respektive nedre högra 
hörnet fångar blicken. 
Bilderna är inramade med 
röda trianglar i hörnen. 
Övriga delar av uppslaget 
fylls ut med fyra texter 
med tillhörande rubriker i 
fet stil. 
 

Uppslaget består endast 
av en stor bild med 
integrerad text på en stor 
skylt som hålls upp av och 
täcker sju personer. Dessa 
personer fungerar som en 
ram. Skyltens och textens 
storlek gör att budskapet 
uppfattas som viktigt. 

Uppslag 2 Polariserat med ett 
sidhuvud i grönt med dels 
en inramad symbol, samt 
tillhörande text, dels 
geometriska figurer i blått, 
vitt och lila. 
Uppmärksamheten i 
huvuddelen dras till 
bilderna.  

Första sidan fylls ut med 
text med tre fetstilta 
rubriker. Andra sidan 
täcks av en snedställd 
bild, som fångar 
uppmärksamheten, med 
röda tringlar i de synliga 
hörnen.  

Den ena sidan täcks av 
text i två kolumner med 
tillhörande rubrik samt en 
kompletterande bild som 
täcker upp nästa sida och 
stjäl uppmärksamheten 
från texten. Rubriken 
fixerar mångtydigheten i 
bilden, medan bildtexten 
skapar en berättelse.   
 

 
Vad kommuniceras?  
 
 1960 1985 2006 
Uppslag 1 En politisk diskurs med 

undervisande och manliga 
inslag används. 
Verkligheten presenteras 
utifrån ett 
socialdemokratiskt/ 
socialistiskt perspektiv. 
Vikt läggs på män medan 
kvinnor exkluderas. 

Utformandet sker utifrån 
en reklamdiskurs med 
provocerande rubriker och 
stora bilder, dock 
förekommer undervisande 
och politisk diskurs i 
brödtexterna. Inkluderar 
det negativa i den 
borgerliga politiken och 
använder fiktiv fakta.  
 

Uppslagets korta och 
fångande meningar som är 
integrerade i bilden tillhör 
en reklamdiskurs. Sidorna 
uppfattas således som en 
ren reklambild.  
Argumentationen i texten 
är dolt polemisk.   

Uppslag 2 Politisk, undervisande och 
manlig diskurs i såväl 
bilder som i text. 
Subjektiv fakta framhålls, 
medan annan undanhålls.  

Man använder en reklam- 
och ”skvaller”-diskurs 
med undervisande och 
politiska inslag. Texten är 
uppbyggd på en polemisk 
argumentation.  

Politikens och reklamens 
diskurs samspelar och 
man kan även finna 
traditionella socialistiska 
slagord. Man nedvärderar 
motståndaren och lyfter 
fram sig själv som det 
förnuftiga alternativet.  
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Hur och för vem kommuniceras det? 
 
 1960 1985 2006 
Uppslag 1 Det kommuniceras främst 

med trogna väljare då man 
förutsätter att läsaren 
besitter en viss 
förkunskap. Uppslaget 
består av mycket text och 
få bilder. Man använder 
citat för att skapa en mer 
personlig ton.    

Man riktar sig till en ung 
målgrupp då man tar upp 
ämnen så som 
studiebidrag. Målet är att 
övertala mottagaren att 
inte rösta borgerligt, vilket 
görs genom polemisk 
argumentation. Man 
använder sig av bilder och 
text, dock utan något 
direkt samspel mellan 
dessa.  
 

Budskapet riktar sig till en 
bred målgruppen och man 
kommunicerar till ”hela” 
folket. Dock exkluderas  
arbetsgivare i ordvalet. 
Argumentationen vädjar 
till mottagarens förnuft.  

Uppslag 2 Genom en manlig genre 
där text och bild riktar sig 
till män, exkluderas 
kvinnor. Den ritade bilden 
på den svenska kartan 
konnoterar att hotet 
kommer utifrån och att det 
inte finns något inre hot.  

Man försöker locka till sig 
nya väljare i en blandad 
men ung målgrupp. 
Argumenten rör främst 
den privata ekonomin och 
bygger på ett 
nedvärderande av 
huvudmotståndarens 
politik.  

Budskapet formuleras kort 
och slagkraftigt. Genom 
bild och text riktar man 
sig främst till den äldre 
generationen då det talas 
om sjuk- och äldrevård. 
Partiet framstår som om 
de prioriterar människan 
medan vinstintresse ligger 
i fokus hos alliansen.   
 

 
Vilken stil presenteras det med? 
 
 1960 1985 2006 
Uppslag 1 Trots användandet av en 

auktoritär stil vill man 
skapa en ”en av oss-
känsla”. Texten som 
behandlar partiets historia 
kommunicerar främst med 
en äldre målgrupp.  

Man använder en 
personlig stil då 
mottagaren tilltalas med 
”du”. Det personliga 
förstärks ytterligare 
genom att beröra ämnen 
som den personliga 
hälsan, samt användandet 
av talspråk.  
 

Personerna bakom skylten 
representerar en folklighet 
som står bakom och håller 
uppe budskapet fysiskt 
såväl som psykiskt. Man 
använder en stil som 
främst riktar sig till 
arbetarklassen.   

Uppslag 2 Med en auktoritär stil 
lägger man fram argument 
som framstår som faktiska 
påståenden. Genom 
traditionella socialistiska 
slagord skapar man en 
samhörighetskänsla som 
framför allt tilltalar trogna 
anhängare.  
 

Stilen är enkel, personlig 
och man använder sig av 
talspråk. Genom en 
”skvallerdiskurs” och en 
”en av oss-känsla” frångår 
man den ”vanliga” 
politiska stil i ett försök 
att tilltala en yngre publik.  

För att skapa en 
samhörighetskänsla 
använder man upprepade 
gånger pronomenet ”vi” 
och talspråk. Man 
använder sig också av 
korta meningar som 
skapar en känsla av att ”så 
här är det”.  
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Hur trovärdig är den? 
 
 1960 1985 2006 
Uppslag 1 Uppslaget är trovärdigt då 

man använt sig av fakta 
som lätt kan kontrolleras. 
Även bilderna har hög 
modalitet. Dock är man 
inte särskilt objektiv.  

Texten består av siande 
om framtiden och 
nedvärderande av sina 
motståndare vilket gör att 
modaliteten är låg. 
Bilderna har en nästintill 
total avsaknad av 
sammankoppling till 
texterna, något som gör 
uppslaget än mindre 
trovärdigt. 
 

Sanningen som framhålls 
är subjektiv med svävande 
och vinklade argument, 
vilket försvagar 
trovärdigheten. 
Modaliteten minskas 
ytterligare av bilden som 
uppenbart är retuscherad.  

Uppslag 2 Fakta som används är 
subjektivt vinklad vilket 
sänker modaliteten. 
Bilderna har stort 
symboliskt värde men 
saknar trovärdighet  

Svävande fakta och förtal 
av Moderaterna gör texten 
otillförlitlig.  Modaliteten 
försvagas ytterligare 
genom bilden, med dess 
dåliga skärpa och 
ljussättning, som tycks 
sakna syfte 

Den egna politiken 
beskrivs i utopiska och 
otydliga ordalag, medan 
Moderaternas 
konkretiseras i dystopiska 
formuleringar. Bilden 
känns regisserad och 
planerad. Text och bild 
gör tillsammans att 
modaliteten är låg.  
 

 

6.2 Jämförelse 
Samtliga broschyrer kommer från ett och samma parti, ett parti med starka traditioner, men 
där stora förändringar ändå kan skönjas under årens lopp. Broschyrerna följer tydligt varsina 
teman, vilka skiljer sig markant mellan åren.  

1960 års broschyr riktar sig främst till redan trogna socialdemokrater, därmed är denna 
broschyr inte något försök till att locka till sig nya väljare. Detta till skillnad från de två andra 
som använder en reklamdiskurs, för att fånga upp unga (1985) respektive alla potentiella 
väljare (2006). Under 1985 och 2006 finns även undervisande och politiska inslag i texten 
utöver reklamdiskursen. Det undervisande språket återfinns också i uppslagen från 1960, men 
främst är det en politisk diskurs som används. 

I broschyren från 1985 sägs det rakt ut att man inte bör rösta på Moderaterna, då deras 
politik vore förödande för Sverige, vilket gör denna mer provocerande än övriga. Under 2006 
års val vädjas det mer subtilt till väljarnas förnuft. Således har man samma kommunikativa 
mål, en övertalande genre, men olika tillvägagångssätt.  

Den röda färgen som är starkt ihopkopplad med den socialistiska ideologin lyser med 
sin frånvaro i broschyren från 1960, men får desto större utrymme i de andra. Rosen finns inte 
heller med i denna på grund av att den välkända socialdemokratiska logotypen tillkom först 
på 1970-talet.123 

Under 1960 års val är texten faktaspäckad, dock väldigt subjektiv. De fokuserar på sin 
egen politik genom en historisk tillbakablick utan att prata illa om eller knappt beröra sina 
motståndare. Motsatsen kan hittas under 1985 då man i princip enbart fokuserade på sin 
huvudmotståndare – Moderaterna, och även valde att få ut sitt budskap genom korta, enkla 
och lättlästa texter. Spår kan även ses av den polemiska argumentationen under 2006, om än 
inte i samma utsträckning som tidigare analyserat år. I de två senare åren har man frångått det 

                                                 
123 http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Var-historia/Rosens-historia/ (2008-05-16) 
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historiska tillbakablickandet och i centrum finner vi istället framtiden. Under 2006 återgick 
man till att använda mer text i broschyren, om än inte lika omfattande som under 1960.  

Sättet att använda bilder skiljer sig stort i de olika broschyrerna. I 1960 års broschyr 
används bilder främst för att lätta upp den annars kompakta texten. 25 år senare är det svårt att 
finna något tydligt syfte med bilderna och de känns mest inkastade för sakens skull. I 
broschyren 2006 är det tydligt att bilder och bildobjekt valts ut för att dessa ska samspela och 
stärka texternas innebörd. Det är endast i 2006 års broschyr som text är integrerad i en bild.  

1960 utesluts kvinnor i princip helt, medan man under 1985 går en neutral medelväg där 
varken män eller kvinnor inkluderas/exkluderas uttryckligen, för att sedan under 2006 ha med 
både kvinnor och män i broschyren.  

Broschyren från 1960 är den enda som är komponerad utifrån polarisering med en 
idealistisk övre del i form av ett sidhuvud med bland annat citat och en realistisk undre del där 
man berör sin egen och delar av Sveriges historia.  

I samtliga broschyrer uttrycker man sina åsikter genom att försöka skapa en ”en av oss-
känsla”, dock sker detta med olika medel. 1960 kommunicerade man med en auktoritär röst, 
men samhörighetskänslan skapades istället med socialdemokratiska slagord så som ”frihet, 
jämlikhet och broderskap”. I de två senare broschyrerna använder man personliga pronomen 
som ”du” och ”vi” och försöker på så sätt ställa sig på samma nivå som läsaren genom att inte 
använda sig av en högdragen politisk stil. De språkliga skillnaderna bottnar antagligen även 
till en viss del i de förändringar som skett i och med ”du-reformen” samt det faktum att 
språken förändrats till att bli mer informellt då talspråket mer och mer integreras i formella 
texter.124 

Valbroschyrer kan ses ha låg trovärdighet då de i sig är subjektiva och syftet är att locka 
till sig väljare, gamla som nya. Det är därför självklart att de fakta och den verklighet som 
presenteras är vinklad. Graden av modalitet skiljer sig dock mellan de olika årens broschyrer. 
Från att 1960 haft relativt hög modalitet då texten inkluderat mycket fakta, som i och för sig 
varit utvald att fylla sitt syfte men ändå är korrekt, har man under 1985 frångått dessa etiska 
ideal och tar istället till rena lögner och polemisk argumentation för att nå sina mål. Under 
2006 är argumenten svävande och utopiska utan konkret fakta vilket gör modaliteten låg.  
 

 

                                                 
124 Josephson (2004), s. 49f., Teleman (2003), s. 38 
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7 Slutdiskussion 
Undersökningen har visat på att likheter såväl som förändringar har skett de senaste 50 åren. 
Analysen har bland annat tydliggjort reklamdiskursens växande inverkan på broschyrerna från 
att 1960 varit obefintlig till att 2006 tagit över. Dock fortsätter arbetarklassens vara av 
betydelse för partiet då de är den främsta målgruppen för kampanjerna.  

Genom bild och text försöker man 2006 kommunicera med en bred målgrupp men 
exkluderar bildmässigt ändå vissa grupper i samhället såsom funktionshindrade och äldre. 
Personerna på bilderna är inte extrema på något sätt och man ser heller inte några religiösa 
symboler eller annat som kan verka provocerande. Dock finns det på en sida tre barn som är 
utklädda till punkare, vilket för oss ter sig underligt då punken ursprungligen står för anarki. 
Man pratar under detta år även mycket om vikten av att må bra och gör då ett 
ställningstagande mot kapitalismen genom att främst i bild visa att man mår bra av att vara i 
naturen och inte genom pengar och rikedom. Detta förstärks genom att samtliga personer som 
gestaltas i broschyren ser friska och välmående ut, vilket stämmer med partiets mål. Detta är i 
linje med den reformistiska socialismen och folkhemstanken då man anser att förbättrade 
samhällsförhållanden även förbättrar människan.   

Då man i 2006 års broschyr väljer ordet ”bra”  i texterna, så som ”Det går bra för 
Sverige”, kommuniceras budskapet att man genom sitt tolvåriga regerande gjort att landet har 
det bra men reserverar sig samtidigt för motargument genom att påvisa möjligheten till 
förbättring då man inte använder ordets superlativ. Man visar alltså att man inte nått sitt 
slutmål. Vidare är man i texterna från detta år grammatiskt inkorrekt och använder sig av 
talspråk vilket gör att man framställer sig som enkel och inte högdragen, något som frångår 
den vanliga politiska stilen och gör att det istället skapas en ”en av oss-känsla”. Då 
Socialdemokraterna står för inkluderande och ett solidaritetstänkande är det inte så konstigt 
att man i denna broschyr likaväl som i de från 1960 och 1985 försöker skapa denna känsla 
vilket även görs genom användandet av slagord som ”frihet” och ”jämlikhet”.  

1960 och 2006 förutsätter man att väljarna har förkunskap och förnuft, till skillnad mot 
broschyren från 1985 då man främst riktar sig till ungdomar och tror att vi går på vad som 
helst genom nedvärderande, lögner och påhopp mot motståndarna. Att man 1960 förutsatte 
väljarnas förkunskap, främst genom att ha med bilder på ministrar, är inte så konstigt då 
väljarna på den tiden var trogna som vid varje val röstade på samma parti. Dessutom har 
tidigare forskning visat att TV:s inträde i slutet av 1950-talet med ökade framträdanden av 
politiker medförde att dessa blev igenkända av majoriteten av befolkningen. Broschyrens 
syfte blev därför att hålla intresset för partiet vid liv genom att trycka på vad man 
åstadkommit så långt. I denna aspekt är det tydligt att valet 1960 följer teorier om förmoderna 
kampanjer.   

Under 1985 och 2006 kan vi i trycksakerna se en tydlig medielogik och säljorientering i 
kampanjföringen för att locka till sig nya väljare. Medielogiken visar sig bland annat genom 
användandet av en ”skvallerdiskurs” som följer mediernas underhållande genre. Detta 
överensstämmer med teorier om den moderna kampanjen. Teorierna om de förmoderna 
kampanjerna kan appliceras på broschyren från 1960, där denna säljorientering inte yttrar sig 
utan snarast är produktorienterad och drivs främst av partilogiken.  

Postmoderna kampanjer karaktäriseras av en splittrad publik vilket var det man slogs 
emot 2006. Detta syns i broschyren då man har med fotografier på personer från olika 
samhällsgrupper och olika texter som kan tänkas tilltala en bred grupp. Trots en splittrad 
målgrupp försöker man på detta vis fånga upp så många väljare som möjligt, något som 
understryks genom det upprepade användandet av ordet ”alla” . Den postmoderna 
valkampanjen såväl som den amerikaniserade utmärker sig genom att dela upp publiken i 
olika segment när man vill kommunicera med dessa. Detta överensstämmer med kampanjen 
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från 1985 då man främst riktar sig till ungdomar vilka kan ses som ett segment i samhället. 
Dock menar forskare att man i den postmoderna kampanjen även marknadsför den egna 
politiken till denna segmenterade målgrupp, något som inte alls stämmer in på detta år då man 
främst berör motståndarnas politik och endast behandlar sin egna på en sida i slutet. Under 
2006 års kampanj försöker man istället för att segmentera målgrupper nå en bredare publik, 
vilket gör teorierna felvisande då 1985 års broschyr kan sägas vara mer postmodern än den 
från 2006 i denna aspekt.  

Det rituella röstandet, det vill säga att man som arbetare i princip alltid röstade på 
Socialdemokraterna, som var vanligt under 1960-talet, tycks ha satt sina spår hos partiet än 
idag då man i broschyrerna från 1985 och 2006 främst verkar rikta sig till arbetarklassen. 
Exempel från 1985 kan sägas vara när man under rubriken ”Behöver du studiebidrag?” pratar 
om Moderaternas ”tro” att alla har ekonomiskt stöd från sina rika föräldrar. I broschyren från 
2006 syns det tydligt genom att upprepade gånger prata om målgruppens privata ekonomi och 
mindre skattesänkningar som skulle bidra till bättre sjukvård. Detta gör att det även i de 
senare broschyrerna finns drag av den förmoderna valrörelsen.  

Broschyren från 2006 är den första som tydligt är utformad av professionella inom PR-
yrket, då man använder sig av en reklamdiskurs, och det är påtagligt att broschyren är väl 
genomtänkt bland annat då bilder och text samspelar på ett tilltänkt sätt, vilket kännetecknar 
den postmoderna kampanjen och som enligt Ekström och Eriksson125 har blivit en naturlig del 
av det svenska kampanjarbetet. Dock kan även 1985 års broschyr tänkas vara utformad av 
PR-experter, då man i teorier om postmoderna valkampanjer menar att dessa personer bidrar 
till den negativa kampanjföringen, som i denna broschyr är mycket tydlig.  

De trender, som bland annat Kumlin126 skriver om, som visar på ett fåtal historiska 
tillbakablickar i dagens politiska kampanjer går tydligt att se när man jämför de analyserade 
broschyrerna då den från 1960 till största delen behandlar partiets historia. Dock gjorde man 
under detta val flera TV-framträdanden där partiet kan ha framhållit framtidsvisionen. Under 
de senare åren har man i broschyrerna däremot valt att lämna detta helt åt sidan och fokuserar 
istället på framtiden. Att det i 1960 års broschyr främst handlar om tillbakablickar kan även 
ha att göra med att det i Sverige på den tiden fanns två kammare i riksdagen och partiet var 
därmed inte säkert på om man kunde införliva de vallöften som annars kunnat utlovas.   

Socialdemokraternas kända logotyp, rosen, kom först på 1970-talet127, vilket är 
anledningen till att den inte syns i broschyren från 1960. Denna broschyr innehåller inte heller 
någon röd färg över huvudtaget, och man har därmed tagit bort en viktig semiotisk resurs. 
Detta kan tänkas vara medvetet och ett avståndstagande från kommunismen då valet skedde 
under kalla krigets tid och Mccarthyismen128 var väletablerad i USA. Man börjar detta år även 
sin historieberättelse 1917, alltså samma år som man splittrades från nuvarande 
Vänsterpartiet, vilket kan ses som ytterligare ett avsteg från den revolutionära socialismen. 

Under 2006 användes flera semiotiska resurser för att kommunicera miljövänlighet. 
Detta sker bland annat genom pappersvalet, ”fritidsklädda” människor samt genom att ha med 
djur i bilden. 

I broschyrerna från 1960 och 2006 syns en tydlig personifiering då man i den tidigare 
har med bilder på högt uppsatta ministrar och citat av dessa i sidhuvudena. I den senare finns 
en stor bild på Göran Persson, dåvarande partiledare, samt ett ”brev” från honom vilka 
tillsammans täcker ett helt uppslag. 1960 bör enligt teorierna representera den förmoderna 
kampanjen, något som i detta fall snarare exemplifierar en postmodern och amerikaniserad 
kampanj. Dock tar personernas image inte över de politiska ståndpunkterna i någon av 
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128 För förklaring se bilaga 4 



 42

broschyrerna, vilket gör att man fortfarande ser politiken som det viktiga, och således 
stämmer dessa bara i viss mån in på teorierna om postmoderna kampanjer. Under 1985 ser 
man en total avsaknad av personifiering då man varken har med bilder på partiets politiker 
eller namn på dessa och överensstämmer sålunda med en modern kampanjföring.  

Den personifiering som kan skönjas 2006, till skillnad från 1985, kan ha sin orsak i att 
man 1998 införde personval i Sverige. En av personvalens mest uppenbara nackdelar är att 
just personifieringen ökar och att ”kändisskap” blir viktigare än politiken som förs. Jämfört 
med främst Tyskland, men även Finland, tycks den svenska personifieringen inte vara lika 
utbredd. I Sverige, så som i Storbritannien, är politiken inte lika populariserad som i USA och 
inte heller lika medialt kommersialiserad.  

Den politiska polariseringen som karaktäriserar den amerikaniserade valrörelsen kan 
främjas av USA:s  tvåpartisystem. Sveriges flerpartisystem borde således inte gynna en sådan 
polarisering men motsatsen blir enligt vår undersökning uppenbar. Under 1985 och 2006 
framstår det i broschyrerna som om Moderaterna är den enda motståndaren och det enda 
alternativet till Socialdemokraternas politik då detta parti är det enda som nämns. 
Socialdemokraterna framställer sig själva som humanister då man prioriterar folkets 
välmående medan Moderaterna återges som kapitalister som värderar vinst högre än 
människor. Således är det partiet självt som polariserar politiken och framställer det som om 
det bara finns två partier. Detta kan vara ett försök att fånga upp vänsterväljare och 
osynliggöra mindre partier så som Vänsterpartiet. Under 2006 nämner man alliansen men då 
som om den är ledd och ägd av Moderaterna.  

Tidigare forskning om valet 1985 visar på att man använt sig av polemisk affischering 
och bioreklam utan att nämna vem den riktar sig mot. Broschyren från 1985 visar även den på 
den polemiska argumentationen men här döljs inte vem det talas om utan man är öppen med 
att det gäller Moderaterna. Forskning har visat att Socialdemokraterna detta år gick till hårt 
angrepp mot Ulf Adelsohn, Moderaternas dåvarande partiledare, något som inte syns i 
broschyren. Den polemiska kampanjföringen användes, enligt Åsard129, även av Moderaterna 
detta år. Denna polemik syns likaså 2006, om än inte i lika stor utsträckning. Således kan man 
se att amerikaniseringen av Socialdemokraternas valkampanjer i detta hänseende började 
redan under 1985.  

Man har sedan 1985 kunnat se en förändring i att budskapet är indelat i frågor som berör 
specifika ämnen, vilket kan ses som en följd av att väljarna inte bestämt vart de ska lägga sin 
röst förrän strax innan valet. Hur partiet ställer sig till enskilda frågor har blivit det som avgör. 
Detta trodde forskarna skulle leda till mer personifierade och amerikaniserade kampanjer, 
något man inte kan se enligt Asp och Esaiasson130.  

Vår undersökning överensstämmer med Demokratirådets Rapport131 och Nords132 
forskning vad gäller amerikanisering. De menar precis som vi att utöver viss 
professionalisering, marknadsinriktning och personifiering av kampanjarbetet finns det få 
amerikaniseringskomponenter som påverkar de svenska valkampanjerna. Den reklamdiskurs 
som vi i undersökningen märkt att partiet allt mer använder sig av kan även den tyda på en 
viss amerikanisering och en postmodern kampanjföring i denna aspekt.  

I jämförelse med andra länder ser vi till exempel att Tyskland och Sverige skiljer sig åt 
vad gäller vikten av partikandidaternas image, där det i Tyskland läggs större vikt vid denna. 
Däremot förefaller likheterna vara flera då det i båda länderna används en stor variation av 
kommunikationskanaler och kampanjarbetets professionalisering har ökat. I Finland ses, likt 
Sverige, en ökad personifiering och professionalisering men den polemiska argumentation vi 
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sett i de svenska kampanjerna, och som enligt forskning ska bli en följd av 
professionalisering, är inget man använder sig av i finska valkampanjer.  

Finland skiljer sig från Sverige när det gäller TV-reklam då det i Sverige inte är tillåtet 
med politisk annonsering i TV, något som är tillåtet i Finland sedan 1994. Gemensamt för 
Sverige och Finland men även Tyskland och Storbritannien är att samtliga utnyttjar 
opinionsundersökningar inför kampanjernas utförande.  

De tre kampanjerna vi valt att analysera har samtliga element från teorier om 
förmoderna, moderna och postmoderna kampanjer, vilket gör att vi anser denna uppdelning 
högst diskutabel.  

Forskning visar att partier idag lägger större vikt vid enskilda frågor och att den 
grundläggande ideologin får ge vika för detta. I vår undersökning ser vi att fokus ligger på 
specifika frågor men att den grundläggande ideologin genomsyrar dessa, vilket gör denna 
teori omtvistlig.  

Undersökningen visar även att kampanjerna med åren blivit mer politiskt polariserade, 
vilket vi kan se att partierna själva skapar och att det alltså inte bara är medierna som står för. 
Personifieringen är inte särskilt utbredd, men vi kan i både broschyren från 1960 och 2006 se 
tendenser till denna. Partiets politik har dock alltid varit det som är av största vikt.  

Då vi endast utgått från broschyrer förloras en dimension och övergångarna till de olika 
kampanjtyperna skulle kunna ses mer tydligt om man undersökt hela kampanjer. Detta anser 
vi vara ett intressant ämne för vidare forskning. Vi skulle även vilja se att fler kvinnor 
forskade inom detta område såväl som inom socialsemiotiken då det i källförteckningen blir 
uppenbart att männen även här dominerar. 

Vi ser en tydlig kommersialisering av politiken då budskapen är anpassade för att locka 
till sig så många väljare som möjligt genom användning av marknadsföringstekniker. Dessa 
tekniker kräver mycket pengar vilket i sin tur gör att det parti med den mest kapitalintensiva 
kampanjen vinner. På så sätt sållar man tidigt ut mindre partier och urholkar demokratin. 
 

”Vi kommer att veta mindre och mindre. Vi kommer att bli tvungna att sortera i 
all felinformation; innan vi törs kassera den måste vi väga dess sanningshalt mot 
information som måste anses fastställd och riktig. Detta kommer att ta lång tid. Vi 
kommer att nöja oss med felinformationen. Politiska maktcentra, företag kommer 
stå för felinformationen. Vi kommer inte att veta nånting snart.” 

   Ur Friheten, av Ulf Lundell i Mediernas svarta bok 
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Bilaga 2 
 
1985 – Fram- och baksida 
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1985 – Uppslag 1  
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1985 – Uppslag 2  
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Bilaga 3  
 
2006 - Fram- och baksida 
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2006 – Uppslag 1  
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Bilaga 4 
 
Ordlista 
 
Ad-hoc – för detta särskilda (och tillfälliga) ändamål133 
 
Fallossymbol - avbildning av upprest manslem dyrkad som fruktbarhetssymbol.134 
 
Folkhemmet - politisk term som vann spridning sedan den använts av den socialdemokratiske 
ledaren Per Albin Hansson i en riksdagsdebatt i januari 1928 för att beskriva det av 
socialdemokratin eftersträvade samhället. Detta skulle åstadkommas genom "nedbrytande av 
alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skiljer medborgarna i privilegierade och 
tillbakasatta, i härskande och beroende, i rika och fattiga, besuttna och utarmade, plundrade 
och utplundrare".135 
 
Marknadslogik – politiken anpassas till partiets målgrupp och kostnaderna för 
marknadsföringen leder till kapitalintensiva valrörelser.136 
 
Marknadsorienterad – man börjar med att undersöka väljarmarknaden, motståndarna och det 
politiska landskapet och utformar därefter politiken. Partiet fortsätter därefter att genom 
opinionsundersökningar studera väljarmarknaden och justera sin politik efter väljarnas 
preferenser, som ett kommersiellt företag.137 
 
McCarthyism – benämning på politisk förföljelse av personer som anses ha vänsterradikala 
eller socialistiska sympatier.138 
 
Medielogik – partierna är främst kampanjpartier och det är experter med kommunikativ 
kompetens som arbetar med dessa.139 
 
Partilogik – partiet kräver många valarbetare för att föra ut partiets politik.140 
 
Polemik – skarpt meningsutbyte med (ofta) genomtänkta argument ofta i skrift och mer eller 
mindre offentligt.141 
 
Produktorienterad – partierna formulerar först ”sin produkt”, sin politik, genom till exempel 
valmanifest och partiprogram, kampanjen kommer sedan att handla om att propagera för den 
valda politiken. 142 
 
Skvaller - löst prat som sprids från person till person särsk. om icke närvarande person(er)s 
privata angelägenheter.143 

                                                 
133 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O100543&i_word=ad-hoc 
134http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O146406&i_word=Fallossymbol&i_h_text=1&i_rphr=Fallos
symbol  
135 http://www.ne.se.db.ub.oru.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=172560&i_word=Folkhem 
136 Petersson m.fl.  (2006), s. 98 
137 Ibid. (2006), s. 99 
138 http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?t_word=McCarthyism 
139 Petersson m.fl. (2006), s. 98 
140 Ibid. (2006), s. 98  
141 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O282314&i_word=polemi 
142 Petersson m.fl. (2006), s. 98 
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Säljorienterad – man börjar med att formulera sin politik, sen använder man raffinerade 
metoder för att nå ut med sitt budskap, genom opinionsundersökningar, strategiska medieval 
och formuleringar försöker man hitta bästa sättet att nå ut och få stöd för sin politik.144 
 
 

                                                                                                                                                         
143 http://www.ne.se.db.ub.oru.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O322985&i_word=Skvaller 
144 Petersson m.fl. (2006), s. 98 


