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Sammandrag 
I den här uppsatsen studeras valbroschyrer från tre svenska partier utgivna åren 1998 och 2010 för 

att identifiera modelläsarna i dessa broschyrer. De tre partierna är Moderaterna, Socialdemokraterna 

och Sverigedemokraterna. Modelläsare är den presupponerade läsaren av en text som kan sägas 

vara den som avsändaren av texten riktar sig mot. Modelläsaren är textintern vilket innebär att det 

är en identitet som skapas på olika nivåer i texten. 

 Syftet med uppsatsen är att studera hur modelläsarna konstrueras i broschyrerna, vilka egenska-

per de ger uttryck för, om de skiljer sig partierna emellan och om det skett en förändring av modell-

läsaren mellan de två årtalen. 

 Metoden som används grundar sig i den systemisk-funktionella grammatiken, en grammatik-

modell som utgår från språkets betydelse. Analysen delas in i två huvudkategorier, den skriftliga 

analysen och bildanalysen. 

 I den skriftliga analysen undersöks först den ideationella betydelsen i form av textens processer 

och deltagare. Det andra steget består av att analysera den interpersonella betydelsen i form av 

språkhandlingar, modalitet distans och attityder. I den skriftliga analysens sista del analyseras 

textens presuppositioner, det innebär vad som kan antas om modelläsaren i form av bland annat 

sociala och kulturella egenskaper. 

 Bildanalysen består av två steg. Först studeras den ideationella betydelsen där, precis som i den 

skriftliga analysen, processanvändningen står i fokus. Det andra steget är den interpersonella betyd-

elsen då bildhandlingarna i bilderna analyseras samt distans och attityder. 

 Undersökningens resultat visar sex individuella modelläsare som har både likheter och olikheter 

sig emellan, både över partigränser och mellan årtalen. Ett övergripande mönster som exempelvis 

syns är att modelläsare i oppositionspartiers broschyrer i större utsträckning ser negativt på rådande 

samhällsläge och regering till skillnad från modelläsare som tillhör regerande partier. Alla tre parti-

ers modelläsare förändras mellan årtalen till olika grad där den sverigedemokratiske visar upp störst 

förändring. 
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1 Inledning 
Vart fjärde år bombarderas svenska brevlådor med olika material från de politiska partierna. De ut-

lovar ofta flera jobb, bättre skolor och sjukvård samt ett tryggare samhälle. Allt bara i utbyte mot en 

röst i riksdagsvalet. Vissa predikar om hur illa ställt det är med landet, medan andra berättar om en 

ljus tillvaro som kan bli ännu ljusare med en röst på dem. 

 I och med det rådande valåret fick jag idén att studera detta material, som jag fortsättningsvis 

kommer att benämna valbroschyrer, även om materialet i denna studie inte är broschyrer i teknisk 

bemärkelse, utan foldrar eller ibland till och med enkla blad. Med tanke på materialet kändes det 

passande med en analys av modelläsaren. Begreppet förklaras vidare i avsnitt 2.2 men kan kortfattat 

beskrivas som textens tilltänkta läsare. Det kändes passande dels på grund av att broschyrerna är 

multimodala och kan analyseras på flera olika nivåer. Men också för att en undersökning av hur 

politiska partier konstruerar sina modelläsare kanske kan säga något om vilka väljare de riktar sig 

mot. 

 Jag valde att analysera broschyrer eftersom de ges direkt till väljarna. Om nu alla partier skickar 

ut sina broschyrer till samma väljare hur ser då modelläsarna ut? Är de densamma partierna emellan 

eller är det olika modelläsare för olika partier? Spelar det någon roll om partiet sitter i regerings-

ställning eller inte? 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Undersökningens syfte är huvudsakligen att studera modelläsarna som konstrueras i tre politiska 

partiers broschyrer från två olika årtal. Modelläsaren är den tilltänkta läsaren i en text, en identitet 

som erbjuds till läsaren (Björkvall 2003). Begreppet modelläsare diskuteras som tidigare nämnts 

vidare i avsnitt 2.2. Jag kommer även att jämföra de olika modelläsarna för att undersöka om de 

skiljer sig partierna emellan samt om det skett en förändring av modelläsaren ur ett historiskt per-

spektiv. 

 Jag utgår från dessa frågeställningar: 

• Hur konstrueras modelläsarna i broschyrerna? 

• Vilka attityder och egenskaper kan presupponeras hos modelläsarna? 

• Har det skett en förändring eller ett skifte av modelläsarna under den studerade tidsperi-

oden? 

 För att svara på detta kommer jag att göra en kvalitativ analys av både bild och text i broschyr-

erna. 
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1.2 Disposition 
I kapitel 2 nedan en redogörelse för teoretiska bakgrunden till studien. Därefter följer i kapitel 3 en 

kort beskrivning av tidigare forskning i politisk kommunikation. I kapitel 4 beskrivs studiens mate-

rial och i kapitel 5 presenteras en genomgång av den använda metoden. I det sjätte kapitlet beskrivs 

resultatet av analysen och i det sjunde kapitlet presenteras slutsatserna. Avslutningsvis finns en kort 

vidare diskussion om slutresultatet och studien i sin helhet i kapitel 8. 

2 Teoretisk bakgrund 
Den här studien grundas till stor del på Anders Björkvalls (2003) beskrivning av begreppet modell-

läsare, ett begrepp som först myntades av Umberto Eco (1979). Det kommer jag förklara i avsnitt 

2.2. Men först redogör jag, i avsnitt 2.1, för Michael Hallidays teorier om systemisk-funktionell 

grammatik som är väsentlig för Björkvalls arbete. 

2.1 Systemisk-funktionell grammatik 
Metoden i den här uppsatsen grundar sig i systemisk-funktionell grammatik, hädanefter skrivet 

SFG. Det är en grammatikmodell som grundar sig i Michael Hallidays teori om språkets tre meta-

funktioner. Enligt Halliday har språket utvecklats i förhållande till de behov människan har när hon 

interagerar med omvärlden (Ledin 1994:24). Detta förklaras med de tre metafunktionerna: 

• Språk har en ideationell funktion, det används för att formulera och förmedla tankar och 

idéer. 

• Språk har en interpersonell funktion, det används för att upprätta sociala interaktioner och 

relationer människor emellan. 

• Språk har en textuell funktion, det uppträder och bevaras som sammanhängande text. (Ledin 

1994:24) 

 Grammatikmodellen SFG är utförligast beskriven av Halliday och Mathiessen i An Introduction 

to functional grammar (2004) men beskrevs först av Halliday 1994. Till skillnad från formell gram-

matik så utgår SFG från språkets betydelse. Enligt SFG ligger det betydelse inte enbart i semantiken 

utan även i lexikogrammatiken. Det innebär att valet av lexikogrammatiska strukturer skapar betyd-

else i en text. Det skiljer sig från traditionell grammatik då man skiljer på semantik som ”innehåll” 

eller betydelse och det lexikogrammatiska är hur det uttrycks (Holmberg, Karlsson & Nord 

2011:11). 

 SFG är en del av en sociosemiotisk syn på språk. Det innebär att språket ses som ett av många 

betydelsebärande system eller sociosemiotiska system som relaterar till sociala strukturer och prak-

tiker i ett samhälle (Björkvall 2003:8). Andra sociosemiotiska system kan vara till exempel layout, 
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bilder och typsnitt. Betydelsen hos ett semiotiskt system är socialt motiverad. Således har ett visst 

typsnitt eller en viss layout ingen  egen betydelse men kan bli betydelsebärande i vissa sociala sam-

manhang. 

2.2 Modelläsare 
Modelläsare är ett begrepp som använts av många forskare sedan det myntades av Umberto Eco 

1979. Eco beskriver modelläsaren som en tilltänkt eller presupponerad läsare som konstrueras 

internt i en text. Alla texter har en modelläsare, åtminstone en generell och bred sådan som bestäms 

av minst tre faktorer: språklig kod, textens stil och användning av referenser. Om en text exempel-

vis inleds med ”Enligt justitiedepartementet ska...” så förutsätts en modelläsare som vet vad justi-

tiedepartementet är för något. Sedan kan en modelläsare byggas ut och specificeras på en mängd 

olika nivåer. 

 Anders Björkvall har beskrivit modelläsare i reklam i sin avhandling Svensk reklam och dess 

modelläsare från 2003. Björkvalls definition av modelläsare grundar sig i Ecos teorier. Han betonar, 

precis som Eco, skillnaden mellan modelläsaren och den empiriske läsaren som är den faktiska 

läsaren medan modelläsaren är en ”mer eller mindre komplett identitet som erbjuds i texten” 

(Björkvall 2003:7). Den empiriske läsaren behöver alltså inte överensstämma eller identifiera sig 

med modelläsaren (Björkvall 2003:25). 

 För att identifiera modelläsaren använder sig Björkvall av ett sociosemiotiskt textperspektiv, 

eftersom det inte enbart är löpande skrift kan analyseras för att utläsa en modelläsare, utan även 

andra semiotiska system. Därför görs ofta modelläsaranalyser på multimodala texter. Det innebär att 

texten innehåller flera olika kommunikationsformer utöver skrift, så som bilder och illustrationer. 

Viktigt att nämna här är begreppet text. Björkvall introducerar i sin bok Den visuella texten, multi-

modal analys i praktiken (2009) ett utvidgat textbegrepp. Det innefattar inte enbart, eller ens nöd-

vändigtvis, skrift utan även andra element som just bilder och illustrationer (Björkvall 2009:7). Med 

den utgångspunkten är det väsentligt att alla de betydelsebärande elementen i en text analyseras. Då 

bilder kan ge uttryck för de tre metafunktionerna precis som text (Björkvall 2009:11) så är det uti-

från dessa man analyserar bilderna. Detta beskriver jag utförligare i metodkapitlet. 

3 Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras kort två studier inom politisk kommunikation och språkliga strategier. 

Först ut Orla Vigsøs studie av svenska valaffischer från valåret 2002 (Vigsø 2004) och därefter Per 

Ledins studie av de språkliga strategier som används av ja- och nej-sidan till folkomröstningen om 
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EU från 1994 (Ledin 1994). Dessa studier har jag valt för att ge en bild av hur politiskt material kan 

studeras på olika vis. 

3.1 Vigsø 2004 
Politisk kommunikation och marknadsföring är något som studerats från en mängd olika perspektiv. 

Som Orla Vigsø skriver i sin avhandling Valretorik i text och bild från 2004 så kan man kategorisera 

forskningen i två huvudkategorier, språkvetenskaplig forskning och statsvetenskaplig forskning. 

Den statsvetenskapliga forskningens syfte är att beskriva det politiska med hjälp av kommunika-

tionen, texterna analyseras alltså för att ge en djupare förståelse av politiken som ligger bakom. Att 

se den språkvetenskapliga forskningens syfte som att enbart beskriva hur språket fungerar i ett visst 

kommunikativt sammanhang skulle dock inte vara helt korrekt enligt Vigsø. Då det finns språk-

vetenskaplig forskning på politisk kommunikation som inte enbart ämnar förklara språkliga feno-

men utan också hur de påverkar den sociala verkligheten (Vigsø 2004:22). 

 Vigsøs avhandling är en studie av svenska valaffischer från valåret 2002 med syftet att under-

söka partiernas strategiska kommunikation på dessa valaffischer. Eftersom Vigsø, precis som jag, 

studerar multimodala texter så kräver detta en analysmodell som inte enbart kan analysera det 

verbala och det visuella var för sig utan även hur de samverkar. 

 Vigsøs analys bygger på både semiotik och retorik. Semiotiken är varken knuten till en bestämd 

uttrycksmateria eller ett bestämt betydelsebärande system. Alltså kan den tillämpas på både text, 

bild eller vilken materia som helst som mottagaren tolkar som betydelsebärande. Därav löser 

semiotiken bäst problemet att analysera multimodala texter. (Vigsø 2004:71) 

 Att kombinera semiotiken med retorik fungerar bra, menar Vigsø, eftersom de båda analyser-

na ”passar ihop”. De båda delar två centrala aspekter, det intryck som skapas hos läsaren samt den 

kontext inom vilket det sker. Dessutom är retoriken den analys som har längst tradition inom 

politiken (Vigsø 2004:73). 

 Den visuella delen av analysen bygger bland annat på ”funktionell semiotik” som är myntat av 

Gunther Kress och Theo van Leeuwen (och bygger i sin tur på Halliday). Det innebär att man analy-

serar bilder utifrån de deltagare och processer som finns med i bilden. 

 Sammanfattningsvis kommer Vigsø fram till att svenska partier föredrar att, på sina affischer, 

framföra sitt budskap med text hellre än visuella komponenter så som bilder. När bilder används är 

det oftast porträtt av politiska kandidater. Att framställa konkurrerande partier negativt är ovanligt i 

de undersökta affischerna och Vigsø menar att de främst ämnar behålla existerande väljare snarare 

än att värva nya. 
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3.2 Ledin 1994 
För ytterligare en studie på politisk kommunikation står Per Ledin. I sin uppsats ”Vem kan man lita 

på? Språk och makt i EU-debatten” (1994) undersöker han språkliga strategier i folkomröstningen 

om medlemskap i EU 1994. Det är främst två organisationers broschyrer som studeras, ”Ja till 

Europa” och ”Nej till EU”. Studiens syfte är att beskriva hur organisationernas språkliga strategier 

ser ut och hur de förändras under året 1994. 

 Teoretiskt utgår Ledin från den kritiska textanalysen som ofta används för att visa språkets roll i 

sociala förändringar. Den kritiska textanalysen är besläktad med Hallidays sociosemiotik men inrik-

tar sig inte i samma utsträckning på multimodala texter (Ledin 1994:21). Texter och språket ses 

inom denna tradition som en produkt av en social struktur. Samtidigt bidrar språket till att skapa en 

social struktur (Ledin 1994:24). 

 Ledins modell utgår ifrån Hallidays metafunktioner då han utför en interpersonell analys och en 

ideationell. I den interpersonella analysen studeras textens ramar och synvinklar, vilket förenklat 

sett är två olika sätt att uttrycka kontext. I den ideationella analysen studeras textens verbprocesser. 

En mer utförlig genomgång av verbprocesser tar jag upp i avsnitt 5.1.1. Studien är till stor del kvan-

titativ då olika språkliga variabler, som exempelvis verbprocessanvändningen, mäts och jämförs 

broschyrerna emellan. 

 Sammanfattningsvis kommer Ledin fram till att både ja- och nej-sidan använder auktoritet som 

språklig strategi men på olika sätt. Tidigt under året 1994 markerar Ja-sidan sin auktoritet i sina 

broschyrer. Bland annat med citat från andra auktoriteter, till exempel kändisar. Väljaren konstrue-

ras som orolig och behöver lugnas med raka besked från dessa auktoriteter. Senare i kampanjen 

präglas kommunikationen mer av en samtalsinriktad ton. Från att tidigare bara svarat på frågor 

ställer nu även ja-sidan frågor till väljarna. Nej-sidan för under hela kampanjen en polemik med ja-

sidan. En stor del av kampanjen tas upp av att beskriva ja-sidans argument för att sedan kritisera 

dem. Den strategin besvaras inte alls av ja-sidan. 

 Värt att nämna är att Nej-sidans kampanj stod finansmässigt i ett stort underläge gentemot Ja-

sidan. Under kampanjens gång låg alltså Nej-sidan i ett ekonomiskt underläge. 

4 Material 
Materialet i den här undersökningen består av sex olika broschyrer från tre svenska politiska partier. 

Partierna är Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna. Det är två broschyrer från 

varje parti, en från valåret 1998 och en från valåret 2010. I valet av broschyrer har jag haft några 

olika kriterier för att få ett så likvärdigt material som möjligt från de olika partierna: 
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• Jag har valt broschyrer som är centralt utskickade, alltså inga lokala broschyrer för en 

specifik kommun. 

• Broschyrerna ska övergripligt presentera partierna och inte enbart rikta in sig på en specifik 

fråga eller till en specifik målgrupp (exempelvis pensionärer eller ungdomar). 

• Jag har sökt broschyrer från de olika partierna från samma valår. 

Eftersom den här studien har en kvalitativt inriktad analysmodell som är tänkt att analysera texter 

på djupet så är antalet broschyrer som analyseras relativt få. Materialet måste vara tillräckligt lik-

värdigt för att det ska kunna ställas mot varandra därför har jag valt att analysera broschyrer som 

har getts ut centralt så att de alla har lika stor räckvidd samt att de har getts ut samma år så att det 

getts ut under samma rådande sociala klimat. 

 Anledningen till att jag har valt broschyrer från just Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna 

och Moderaterna är att jag ville ha material som representerade de olika politiska blocken. Social-

demokraterna representerar vänstern och Moderaterna representerar högern. Sverigedemokraterna 

kan vara svåra att placera på höger-vänster-skalan. Eftersom de står utanför de traditionella politiska 

blocken valde jag med dem i undersökningen. 

 Materialet har jag samlat in från Kungliga biblioteket i Stockholm där allt tryckmaterial som ges 

ut i Sverige arkiveras. Trots den ambitionen finns det förstås ingen garanti att de får in precis allt 

som trycks och ges ut i Sverige. Mitt material har alltså också styrts till stor del av vad Kungliga 

biblioteket har tillgängligt i sitt arkiv. 

 Kungliga bibliotekets utbud har även påverkat valet av årtalen 1998 och 2010. Det var några av 

de årtal från 90-talet och framåt där jag lättast kunde hitta det material jag behövde i Kungliga 

bibliotekets utbud. Utöver det ville jag välja ett år då Sverigedemokraterna inte var ett riksdagsparti 

och ett år då de valts in i riksdagen. På så sätt kan det undersökas hur en sådan tillväxt påverkat 

modelläsaren i partiets kommunikation. 

5 Metod 
Min studie är, som framgått, till stor del baserad på Björkvalls metod i Svensk reklam och dess 

modelläsare (2003). Jag har anpassat modellen till mitt material då det skiljer sig från den typ av 

material som Björkvall studerat. En av skillnaderna mellan mitt och Björkvalls material är att mitt 

innehåller betydligt mer löpande text än Björkvalls. Till skillnad från Björkvall gör jag därför ingen 

kompositionsanalys eller analys av ”önskad läsväg”; den önskade läsvägen är självklar i löpande 

text och en sådan analys skulle i mitt fall inte ge någonting i sökandet efter modelläsaren. 
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5.1 Skrift 
Analysen av broschyrernas text består av två steg. Först analyseras texternas ideationella betydelse i 

form av processer och förstadeltagare i texterna. Därefter analyseras den interpersonella betydelsen 

genom att undersöka vilka språkhandlingar som används, modalitet, distans och attityder. 

5.1.1 Ideationell betydelse 
Jag börjar analysen med att undersöka textens processer. Processer är ett begrepp som beskriver vad 

som händer i en sats. Enligt SFG-modellen såsom den beskrivs i Holmberg & Karlsson 2006 kan 

man urskilja fyra olika processtyper, vilka bestäms av semantiken hos satsens huvudverb. Materi-

ella processer uttrycker fysiska händelser och handlingar. Någonting händer eller någon gör något, 

till skillnad från mentala processer då någonting upplevs, någon ser, hör eller känner någonting 

exempelvis. Sedan finns det verbala processer som betyder att någonting utrycks verbalt helt enkelt, 

någon pratar, skriker, viskar, och så vidare. Till sist finns även relationella processer, de uttrycker ett 

tillstånd där ingen synbar förändring sker, till exempel att någon är något eller har något och att 

någonting finns (Holmberg & Karlsson 2006:79). (Det finns mer utvecklade versioner av SFG där 

man räknar med upp till sex huvudtyper av processer, men enligt Anna-Malin Karlsson (2011:22 f.) 

räcker den här beskrivna uppsättningen för textanalys och därför kommer jag att hålla mig till den). 

 I nästa steg av studien undersöks deltagarna i processerna. Mest central är förstadeltagaren. Att 

studera dem är ett sätt att undersöka vilka deltagare en text konstruerar som centrala (Karlsson 

2011:27). Därför kommer den här studien främst fokusera på just förstadeltagare. Genom att analy-

sera textens processer och deltagare så kan man beskriva texten och de roller som erbjuds modell-

läsaren som statiska, dynamiska eller mer eller mindre handlingsinriktade (Björkvall 2003:54). 

5.1.2 Interpersonell betydelse 
Den interpersonella betydelsen handlar om hur språket fungerar så att människor kan interagera 

med varandra (Holmberg, Karlsson & Nord 2011). För att analysera textens interpersonella betyd-

else studerar jag språkhandlingar, modalitet, distans och attityd. 

 Språk är ett verktyg för handling. Varje gång någon använder språk så kan det förändra situa-

tionen på något sätt och påverka andra. Det är att utföra en språkhandling. Att lova, hälsa, gratulera, 

anklaga och kritisera är alla språkhandlingar, de är väldigt många till antalet och kan vara svåra att 

kategorisera. Holmberg och Karlsson delar in dem i fyra huvudkategorier, påståenden, att ge in-

formation, frågor, att kräva information, uppmaningar, att kräva varor och tjänster och till sist 

erbjudanden att ge varor och tjänster (Holmberg & Karlsson 2006). Alla språkhandlingar kräver i 

olika grad någon form av respons, efter en fråga förväntas ett svar, efter en uppmaning ett åtagande. 
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Påståenden är de minst interaktiva av språkhandlingarna då förväntas enbart att mottagaren accep-

terar det som sägs. (Björkvall 2009).  En empirisk läsare behöver naturligtvis inte följa vad som 

förväntas från den som mottagare. Men eftersom modelläsaren inte är en motsträvig läsare så in-

stämmer den i de idéer och attityder som representeras i en text. Därför är språkhandlingarna cen-

trala när man studerar relationen mellan avsändare och läsare (Björkvall 2003). 

 Relevant är även att analysera textens modalitet. Det innebär i vilken grad sannolikhet, vanlig-

het, förpliktelse och villighet uttrycks i texten med hjälp av modala verb och modala adverb. Björk-

vall skriver att olika grad av modalitet ger modelläsaren olika stor möjlighet att tvivla på det texten 

handlar om (2003). 

 Därefter studerar jag distans mellan läsare och avsändare i texten. Här kommer jag undersöka 

personliga pronomen och lexikon. Med hjälp av personliga pronomen så som ett du-tilltal kan av-

sändaren skapa en närhet till mottagaren och därmed modelläsaren (Björkvall 2009:47). Det lexi-

kala jag undersöker är användningen av svåra och komplicerade ord då dessa kan anses vara dis-

tanserande för relationen mellan läsare och avsändare (Björkvall 2003:71). 

 Till sist analyseras de attityder som representeras i texten. Attityd i en text innebär vilka negativa 

eller positiva värderingar som representeras. Björkvall (2003) delar in begreppet i tre kategorier, 

affekt, bedömning och uppskattning. Den första kategorien, affekt, innebär utryck för hur modell-

läsaren eller en deltagare i texten känner inför någon eller något. Det görs oftast med känsloverb i 

mentala processer så som ”jag älskar kaffe” eller med adjektiv som uttrycker känslor som glad eller 

ledsen. Bedömningar är istället uttryck för attityden gentemot hur någon agerar till exempel ”han 

uppträdde konstigt”. Bedömningar grundas alltid i någon sorts social norm för eller moralisk upp-

fattning om hur människor ska bete sig. Till sist kommer uppskattningar som uttrycker attityder 

främst för estetiska egenskaper hos både människor och ting. Eftersom modelläsaren läser med 

texten och inte emot den (Björkvall 2003:56) så accepterar den de attityder som presenteras i texten. 

5.1.3 Presuppositioner 
Under skriftanalysens sista del undersöks den intertextuella betydelsen hos texten i form av presup-

positioner, alltså vad som presupponeras hos modelläsaren i form av sociala, ekonomiska och kultu-

rella egenskaper (Björkvall 2003:80). Om exempelvis en broschyr har en webbadress skriven på sig 

eller namnet på ett Instagramkonto, så presupponeras att modelläsaren har tillgång till internet och 

Instagram. Detta sista steg bygger på de tidigare delarna av analysen som avslöjar vad som får en 

framhävd roll hos modelläsaren och därmed vad som presupponeras om densamme. Det finns även 

vad Hellspong och Ledin kallar explicita presuppositioner. Det är ”förgivettaganden som kommer 

fram öppet i en sats” (Hellspong & Ledin 1997:128). Om det exempelvis står ”massinvandringen är 

dålig för Sverige” i en broschyr så tas det för givet i texten att massinvandringen faktiskt äger rum. 
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Typiskt för dessa presuppositioner är att även om frasen negeras, alltså ”massinvandringen är inte 

dålig för Sverige”, så kvarstår förgivettagandet att massinvandringen äger rum. 

5.1 Bild 
Bilder kan ge uttryck för samma metafunktioner som skriven text. I bild uttrycks metafunktionerna 

med olika betydelsebärande, eller semiotiska, resurser till exempel kameravinkel och utsnitt. Det 

bör nämnas att metoden beskriven här är inriktad på bilder som avbildar människor. När det gäller 

den ideationella metafunktionen i bilder är processer centrala, precis som när vi talar om text. Men 

de processtyper som en bild uttrycker, visuella processtyper, skiljer sig från textuella processtyper. 

Visuella processtyper delar Björkvall (2009:62ff) upp i två olika kategorier, narrativa och konceptu-

ella. De narrativa processerna innebär att en förändring av något slag sker, medan de konceptuella 

beskriver statiska tillstånd. Björkvall delar in de narrativa processerna i fem huvudkategorier, 

aktionsprocesser, händelser, reaktionsprocesser, mentala processer och verbala processer. Gemen-

samt för alla dessa är som sagt att de uttrycker någon sorts förändring. I bild uttrycks detta ofta med 

vad som kallas vektorer. En vektor pekar alltid i någon viss riktning och kan realiseras till exempel 

av en kroppsdel, en blick eller någon sorts linje (Björkvall 2009:63). 

 Aktionsprocesser innebär att något sker i den materiella verkligheten, utanför kroppen. Ett 

exempel kan vara två personer som skakar hand. Händelser liknar aktionsprocesserna på så sätt att 

de båda hanterar den materiella världen. Skillnaden är att händelseprocesser inte innefattar en aktör, 

någon som aktivt utför processen. Till exempel kan en händelse vara ett föremål som faller och 

bildar då en vektor efter sig. Reaktionsprocesser handlar om en inre mental reaktion på något i den 

yttre mentala världen. Detta uttrycks med blickar som vektorer. Alltså kräver reaktionsprocesser 

alltid minst en levande deltagare. Mentala processer handlar också om den inre världen men till 

skillnad från reaktionsprocesserna har de ingen koppling till den yttre. Ett tydligt exempel på en 

mental process är tankebubblor som oftast används i serietidningar. De verbala processerna är, 

precis som i textuella processer, när någonting uttrycks verbalt. (Björkvall 2009:63ff). 

 De konceptuella processerna delas i sin tur in i tre huvudtyper, analytiska processer, symboliska 

processer och klassificerande processer. Den förstnämnda huvudtypen, analytiska processer, visar 

när en helhet och en del representeras. Vi kan tänka oss en bild på ett fotbollslag som exempel, där 

är alla spelare enskilda enheter men de är inte oberoende av varandra utan tillsammans bildar de 

fotbollslaget, helheten. Den symboliska processen innebär att en deltagare representeras genom sina 

symboliska attribut. Om det i bilden med fotbollslaget exempelvis finns en svensk flagga skulle den 

vara ett symboliskt attribut med betydelsen att fotbollslaget är svenskt. Till sist kommer de klass-

ificerande processerna, där människor eller andra saker presenteras i förhållande till varandra och 

beskrivs som bland annat över- eller underordnade varandra. Den ideationella metafunktionen är 
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enligt Björkvall till för att kommunicera ”olika versioner av verkligheten” till mottagaren genom att 

till exempel ”beskriva eller avbilda vem som gör vad mot någon annan eller vad som finns var i ett 

rum” (Björkvall 2009:11). 

 Genom att identifiera processerna som äger rum i en bild och hur de uttrycks kan man, precis 

som i den skriftliga analysen, beskriva de olika deltagarnas roller som modelläsaren kan identifiera 

sig med. Till exempel kan de sägas vara mer eller mindre dynamiska eller statiska (Björkvall 

2003:54). 

 I den interpersonella metafunktionen hos bilder är distans, attityder och bildhandlingar centralt. 

Björkvall talar om detta som interaktionen mellan bild och mottagare (Björkvall 2009:29ff). Således 

kan en sådan analys säga något om relationen mellan modelläsare och avsändare. 

 Blicken hos den avbildade är en central semiotisk resurs i bilder där en person avbildas. Det är 

den som skapar det sociala bandet mellan mottagaren och den avbildade och med hjälp av den 

uttrycks bildhandlingar. Bildhandlingar är den visuella motsvarigheten till språkhandlingar. Men 

eftersom man inte kan uttrycka dessa handlingar lika precist visuellt som man kan språkligt så 

räknar man med bara två bildhandlingar. En givande bildhandling, erbjudande och en krävande, ett 

krav helt enkelt. En mötande blick kan sägas kräva något av mottagaren medan en undanriktad blick 

snarare erbjuder mottagaren att betrakta bilden i lugn och ro (Björkvall 2009:31). Bildhandlingar 

kan ofta interagera med språkhandlingar. Till exempel kan man tänka sig en bild på en politiker som 

möter mottagarens blick, som rubrik till bilden står det ”Rösta på oss!”. I ett sådant fall förstärker 

den krävande bildhandlingen, den krävande språkhandlingen. Den här typen av multimodalt 

interagerade handlingar kallar Björkvall för kommunikativa handlingar (Björkvall 2009:38). 

 Den semiotiska resursen som skapar närhet eller distans till en läsare är bildbeskärning eller 

bildens utsnitt. Tumregeln här är att ju närmare en person avbildas desto personligare relation och 

kortare distans till mottagaren skapas. Med det sagt kan en närbild kännas även påträngande 

(Björkvall 2009:31). 

 Attityder i bilder kan bland annat uttryckas med hjälp av kameravinkeln. Med kameravinkeln 

kan ett inbyggt perspektiv skapas i bilden ur vilket betraktaren måste se på det som avbildas 

(Björkvall 2009:49). Om en person exempelvis avbildas ovanifrån så måste betraktaren se ner på 

denne. Detta ger även betraktaren makten i relationen mellan avsändaren och mottagaren. 

6 Resultat 
I det här kapitlet presenteras de analyserade broschyrerna var för sig. Kapitlet är disponerat så att 

partierna presenteras i bokstavsordning, först broschyren från 1998 sedan den från 2010. Först i 

varje kapitel finns en kort beskrivning av broschyrens utformning. Därefter kommer den skriftliga 
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analysen som presenteras i tre led, först ideationell analys, sedan interpersonell och till sist beskrivs 

presuppositioner. Sedan kommer bildanalys som också är indelad i ideationell och interpersonell 

analys. Avslutningsvis beskrivs kortfattat huvuddragen hos modelläsaren i respektive broschyr. 

6.1 Moderaterna 1998 
Moderaternas broschyr från 1998 är ett A4-paper vikt i tredjedelar. Helt hopvikt har broschyren en 

framsida, som har ljusgul bakgrund med texten ”Du väljer: Ny statsminister eller fyra år till, och en 

baksida, som har mörkblå bakgrund och en relativt kort text som inleds ”Om några dagar väljer du 

vem som ska leda Sverige [...]”. Viker man upp den främre fliken, framsidan, möts man av en bild 

på partiledaren Carl Bildt i halvkroppsformat på den tredjedel som utgör den invikta förlängningen 

av fram- och baksida. Öppnar man även denna flik ser man hela den tredelade insidan av A4-

pappret, vilken täcks av text i tre spalter med var sin rubrik: ”Framtiden”, ”Jobb och välfärd” 

och ”Vi sänker skatten”. Längst ner på baksidan finns moderaternas logga samt mail- och webb-

adress. 

6.1.1 Skrift 

Ideationell betydelse 

Fördelningen mellan processtyperna liknar de andra broschyrerna med en jämn fördelning mellan 

materiella och relationella processer (30 respektive 28 stycken). Medan de mentala är ungefär 

hälften till antalet av de andra två (17 stycken) och verbala processer nästintill obefintliga med 

endast en. 

 Det som står ut i den här broschyren är förstadeltagaren. En stor majoritet av förstadeltagaren i 

processerna består av pronomenet ”vi”. Här målas en tydlig avsändarroll upp och med en förstadel-

tagarroll framhävs den som det mest väsentliga i texten (Karlsson 2011:27). Vanligast i andradel-

tagarrollen är begrepp som angår partiets ståndpunkter i olika frågor som ”arbetslösheten”, ”till-

växten av nya jobb”, fler ”skattebetalare” och ”pengar”. 

Interpersonell betydelse 
Påståenden är som väntat de mest använda språkhandlingarna. Det om är intressant i den här bro-

schyren är hur erbjudanden används. Rubriken är en erbjudande språkhandling ”Du väljer: Ny 

statsminister eller fyra år till.”. Detta är tänkt som en modusmetafor vilket innebär att en språk-

handling inte används på det sättet som det grammatiska formatet antyder (Holmberg 2011:103). Ta 

exempelmeningen ”Kan du vara snäll att stänga fönstret?”. Den är utformad som en fråga men 

betydelsemässigt innebär den snarare ”Var snäll och stäng fönstret”. På ett liknande sätt byggs 

frasen ”Du väljer” upp igenom hela broschyren då den upprepas på flera ställen. I rubriken är ”fyra 
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år till” inte ämnat till att vara ett valbart alternativ även om det ser så ut. Därmed fungerar erbjudan-

det snarast som en uppmaning, ”Välj en ny statsminister!”. 

 Det blir tydligare i broschyrens insida. Alla tre spalterna avslutas med meningen ”Du väljer”. 

Här kan man peka tillbaka på den ideationella betydelsen och få en djupare förståelse varför ”vi” är 

den mest frekventa förstadeltagaren. Den får då en framhävd roll och byggs upp som det rätta svaret 

på ”erbjudandet” ”Du väljer”. Modusmetaforen ger på så sätt inte endast uppmaningen ”Välj en ny 

statsminister” utan snarare ”Rösta på oss så vi får en ny statsminister”. 

 En exempelmening kan tas från det stycke som handlar om jobb och välfärd. I sista paragrafen 

står det ”Du väljer om Sverige ska få en politik som är bra för företagande” och följs några rader 

senare av ”Eller om vi ska fortsätta med de senaste årens politik”. Här är det värt att nämna textens 

attityder. Först presenteras en positiv attityd till ”en politik som är bra för företagande” med värde-

ordet ”bra”. När man sedan kontrasterar det mot ”de senaste årens politik”, så anges en negativ 

attityd mot den föregående regeringen. På samma gång får då de två alternativen läsaren erbjöds i 

rubriken på första sidan tydliga laddningar, ”Du väljer: Ny statsminister eller fyra år till”. ”Ny stats-

minister” förstärks ytterligare som det självklara positiva valet och ”fyra år till” som ännu mer 

negativt och inte ett egentligt svarsalternativ. 

 Närhet skapas till modelläsaren med ett du-tilltal. Samtliga du i texten används med predikatet 

väljer. Användandet av pronomenet ”vi” är värt att nämna då det används både exkluderande och 

inkluderande. Till exempel står det ”Vi är på väg in i ett nytt årtusende” detta är ett inkluderande 

”vi” eftersom att vara på väg in i ett nytt årtusende är något alla var år 1998, vare sig de ville eller 

inte. Där innefattar alltså ”vi” alla människor. Senare i texten står det ”Vi höjer inte bidrag” det är 

ett exkluderande ”vi” eftersom höja bidrag är ingenting gemene man gör utan det innefattar bara 

moderaterna som parti. Det intressanta här är att användningen av ”vi” är, på de två första sidorna, 

inkluderande i sex av åtta fall. Medan på den sista sidan används ”vi” nio gånger och samtliga är 

exkluderande. Denna övergång kan innebära att modelläsaren först inkluderas med avsändare i 

pronomenet ”vi” för att när det sedan används som en beteckning för ”vi i moderaterna” så känner 

sig modelläsaren inkluderad även i moderaterna. 

Presuppositioner 
Modelläsaren som skapas i broschyren är någon som prioriterar jobbfrågan och skattefrågan i det 

kommande valet eftersom det är de två frågorna som tas upp i broschyren. I skattefrågan står 

modelläsaren för lägre skatter. Det kan utläsas från den omodaliserade formen av påståenden 

som ”Det är bättre med lägre skatter och lägre bidrag istället för tvärtom”. Det skrivs som något 

obestridligt och eftersom modelläsaren inte är en motstridig läsare så håller den med om allt som 

sägs vara faktiskt. 
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 I jobbfrågan tycker modelläsaren att fler jobb behövs, det nämns i alla tre spalterna på broschy-

rens insida, oavsett om rubriken handlar om jobb eller inte. Lägre skatt ses även här som en del av 

lösningen då ”höga skatterna stryper tillväxten av jobb”. Även företagande är en stor del av lös-

ningen eftersom ”Fler och nya jobb får vi om det blir fler företag”. 

 I texten finns det några negationer som också säger något om presuppostionnerna om modell-

läsaren. Den första är ”Vi höjer inte bidrag” alltså är modelläsaren någon som inte ser ett behov av 

höjda bidrag. Negationen i meningen ”Vi säger nej till att förtidsavveckla kärnkraften” är intressant 

då det presupponerar att modelläsaren så småningom vill avveckla kärnkraften men bara inte i för-

tid. Jämför det med om de hade stått ”Vi säger nej till att avveckla kärnkraften”, det hade varit mer 

positivt för kärnkraft. Man skulle säga att detta presupponerar att de andra partierna är för en för-

tidsavveckling vilket då modelläsaren ser som negativt. 

6.1.2 Bild 

Ideationell betydelse 

Broschyren innehåller bara en bild. Den föreställer dåvarande partiledaren Carl Bildt. Han är klädd i 

kostym och bär en jacka över axeln. Även här fungerar kläderna i bilden som ett attribut i en ana-

lytisk process där Carl Bildt då blir bäraren. Kostymen ger ett seriöst och professionellt intryck. 

Samtidigt kan den över axeln burna jackan ge ett lite ledigare intryck. 

Interpersonell betydelse 
Bildt porträtteras svagt underifrån i halvfigur. Eftersom kameravinkeln är betydelsebärande ges han 

här makt (Björkvall 2007:52). Betraktaren måste i och med denna vinkel se upp till Bildt på så sätt 

skapas en attityd gentemot honom som är menad att inge respekt. 

 Det bör noteras att han inte möter oss med blicken utan ser snett framåt, förbi läsaren. På så sätt 

erbjuds vi att betrakta bilden till skillnad från om han hade sett in i kameran och på så sätt krävt 

något av läsaren (Björkvall 2007). En mötande blick i samspel med kameravinkeln hade istället 

kunnat bli för påträngande och betraktaren hade känt sig illa till mods då denne utöver att vara 

underlägsen i relationen till avsändaren också krävs på något. Även utsnittet motverkar här en 

påträngande bild då Bildt avbildas i halvkroppsformat. En närbild hade istället också den gjort 

bilden mer påträngande. 

6.1.3 Modelläsaren i broschyren 
Sammanfattningsvis värderar modelläsaren låga skatter. Modelläsaren anser även att arbetslöshet 

och för mycket sociala bidrag är viktiga samhällsproblem som båda kan lösas med sänkta skatter. 

Detta stämmer även överens med den negativa attityden modelläsaren har mot föregående regering 
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som var socialdemokratisk. Att underlätta för företagsamhet ses också som en del av lösningen till 

arbetslösheten. Modelläsaren värderar också ”frihet för den enskilde”. Vad det innebär specificeras 

inte, men det är något man ska stå upp för. 

6.2 Moderaterna 2010 
Broschyren är precis som den från 1998 ett A4-papper vikt i tredjedelar. Fram och baksida täcks 

tillsammans av en bild på tre flickor som sitter vid sina skolbänkar och arbetar. Ingen av dem möter 

kameran med blicken, två tittar rakt fram och en ner i sitt skrivblock. På framsidan finns en rubrik i 

versaler, ”ETT PARTI FÖR JOBB, SKOLA VÅRD OCH TRYGGHET”. Under den finns en illu-

stration av en pin med texten ”FRAMÅT TILLSAMMANS” och till sist loggan för nya moderater-

na. På insidan finns det tre bilder, en överst på vardera spalten. Den första avbildar en man som 

verkar arbeta i en kemtvätt. Under den finns rubriken ”JOBB ÅT FLER” Den andra en annan bild 

på flickor som sitter vid skolbänken som följs av rubriken ”BÄTTRE SKOLA OCH VÅRD”. Den 

sista bilden visar en person bakifrån som går under en mörk bro eller viadukt. Den är i helkropps-

format och följs av rubriken ”ETT TRYGGARE SVERIGE”. Baksidan har en ljusblå bakgrund och 

en kort text som presenterar partiet. Till sist finns länkar till partiets hemsida och sociala medier. 

6.2.1 Skrift 

Ideationell betydelse 
Det som sticker ut med den här broschyren är att de mentala processerna är fler i antalet än de rela-

tionella, flest är de materiella (22, 16 respektive 26 stycken). Detta på grund av att broschyren är 

centrerad runt uttrycket ”Moderaterna vill” som är en mental process. Den formuleringen används 

igenom hela texten. Just att de mentala processerna är många till antalet behöver inte nödvändigtvis 

säga något om modelläsaren. Det som är värt att nämna är vilken roll förstadeltagaren får i proces-

serna. I majoriteten av de mentala processerna utgörs förstadeltagaren av antingen ”moderaterna”, 

”vi moderater” eller bara ”vi”. Om man tar meningen ”Moderaterna vill fortsätta att sänka skatten 

på vanliga löner” som exempel, kan man se att förstadeltagaren här, ”moderaterna”, inte får en så 

pass aktiv roll som den skulle kunna ha. Jämför om det istället hade stått ”Moderaterna kommer 

fortsätta att sänka skatten på vanliga löner”. Skillnaden blir att förstadeltagaren blir en aktör då det 

är en materiell process istället för att vara en upplevare av en mental process (Karlsson 2011:23). 

Förstadeltagare blir i det fallet mer aktiv och handlingskraftig. 

Interpersonell betydelse 

Broschyren innehåller i stort sett enbart påståenden. Det finns en uppmaning som snarast fungerar 

som ett erbjudande. ”Följ oss på nätet” står det innan länkar till partiets hemsida och sociala medier 
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listas upp. Eftersom läsaren ges olika alternativ i form av olika länkar ser jag det här som ett erbjud-

ande. 

 Värt att nämna här är modaliteten, speciellt i vilken grad villighet uttrycks. Det modala verbet 

”vill” i exempelvis ”Moderaterna vill fortsätta att sänka skatten på vanliga löner” uttrycker en 

medelhög grad av villighet. Villighetsmodalitet gör ofta att påståendesatser istället realiserar upp-

maningar (Holmberg 2011:106). I det här fallet innebär det att modelläsaren uppmanas att rösta på 

moderaterna. Eftersom moderaterna ”vill” sänka skatten innebär det att de har en positiv attityd till 

skattesänkning, således har modelläsaren också det. För att Moderaterna ska kunna göra det som 

både Moderaterna och modelläsaren vill, så måste de vinna valet. Alltså innebär den låga villighets-

graden i påståendet en uppmaning till modelläsaren att rösta på Moderaterna för att uppfylla sina 

egna åsikter. 

Presuppositioner 
Som med de andra broschyrerna presupponeras här en modelläsare som lägger vikt vid eller priori-

terar de politiska ståndpunkter som tas upp. I det här fallet, fler jobb och färre bidrag, lättare för 

företagare, betyg från årskurs 6, fler poliser bland annat. 

 Något som är intressant med den här broschyren är att många av påståendena är ganska diffusa 

och otydliga. Exempelvis så står det att ”Moderaterna vill ta ansvar för Sveriges ekonomi” vilket 

kan tyckas antingen självklart och därmed intetsägande. Det finns liknande självklara påståenden 

som exempelvis ”Moderaterna vill att barnen i förskolan ska lära sig saker”, ”Moderaterna vill min-

ska antalet brott i framtiden”. Utifrån detta kan man dock presupponera att modelläsaren tycker att 

ingen i nuläget tar ansvar för landets ekonomi, att barnen i förskolan lär sig för lite och att brottslig-

heten är för hög. 

6.2.2 Bild 

Ideationell betydelse 

Alla bilder i broschyren avbildar människor i olika situationer men inte i någon av bilderna möts 

mottagarens blick av de avbildade personerna. Detta gör att ingenting krävs av mottagaren utan 

denne snarare erbjuds att betrakta bilden i lugn och ro (Björkvall 2009). 

 Så ser det ut eftersom det viktiga med bilderna är själva situationen eller processerna som finns i 

bilden och inte mottagarens relation till individerna. Samma processer som kan uttryckas i skrift 

kan även uttryckas i bild. Processerna uttrycks främst med vektorer, det vill säga linjer som pekar 

på någonting. De kan utgöras av bland annat blickar, pilar eller kroppsdelar (Björkvall 2009:62ff). I 

den första bilden som sträcker sig över både fram- och baksidan på broschyren avbildas tre flickor 
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som sitter i skolbänken. Två av dem riktar blicken framåt, ut från bilden mot vad vi kan ana är lära-

ren eller kanske whiteboarden längst fram i klassrummet. Den tredje flickan tittar rakt ner i sitt 

block där hon skriver något. Att flickorna tittar och lyssnar på läraren är en mental process. Flickan 

som skriver är deltagare av en aktionsprocess. Tillsammans är de till för att avbilda själva skolan 

eller skolverksamheten snarare än att avbilda flickorna. 

 På den första bilden i mittenuppslaget, den på mannen som jobbar i en kemtvätt, utförs en 

aktionsprocess. Mannen tittar på kläderna och verkar antingen hänga upp eller ta ner ett plagg som 

hänger på en ställning. Här är det också själva verksamheten som avbildas, att någon arbetar snarare 

än mannen som individ. Bilden följs av en text med rubriken ”JOBB ÅT FLER” Sedan följer en 

bild på skolflickorna igen som är väldigt lik den första bilden. Under den står rubriken ”BÄTTRE 

SKOLA OCH VÅRD”. 

Interpersonell betydelse 
Den sista bilden är en helkroppsbild som avbildar en person med ryggen vänd mot kameran. Ingen 

av de andra bilderna är heller närbilder. Alltså erbjuds ingen sorts relation till mottagaren varken i 

form av en blick eller av intimitet i form av en närbild. Personen har långt hår i en hästsvans, på 

armen hänger en handväska och det kan nog antas att det är en flicka. Hon går under en mörk bro 

och tillhörande bilden är rubriken ”ETT TRYGGARE SVERIGE”. Målet här är att skapa en känsla 

av trygghet genom att visa att flickor ska kunna gå ensamma och ändå känna sig trygga. 

6.2 3 Modelläsaren i broschyren 
Modelläsaren ser arbetsmarknaden och bristen på trygghet i samhället som två huvudsakliga sam-

hällsproblem. Låga skatter och lättare för företagande ses som en lösning på arbetslöshet. För att 

skapa trygghet i samhället tycker modelläsaren att skolan är en viktig resurs. Utöver det så vill 

modelläsaren utöka landets polisstyrka som anses för liten. Till sist är modelläsaren ingen som 

redan inkluderas i partiet eller har en närhet till dem i form av inkluderande formuleringar. 

6.3 Socialdemokraterna 1998 
Broschyren är ett A4 papper som vikts på mitten. Det har även perforerats i kanterna så att den 

ihopvikta broschyren formade ett kuvert vilket innehöll valsedlar. Framsidan har en ljusgrön 

bakgrund och i övre högra hörnet finns Socialdemokraternas logga. Mitt på sidan står det ”Vi tror 

att omtanke gör Sverige till ett tryggare, rikare och mer framtidsinriktat land. Vad tror du?”. Längst 

ner på framsidan finns en bård där det står Socialdemokraterna. Till vänster på insidan finns bro-

schyrens enda bild. Den täcker hela vänsterhalvan och avbildar Göran Persson, dåvarande stats-
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minister och partiledare för Socialdemokraterna, som sitter ner. Bredvid honom står Margot Wall-

ström, dåvarande socialminister med armarna i kors. Båda ler och ser in i kameran. Den högra delen 

täcks av en löpande text med rubriken ”Nu ska du bestämma hur Sverige ska utvecklas in i fram-

tiden”. Baksidan har precis som framsidan en ljusgrön bakgrund och likadan bård längst ner på 

sidan. I högerkanten finns tre små textstycken med information om hur man personröstar. 

6.3.1 Skrift 

Ideationell betydelse 
Fördelningen av processanvändningen är relativt jämn mellan materiella, mentala och relationella 

processer (30, 26 respektive 29 stycken). Verbala processer används inte alls. Pronomen vi och du 

används som deltagare i texten. Användandet av du-tilltal skapar närhet (Björkvall 2009:47). ”Vi” 

används både exkluderande och inkluderande vilket jag tar upp vidare i den interpersonella delen av 

analysen. När de båda pronomen används är det genomgående som förstadeltagaren i satsen. Då du-

tilltalet sätts som förstadeltagare och riktas direkt till modelläsaren kan man säga att modelläsaren 

själv konstrueras som den mest centrala och viktiga deltagaren i broschyren (Karlsson 2011:27). 

Interpersonell betydelse 

Förutom tre frågor och två uppmaningar består broschyren enbart av påståenden. Den första frågan 

finns på framsidan, ”Vad tror du?” redan i och med att det är en fråga innebär det att det är en kon-

taktskapande språkhandling (Björkvall 2003:70). Du-tilltalet förstärker även detta kontaktsökande 

från avsändaren. De andra två frågorna är retoriska och ställs inte till läsaren för att denne ska ge ett 

svar utan snarare för att föra en poäng. De lyder ”Tror du att skolbarnen får bättre undervisning av 

sänkta skatter? Eller att det blir fler händer i äldreomsorgen? Vi tror inte det.”. Påståendet direkt 

efter frågorna, ”Vi tror inte det”, gör att frågorna är till för att visa avsändarens ställning istället för 

att begära information av läsaren. 

 Båda uppmaningarna finns på broschyrens baksida. Den ena lyder ”Tänk efter hur du vill att 

Sverige ska utvecklas in i framtiden”, den andra ”Använd din röst!”. Det är intressant i att samtliga 

av dessa fem språkhandlingar används ett direkt tilltal till läsaren. Detta hjälper att skapa en närhet i 

relationen mellan avsändare och mottagare. 

 Som tidigare nämnts används ”vi” både inkluderande och exkluderande. Det finns inga kontras-

terande pronomen så som ”du” ”dom” eller dylikt. Det som istället avgör om pronomenet ska vara 

exkluderande eller inkluderande är kontexten. Till exempel står det ”För fyra år sedan när vi kom i 

regeringsställning hade vi ingen valfrihet” det här är en exkluderande användning av ”vi”, eftersom 

vi här representerar partiet. Att ”komma i regeringsställning” är något ingen utanför ett politiskt 

parti kan göra. Pronomenet blir då exkluderande. Om vi istället ser till broschyrens inledande 
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mening som lyder ”Vi gör alla våra val här i livet” så används ”vi” inkluderande. Inkluderingen för-

stärks av ordet ”alla” som gör det tydligt att det inte bara är personer i partiet till exempel som ”gör 

val”. 

 Även språkbruket främjar närhet mellan avsändare och mottagare då det är relativt lätt med få 

fackord. Undantaget är på broschyrens baksida i faktarutorna där det förklaras hur läsaren kan 

personrösta i valet. Där används ord som ”kommunfullmäktige” och ”landstingsfullmäktige” men 

dessa ord är svåra att undgå i sammanhanget i form av omskrivningar eller dylikt. 

Presuppositioner 
Till att börja med presupponeras modelläsaren att hålla med om att den tidigare borgerliga rege-

ringen gav Sverige ekonomiska problem som Socialdemokraterna fick ta itu med. Det står ”För fyra 

år sedan när vi kom i regeringsställning hade vi ingen valfrihet. Vi var tvungna att – ganska hård-

hänt – ta itu med statens ekonomiska problem.”. Det som främst presupponeras här är just att staten 

fick ekonomiska problem på grund av att det inte var Socialdemokraterna som satt i regeringsställ-

ning. Detta för att de ekonomiska problemen beskrivs som faktum. Om vi exempelvis negerar 

meningen genom att skriva ”Vi var inte tvungna att ta itu med statens ekonomiska problem” så 

antas problemen fortfarande vara ett faktum och att det var den borgerliga regeringens fel. 

 Flera negativa attityder emot de borgerliga partierna kan presupponeras hos modelläsaren. Bland 

annat med formuleringen ”Tror du att skolbarnen får bättre undervisning av sänkta skatter? Eller att 

det blir fler händer i äldreomsorgen? Vi tror inte det.”. Utifrån den formuleringen presupponeras det 

att de borgerliga partiernas politik, som traditionellt sett står för sänkta skatter, även innebär sämre 

undervisning till skolbarnen och en underbemannad äldreomsorg. Vidare står det ”vi […] avstår 

från skattesänkningar för dem som har det gott ställt” utifrån vilket kan presupponeras att modell-

läsaren ser dessa skattesänkningar som något negativt som de borgerliga står för. 

6.3.2 Bild 

Ideationell betydelse 
Broschyren har som tidigare nämnts bara en bild. På den avbildas Göran Persson, dåvarande stats-

minister, sittande vid ett fönster och bredvid honom står Margot Wallström dåvarande social-

minister. De båda ser leende in i kameran. Då ingen riktig förändring sker någonstans i bilden så 

uttrycks inga narrativa processer. Den mörka kostymen som Göran Persson bär och den mörka 

dräkten som Margot Wallström bär kan ses som attribut i en analytisk process där politikerna då ses 

som bärare av detta attribut. Kläderna gör så att politikerna presenterar ett professionellt och seriöst 

intryck till modelläsaren. Jämför det exempelvis om de istället hade burit T-shirt och jeans. Då hade 

det blivit svårt att ta politikerna på allvar, det hade blivit för vardagligt. 
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Interpersonell betydelse 

När det kommer till den interpersonella nivån kan de mötande blickarna sägas vara en krävande 

bildhandling. De kräver av läsaren att denne måste förhålla sig till det som presenteras i broschyren. 

I samband med rubriken ”Nu ska du bestämma hur Sverige ska utvecklas in i framtiden” blir detta 

en kommunikativ handling, alltså en kombination av en språkhandling och en bildhandling. I sam-

band med politikernas krävande blickar blir rubriken ett krav på läsaren att rösta på Socialdemo-

kraterna.  Eller åtminstone se dem som ett gott alternativ för att bestämma ”hur Sverige ska utveck-

las in i framtiden”. Deras leenden förmildrar dock kravet aningen. Om de istället hade haft allvar-

liga miner skulle bilden inte känts lika positiv och främjat modelläsaren från avsändaren. Ett gap-

skratt å andra sidan hade sannolikt känts alltför oseriöst. 

 Politikerna presenteras på ett avstånd som varken kan sägas signalera personlig närhet eller 

distansering från modelläsaren. Utsnittet placerar dem i vad Björkvall kallar medelavstånd eller 

social distans. Det innebär att politikerna framstår som interaktiva med modelläsaren utan att vara 

för påträngande (Björkvall 2009:42f).  Om de istället porträtterats med en närbild skulle det kunna 

kännas för påträngande. Viktigt att nämna är även kameravinkeln som också inbjuder till inter-

aktion. Politikerna avbildas rakt framifrån i ett öga-mot-öga-perspektiv vilket ger en jämn maktrela-

tion mellan avsändaren och modelläsaren. (Björkvall 2007:52). Ett grodperspektiv istället hade gett 

politikerna maktövertaget i relationen och därmed hade broschyren inte varit lika interaktiv 

(Björkvall 2009:31f). 

6.3.3 Modelläsaren i broschyren 

Modelläsaren har en god relation med Socialdemokraterna och ser partiets högt uppsatta politiker 

som jämlikar. Denna sammanhållning människor emellan värderas högt och ses som något som 

gynnar hela landet. Modelläsaren värderar rättvisa och trygghet och tycker detta uppnås genom att 

värna om de unga och de äldre. Med det sagt så ser modelläsaren positivt på rådande läget i landet 

6.4 Socialdemokraterna 2010 
Broschyren är tryckt på ett vitt A4-papper som vikts på mitten. På framsidan syns en illustration av 

en rödfärgad hand som gör tummen upp. På handen står det med vita bokstäver ”VI KAN INTE 

VÄNTA med att skapa jobb och nya möjligheter”. På vänstra halvan av broschyrens inre uppslag 

finns högst upp ett stycke löpande text med rubriken ”VAD ÄR ETT RIKARE LIV FÖR DIG?”. 

Sedan följer en enkätfråga: ”VAD TYCKER DU ÄR VIKTIGAST?”. Frågan har fyra svarsalter-

nativ med tillhörande rutor att kryssa i: Att fler unga får jobb, Skola och vård i världsklass, Att nya 

jobb skapas och Annat... Den undre halvan av sidan är utformad som baksidan av ett vykort. Där 

finns några rader där mottagaren kan fylla i sina kontaktuppgifter samt kryssa i om vederbörande 
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vill bli valarbetare, medlem i partiet eller få mer information om Socialdemokraterna. Vid partiets 

logga i ena hörnet av ”vykortet” står det ”Porto betalt”. Längst ner avslutas sidan med ”Tack för att 

du vill vara med! Vi kommer att behandla dina kontaktuppgifter i enlighet med PuL. Med vänlig 

hälsning Socialdemokraterna. På den högra halvan finns fyra stycken löpande text, alla med varsin 

rubrik: FLER JOBB ÅT UNGA, KVALITET I VÄLFÄRDEN FÖR ALLA, NÄR FLER BIDRAR BLIR 

DET FÄRRE BIDRAG och MINSKA KLYFTORNA. På baksidan av broschyren syns ett citat 

signerat Mona Sahlin. Längst ner på sidan finns partiets logotyp med texten möjligheternasland.se. 

6.4.1 Skrift 

Ideationell betydelse 

Processfördelningen är relativt jämnt mellan materiella och relationella processer de mentala an-

vänds inte riktigt lika frekvent (33, 40 respektive 23 stycken). Det finns tre stycken verbala pro-

cesser. 

 Pronomenet ”Vi” är den mest förekommande förstadeltagaren i texten. Det är ett exklude-

rande ”Vi” då det används ett kontrasterande du-tilltal som jag vidare går in på under den inter-

personella delen av analysen. Andra förstadeltagare som förekommer på flera ställen i texten 

är ”unga” och ”pensionärer”. Utöver ”vi” som alltså representerar Socialdemokraterna så målas 

då ”unga” och ”pensionärer” upp som de mest centrala deltagarna i texten. 

Interpersonell betydelse 
Utöver påståenden innehåller texten tre frågor och ett erbjudande. Två av de tre frågorna är rubri-

kerna på broschyrens första sida. Frågorna är kontaktsökande språkhandlingar. Detta förstärks med 

det direkta tilltalet. Det förstärks även av att frågorna är just i rubrikerna eftersom detta är det första 

som mottagaren läser. 

 Själva enkäten som finns i broschyren understryker även den kontaktsökande karaktären. Utöver 

att den är skriven med ett direkt tilltal emot mottagaren så söker den även att ta reda på vad mot-

tagaren tycker. Utrymmet för att mottagaren kan svara avsändaren skapar mer av en dialog och 

jämnar därför ut maktbalansen i relationen mellan parterna. Att det även skrivs ut adress till partiet 

gör dem kontaktbara i hög grad. 

 Språket i broschyren skiftar stilmässigt. Till exempel används det talspråkliga ordet ”pluggar” vid 

ett tillfälle istället för ”studerar” som vore mera neutralt. Samtidigt används uttryck som ”Alla som är 

arbetsföra” istället för till exempel ”De som kan jobba” som kanske skulle vara mindre formellt. På 

liknande sätt skriver man ”premiera ungas kraft och idérikedom”, där till exempel ”uppmuntra” hade 

varit mindre komplicerat än ”premiera”. Överlag skulle jag dock inte kalla språkbruket så formellt så 

att det skapar en distans mellan avsändare och mottagare. 
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 Texten ger uttryck för negativt bedömande attityder gentemot den sittande regeringen år 2010. 

Det syns i de fyra texterna på insidan, som alla är uppbyggda på samma sätt. De består av två 

stycken, ett som presenterar det dåvarande läget i en politisk fråga och ett som presenterar vad 

socialdemokraterna tycker i frågan. Avsnittet ”KVALITET I VÄLFÄRDEN FÖR ALLA” lyder 

exempelvis: 
 

Sedan valet 2006 har cirka 25000 personer sagts upp från kommuner och landsting. Samtidigt 

sänker regeringen skatterna för höginkomsttagare. 

 Vår idé är en annan. Med mer personal inom skolan och sjukvården, kan flera vara med och 

bidra. Då får vi en ännu bättre välfärd och fler jobb. På så sätt får vi igång en positiv spiral som 

gynnar alla. 
 

Här visas både positiva attityder till de egna ståndpunkterna och negativa attityder till den sittande 

regeringen. De positiva attityderna kommer till uttryck i form av av värdeord som bättre välfärd, 

positiv spiral och som gynnar alla. Eftersom modelläsaren läser med texten (Björkvall 2003:57) så 

delar denne samtliga attityder som presenteras i texten. 

 Den negativa attityder ligger i hur man kontrasterar den första paragrafen mot den andra. Efter-

som det inte finns några värdeord till exempel i den första paragrafen så kommer den negativa 

attityden i form av att man presenterar det som en motsats till den andra paragrafen som är positiv. 

Att den andra paragrafen inleds med ”Vår idé är en annan” förklarar att det som nämnts i första 

paragrafen inte är något man ser som positivt. 

Presuppositioner 
Presuppositionerna kan sägas stämma överens mycket med attityderna som texten ger uttryck för. 

Till exempel kan man från de positiva attityder som visas upp presupponera att modelläsaren tycker 

detta är saker som de andra politiska partierna, främst den dåvarande regeringen inte står för. Jag 

använder mig av blockcitatet i föregående avsnitt. Eftersom det andra stycket i utdraget börjar med 

meningen ”Vår idé är en annan” presupponeras det att det som följer skiljer sig från vad den rådan-

de regeringen tycker och tänker. Således kan man säga att det presupponeras att modelläsaren är 

någon som tror att Socialdemokraternas konkurrenter, i form av den dåvarande borgerliga rege-

ringen, inte står för ”en bättre välfärd och fler jobb” och ”en positiv spiral som gynnar alla”. Efter-

som detta är ganska breda och positiva uttryck så presupponeras alltså att modelläsaren har en 

relativt negativ syn av de borgerliga partierna. 

 Utifrån valet av vilka politiska frågor som tas upp i broschyren kan vi anta att partiet prioriterar 

dessa och ser dem som sina viktigaste. Således kan man också presupponera att modelläsaren är 
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någon som prioriterar politiska frågor på samma sätt. Alltså är modelläsaren någon som ser väl-

färden, fler jobb och att minska samhällsklyftorna som viktiga politiska frågor. 

6.4.2 Bild 
Socialdemokraternas broschyr från 2010 är den enda i mitt material som inte innehåller någon bild. 

Det närmaste som finns med är en symbol som liknar en hand på förstasidan. Därför kommer jag 

inte att kunna utföra en bildanalys på den här broschyren.  

6.4.3 Modelläsaren i broschyren 
Modelläsaren är missnöjd med den rådande borgerliga regeringen. De anses gynna samhällets allra 

rikaste och då missgynna resten. Samhällsklyftorna ses som ett avgörande problem i samhället, och 

arbetslösheten är en stor bidragande faktor. Bland annat ses lägre skatt för pensionärer samt fler 

jobb åt unga som en del av lösningen. Trots en relativt kort distans mellan avsändare och modell-

läsaren så inräknas denne inte i partiet på grund av exkluderande formuleringar. 

6.5 Sverigedemokraterna 1998 
Broschyren är ett A4-papper med tryck på båda fram- och baksida. På framsidan finns en stor 

rubrik, ”Stoppa våldet!” därefter är det tre olika textstycken med underrubriker i versaler varav ett 

av styckena har en tillhörande bild av en kvinna i trasiga kläder. På framsidans högerkant finns tre 

porträtt av personer som presenteras med namn, ålder och yrke, exempelvis ”Josefin, 19, stude-

rande” samt en kort replik från dessa om vad de tycker och tänker om Sveriges tillstånd. Bro-

schyrens baksida inleds med en text undertecknad av partiets dåvarande partiledare, Mikael Jans-

son. Likt framsidan finns även här porträtt av personer på högerkanten men här har de istället en 

kort replik om varför de stödjer Sverigedemokraterna. Längst ner på sidan finns kontaktuppgifter 

för att begära ut ett ”info-paket”. Det finns även information om ”Radio SD” och hur man kommer 

åt den sändningen. Till sist syns partiets dåvarande logga (som föreställer en fackla med en flagga 

som låga) med telefonnummer och mailadress. 

6.5.1 Skrift 

Ideationell betydelse 

Texten innehåller främst materiella och relationella processer. Här är deltagarna intressanta att titta 

närmare på. Förstadeltagaren utgörs i många fall av någon som är tydligt svensk som i ”svenska 

skolflickor”, ”svensken”, ”en svensk” men utgörs även ibland av ett ”du” och ett ”vi”. På ett ställe 

är det också ”skötsamma medborgare” som är förstadeltagare. Andradeltagaren ser helt annorlunda 
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ut med exempel som ”hänsynslösa våldsmän”, ”grovt kriminella utlänningar”, ”regeringen” och  

”mångkulturella samhällsutvecklingen”. Här blir en väldigt tydlig skillnad på vad som tillskrivs 

förstadeltagare och vad som tillskrivs andradeltagare. En skötsam och oskuldsfull svensk får en 

tydligt framhävd roll som förstadeltagare gentemot en ofta kriminell andradeltagare med utländskt 

påbrå. Förstadeltagaren är mer central i processen än andradeltagaren och kan anses vara viktigare 

och mer framskjuten (Karlsson 2011:27). Således anses svensken, förstadeltagaren, vara viktigare 

än andradeltagaren med utländskt påbrå. 

Interpersonell betydelse 
Texten inleds med rubriken ”Stoppa våldet!” som är en uppmaning. En uppmaningssats har ingen 

explicit förstadeltagare men kan istället ses handla om den som satsen är riktad till (Karlsson 

2011:27). Jag ser det som att den här uppmaningen är riktad till läsaren och att denne ska stoppa 

våldet genom att rösta på Sverigedemokraterna. 

 Det finns två frågor med i texten där den första används snarast som ett påstående då det är en 

retorisk fråga, ”Visste Du att regeringen har slagit fast att svenskarna inte är ett folk och inte har 

någon historia?”. Den andra frågan lyder ”Hur skulle ditt liv ha sett ut om du nekats rätten till arbete 

och utbildning enbart på grund av att du är svensk?”. Här används ett du-tilltal för att skapa en mer 

personlig relation med läsaren (Björkvall 2009:47). Det här är en indirekt språkhandling eftersom 

frågor kräver svar men här har läsaren ingen möjlighet att svara då det är en enkelriktad kommuni-

kation. Syftet blir snarare att få kontakt och skapa igenkänning. Eftersom frågan berör något privat 

som ”ditt liv” så antyder detta ett nära band till mottagaren (Hellspong & Ledin 1997:163). 

 Språkbruket i broschyren är lättillgängligt och inga komplicerade fackord används, detta främjar 

också en närhet till mottagaren. Texten präglas dock även av distans i vissa formuleringar, exempel-

vis ”Vi står på Din sida!”. Här används pronomenet ”Vi” exkluderande då det kontrasterande prono-

menet ”Din” finns med i samma mening (Karlsson 2004). 

 På broschyrens framsida visas många negativa attityder emot hur partiet tycker läget i Sverige 

ser ut. På högerkanten finns repliker från partianhängare där detta blir tydligt. ”De styrande trampar 

på den svenska kulturen […] Det är ren rasism mot oss svenskar!” säger en av anhängarna, ”Hur 

kan fackföreningarna tillåta att vi svenskar diskrimineras? Man blir rent ut sagt förbannad! 

Skandal!” säger en annan. Man visar här tydligt negativa attityder mot samhälleliga institutioner i 

och med att man riktar sig mot ”De styrande” och ”fackföreningar”. 

Presuppositioner 
Modelläsaren som presupponeras i den här broschyren är någon som inte är nöjd med skicket det 

svenska samhället befinner sig i. På grund av att uttalanden som ”Våldtäkt, rån och misshandel hör 

i dag till den svenska vardagen […] som en följd av den mångkulturella samhällsutvecklingen.” 
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beskrivs som något bestämt och faktiskt så är det en samhällssyn som modelläsaren också delar. Det 

som presupponeras om modelläsaren sammanfattas ganska väl i de underrubriker som finns i 

broschyren. De är alla utrop och lyder: ”VÅLDET MOT SVENSKARNA!”, ”RASISMEN MOT 

SVENSKARNA!” samt ”DIKSRIMINERINGEN AV SVENSKARNA!”. Modelläsaren antas alltså 

hålla med om att svenskarna utsätt för våld, rasism och diskriminering. Viktigt även här är att rubri-

kerna är skrivna i bestämd form, rasismen istället för rasism till exempel, således presenteras det 

som något faktiskt istället för att bara presenteras som en åsikt. 

 På broschyrens andra sida finns en textruta undertecknad av Sverigedemokraternas dåvarande 

partiledare Mikael Jansson. Han skriver där att Sverigedemokraterna är nationalister, således pre-

supponeras modelläsaren också vara nationalist eller åtminstone vara accepterande av nationalism. 

 Modelläsaren presupponeras även vara emot ett mångkulturellt samhälle i och med uttryck som 

att ett mångkulturellt samhälle ”gagnar inte fred och demokrati”. Samma mening ger då också en 

modelläsare som värderar fred och demokrati. Intressant här är att det inte är invandringen i stort 

som presupponeras vara ett samhälleligt problem, utan det är specifikt den mångkulturella invand-

ringen som ses som negativ. Det sägs till exempel att man vill stoppa invandringen från ”kulturellt 

avlägsna länder”. Samtidigt presupponeras en modelläsare som ser rasism som negativt samt att 

rasism drabbar svenskar. 

6.5.2 Bild 

Ideationell betydelse 
Bladet innehåller åtta bilder varav sju är porträtt där den porträtterade tittar rakt in i kameran och 

ler. På grund av den stora andelen porträtt så är de narrativa processerna få. I ett av porträtten håller 

en man i ett verktyg, han tituleras även som snickare i bildtexten. Detta kan sägas vara en aktions-

process där verktyget bildar en vektor som pekar mot ett mål som ser ut att vara en vägg. Mannen 

blir då aktör i processen vilket hjälper till att avbilda honom som en arbetande snickare. 

 Den enda bilden som inte är ett porträtt avbilder en hukande kvinna med sönderriva kläder med 

ryggen vänd mot kameran snett ovanifrån. Den tillhörande bildtexten lyder ”I Stockholm våldtas 

minst 7 kvinnor per dygn enligt polisinspektör Rolf Edin”. Kvinnans trasiga kläder blir här ett attri-

but i en analytisk process där kvinnan är bäraren. Det tillsammans med den tillhörande bildtexten 

implicerar att hon har blivit utsatt för våld i någon form. 

Interpersonell betydelse 
Björkvall (2009:49) menar att kameravinkeln är en betydelsebärande del av en bild för att uttrycka 

attityder samt att ett fågelperspektiv ger betraktaren av bilden makt i relationen mellan avsändaren 

och mottagaren. I det här fallet tror jag inte att maktrelationen är så mycket till för att ge betraktaren 
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makt utan snarare visa den avbildade kvinnan som maktlös eller utsatt och att mottagaren ska ömma 

för henne. På så sätt skapas en ömkande attityd gentemot kvinnan. 

 Precis som i Sverigedemokraternas broschyr från 2010 råder en maktbalans mellan avsändare 

och mottagare då de andra bilderna som är porträtt är tagna ur ett öga-mot-öga-perspektiv (Björk-

vall 2009:52). Perspektivet kombinerat med den mötande blicken och leendet är ett försök till att 

skapa en nära relation till mottagaren. 

6.5.3 Modelläsaren i broschyren 
Modelläsaren är en nationalist som drar en tydlig gräns mellan ”svenskar” och ”utlänningar” och 

anser att ett mångkulturellt samhälle är ytterst negativt. Det är alltså inte bara invandring i stort som 

anses negativt utan specifikt mångkulturell invandring från ”kulturellt avlägsna länder”. Modell-

läsaren känner ett behov av och är tydlig med att alienera sig från epitet som rasist och högerextre-

mist. Hen hyser även stor misstro emot dåvarande makthavare som anses ha bidragit till en mång-

kulturell utveckling och diskriminering av svenskar. 

6.6 Sverigedemokraterna 2010 
Broschyren är ett A4-papper vikt på mitten och har på så sätt en framsida, baksida och ett inre upp-

slag. På framsidan finns en text med rubriken ”Ge oss Sverige tillbaka!” som är undertecknad av 

partiledaren Jimmie Åkesson. På nedre delen av sidan finns en bild av partiledaren och fyra andra 

personer. Jimmie Åkesson porträtteras i helkroppsformat. I mittenuppslagaget finns det fyra porträtt 

på olika personer från partiet med tillhörande textrutor som tar upp partiets olika ståndpunkter i 

viktiga frågor. I nederkant finns en bild på ett litet barn sittande på en brygga i en somrig miljö. I 

höger kant är det ett större porträtt på en leende man, som inte presenteras vare sig med namn eller 

titel. Broschyrens baksida inleds med rubriken ”Vi kandiderar för Sverigedemokraterna sedan följer 

porträtt och korta uttalanden av fem olika partimedlemmar. Längst ner på sidan syns partiets logga 

(den nuvarande blåsippan) och kontaktuppgifter så som telefonnummer, mail- och web-adress samt 

en postadress. 

6.6.1 Skrift 

Ideationell betydelse 

I broschyren är processerna intressanta då användningen skiljer sig emellan de olika sidorna. På den 

första sidan finns en text som undertecknas av partiledaren Jimmie Åkesson, där är materiella pro-

cesser flitigast använda. Förstadeltagarna utgörs av bland annat ”Sverige”, ”Sverigedemokraterna” 

och ”samhällseliten”. I vissa fall är förstadeltagaren inte en grupp människor utan istället uttryck 
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som ”en nedmonterad välfärd” eller ”en skenande arbetslöshet”. I de fåtal relationella processer som 

finns med blir läsaren förstadeltagare då du-tilltal används, exempelvis ”Den 19 september har du 

möjlighet att välja vilket Sverige du vill ha”. 

 I mittenuppslaget av broschyren finns det fyra porträtt av olika partimedlemmar med tillhörande 

textstycke där det beskrivs vad Sverigedemokraterna kräver i olika politiska frågor. Här har den 

mest använda processtypen skiftat från materiell till relationell. Förstadeltagaren består ofta av sam-

hällsfenomen som ”den ansvarslösa invandringspolitiken”, ”den grova brottsligheten” eller ”trösk-

larna till arbetsmarknaden”. I några fall är förstadeltagaren istället en grupp människor som ”hund-

ratusentals pensionärer”. 

Interpersonell betydelse 

Texten inleds med en uppmaning i rubriken ”Ge oss Sverige tillbaka!”. Utöver den är texten ute-

slutande uppbyggd av påståenden vilket inte är så förvånande eftersom påståenden är de absolut 

vanligaste språkhandlingarna. Uppmaningen är dock inte riktad mot läsaren, det kan utläsas av 

användningen av pronomenet ”oss”. Om man använder Anna-Malin Karlssons (2004) kriterier för 

huruvida pronomenet vi är inkluderande eller exkluderande i text och sedan applicerar dem på 

pronomenet ”oss”. Avsaknaden av ett kontrasterande pronomen som exempelvis ”dem” gör 

att ”oss” är inkluderande för läsaren. På så sätt skapas en närhet mellan avsändare och läsare 

eftersom båda inkluderas i uppmaningen. 

 Vid två tillfällen i broschyren används du-tilltal som skapar närhet mellan avsändare och läsare. 

Du-tilltalet skapar närhet till mottagaren då denne symboliskt placeras nära avsändaren på grund av 

det personliga tilltalet (Björkvall 2009:47). Utöver det används inkluderande personliga pronomen 

som också skapar en närhet till läsaren. Exempelvis ”Nu handlar det om vår trygghet!” och ”Sam- 

hällseliten har fjärmat sig allt längre från oss medborgare” [mina kursiveringar]. För det mesta 

används även ett inte alltför svårt språk som då skulle skapat distans mellan läsare och avsändare. 

Presuppositioner 

En stor del av det som presupponeras i broschyren är synen på hur Sverige och det svenska sam-

hället ser ut. Med meningar som ”Sverige har blivit ett hårdare land att leva i.”, ”Den ansvarslösa 

invandringspolitiken har gett upphov till stora kostnader” och ”En nedmonterad välfärd […] har 

skapat en allt mer utbredd känsla av otrygghet” beskrivs vissa fenomen som faktiska, såhär är det. 

Det presupponeras här till exempel att invandringspolitiken är ansvarslös. Det blir tydligt om man 

negerar meningen; detta förändrar inte det faktum att invandringspolitiken är ansvarslös. Modell-

läsare antas då att hålla med om dessa påståenden eftersom det inte ges något utrymme för tvivel. 

Modelläsaren är någon som inte ser sig som en del av ”samhällseliten” utan ser dem som en grupp 

som ”fjärmat sig från oss medborgare”. 
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 Man kan också säga att modelläsaren förstås är någon som är röstberättigad i Sverige, vilket 

framgår av att texten innehåller ett du-tilltal som säger att läsaren har möjlighet att rösta på Sverige-

demokraterna. Modelläsaren presupponeras även att vara någon som bryr sig om kärnfrågorna som 

tas upp i broschyren, ”invandringspolitik”, ”äldrevård”, ”brottslighet” och ”en rättvis arbetsmark-

nad”. Det läggs extra stor vikt vid invandringspolitiken. Den tas upp även i samband med brottslig-

heten, där man yrkar för ”Utvisning av utländska medborgare som begår grova brott”, och i sam-

band med arbetsmarknadsfrågan, där man yrkar för ”Skärpta regler för arbetskraftsinvandring”. 

 Under rubriken ”Sverigedemokraterna kräver” sägs också mycket om vilka presuppositioner 

som finns om modelläsaren. Eftersom modelläsaren är en följsam läsare (Björkvall 2003:57) så 

håller den med om det som listas under rubriken, som ”Stopp för islamiseringen av Sverige”. 

Modelläsaren är alltså någon som anser att det sker en islamisering i Sverige. 

6.6.2 Bild 

Ideationell betydelse 

Nio av broschyrens tolv bilder är porträtt med tillhörande textruta där den porträtterade uttalar sig 

om Sverigedemokraternas olika ståndpunkter. På grund av detta är bilderna ganska statiska och de 

narrativa processerna är väldigt få. De konceptuella processerna är här desto fler och intressantare 

att analysera. På broschyrens första bild syns flera personer som står och ser leende in i kameran. 

Det är bara fyra av dem som är skarpa medan resten av dem syns lite suddiga som bakgrund till ett 

textstycke. Denna samling av personer kan sägas vara attribut i en analytisk process. I samma pro-

cess är partiet Sverigedemokraterna bäraren av attributen. På så sätt framställs det som att indivi-

derna som ingår i partiet hålls samman av partiet och bildar en helhet, Sverigedemokraterna. 

Interpersonell betydelse 
I alla porträtt förutom ett ler personen och ser rätt in i kameran. Att möta läsaren med blicken inne-

bär att avsändaren kräver att läsaren förhåller sig till det som sägs (Björkvall 2009:31). Tillsammans 

med bildtexten skapar dessa porträtt kommunikativa handlingar, alltså en kombination av bildhand-

ling och språkhandling. Det som sägs i bildtexterna är negativa saker om läget i Sverige. Såsom att 

trösklarna i arbetsmarknaden är för höga eller att invandringspolitiken har gett upphov till stora 

kostnader. Porträttens direkta blickar kräver av modelläsaren att denne måste reagera på det som 

sägs i texten. Eftersom läget i Sverige målas upp som negativt och Sverigedemokraterna som 

lösningen skapas en krävande kommunikativ handling som syftar till att modelläsaren ska anta 

Sverigedemokraterna som lösningen på problemet. 
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 Även kameravinkeln är betydelsebärande (Björkvall 2009:31). Alla porträtten är tagna rakt fram-

ifrån vilket signalerar att de porträtterade är jämlikar med läsaren till skillnad från om de hade por-

trätterats ur ett grodperspektiv och då fått makt över läsaren. Närbilder av människor kan antingen 

vara påträngande eller kännas personliga. Eftersom de porträtterade här ler och inte har något makt-

övertag över läsaren så kan bilderna anses personliga snarare än påträngande. Distansen mellan de 

porträtterade och modelläsaren blir här alltså kort och personlig. 

 Broschyrens första bild är den enda som inte är en närbild. Eftersom närbilder har potential att 

kännas påträngande kan en mer neutral helkroppsbild användas på första sidan för att inte vara av-

skräckande. Om man sedan öppnar broschyren möts man som läsare av närbilder. Men eftersom 

läsaren då redan introducerats för broschyren behöver inte bilderna kännas lika påträngande. Då kan 

de snarare signalera en personlig distans till mottagaren (Björkvall 2009:41). 

6.6.3 Modelläsaren i broschyren 
Modelläsaren tycker att invandringspolitiken är en viktig, kanske den viktigaste, politiska frågan 

och tycker att den hitintills har skötts ansvarslöst. Strax därefter kommer äldrevård, arbetsmarknad 

och att ta itu med brottsligheten som viktiga frågor. Modelläsaren är inte med i någon samhällselit 

utan ser sig som en del av en svensk gemenskap och sammanhållning där Sverigedemokraterna 

ingår. Hen ser även invandring som ett hot mot denna gemenskap. 

7 Slutsatser 
I följande avsnitt kommer de olika broschyrernas modelläsare att diskuteras och jämföras. Jag 

jämför såväl de olika partiernas broschyrer med varandra som samma partis broschyrer från de två 

årtalen. På så sätt kan jag undersöka hur modelläsaren har förändrats mellan 1998 och 2010 samt 

hur de skiljer sig partierna emellan.  

7.1 Förändringar över tid 
Alla tre partiernas material har förändrats på något sätt mellan de undersökta åren. Men alla har 

även behållit vissa egenskaper. Av utrymmesskäl tar jag här upp endast de tydligaste resultaten. 

 Den största skillnaden mellan de två åren inom ett parti visar Sverigedemokraternas material. I 

och med att partiet gick från att vara ett parti i periferin till ett riksdagsparti gick de även igenom en 

stor förändring röstmässigt. SD:s modelläsare från 1998 visar upp en tydligt negativ inställning inte 

bara till invandring, utan specifikt till invandring från ”kulturellt avlägsna länder”. Denna ganska 

extrema syn på invandring har förändrats 2010 då modelläsaren snarare är för en ”restriktiv invand-

ringspolitik”. Invandringspolitiken anses fortfarande vara den viktigaste frågan. Modelläsaren från 
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1998 är även nationalist vilket inte bevarades till 2010. Behovet av att distansera sig från epitet som 

rasist och högerextremist har försvunnit till 2010 men fanns tydligt hos modelläsaren från 1998. 

 SD:s båda modelläsare ser sig som en del i en sorts svensk sammanhållning, men de ger uttryck 

för det på olika sätt. Modelläsaren från 1998 kallar de som innefattas i gemenskapen för ”svenskar” 

medan modelläsaren från 2010 snarare ser dem som ”svenska medborgare”. En likhet mellan de 

båda är emellertid att gemenskapen anses vara hotad, främst av politiken som förs av respektive 

sittande regeringar. Men detta uttrycks i olika grad. Modelläsaren 1998 tycker snarast att regeringen 

eller ”de styrande” diskriminerar svenskarna och de sägs utföra ”rasism mot svenskar”. Det är också 

tydligt att det är själva mångkulturella samhällsutvecklingen (som anses vara en följd av regering-

ens politik) som är ett av de stora hoten mot sammanhållningen. Modelläsaren 2010 lägger större 

vikt vid själva politiken och att riksdagspartierna är ”oförmögna att hantera situationen” snarare än 

en mångkulturell samhällsutveckling. 

 När det gäller den socialdemokratiska modelläsaren från 1998, så är denne en av två modelläsare 

i studien som har en positiv syn på det rådande läget i samhället. Värt att nämna är förstås att Soci-

aldemokraterna vid det tillfället satt i regeringsställning. Modelläsaren har en nära relation till Soci-

aldemokraterna. Staten ses nästintill som en sorts familj. Den sammanhållningen anses gynna hela 

samhället. Modelläsaren lägger stor vikt vid att värna om de unga och de äldre för att skapa ett 

tryggt och rättvist samhälle. 

 Värnandet om de unga och äldre delas av den socialdemokratiska modelläsaren från 2010. Dock 

ses det nu snarare som en lösning på samhällsproblemen då modelläsaren inte är nöjd med det råd-

ande samhällsläget längre. Vid den här tiden hade ju Sverige en borgerlig regering. Modelläsaren 

tycker att denna regering gynnar samhällets allra rikaste och missgynnar resten av befolkningen. 

Modelläsaren värderar fortfarande en sammanhållning i samhället då de rådande samhällsklyftorna 

ses som ett mycket stort problem, men modelläsaren 2010 har inte en lika nära relation till Social-

demokraterna som den tidigare. 

 Det är mellan de moderata modelläsarna som förändringen varit som minst. Sammanfattningsvis 

värderar båda låga skatter och företagsamhet som huvudsakliga lösningar på samhälleliga problem, 

såsom arbetslösheten och för högt bidragstagande. Med det sagt så finns det även skillnader mellan 

de två. Modelläsaren från 1998 har en uttalad negativ relation till den rådande socialdemokratiska 

regeringen. Någon sådan negativ attityd gentemot andra partier finns inte uttryckt av den moderata 

modelläsaren från 2010. Under den tiden satt förstås Moderaterna i regeringsställning till skillnad 

från 1998. Behovet av ett tryggare land med fler poliser och brottsprevention hos unga i form av 

bland annat bättre skolor, är något som uttrycks av modelläsaren från 2010. För modelläsaren från 

1998 är fler poliser inget som prioriteras framför sänkta skatter och fler jobb. 
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7.2 Broschyrernas likheter och skillnader 
En tydlig gruppering mellan broschyrerna är de som kritiserar den rådande regeringen och de som 

ser positivt på den. Moderata modelläsaren från 2010 och den Socialdemokratiska från 1998 är de 

enda som inte uttrycker några negativa åsikter om det rådande läget i samhället och den rådande 

regeringen. Den uppenbara likheten mellan dessa två modelläsare är att respektive parti satt i rege-

ringsställning under det givna årtalet. Modelläsarna är självklart inte kritiska emot sitt eget parti. 

 Om man undersöker vilka valfrågor som prioriteras av modelläsarna kan man se en likhet mellan 

den moderata modelläsaren och den sverigedemokratiska modelläsaren från 2010. De båda tar upp 

arbetsmarknaden och tryggheten i samhället som två huvudfrågor. Det är dock tydlig skillnad på hur 

man tycker dessa frågor ska besvaras. Den moderata modelläsaren vill gynna arbetsmarknaden 

genom fortsatt sänkta skatter och underlätta för företagande medan den sverigedemokratiska vill ha 

skärpta regler för arbetskraftsinvandring och att ”svenska jobb går till svenska medborgare”. 

 Likaså finns det stora skillnader i hur man vill skapa trygghet i samhället. Den moderata modell-

läsaren ser skolan som ett viktigt verktyg för att förebygga brottslighet bland unga. Frågan om 

arbetsmarknaden vävs även in här då modelläsaren tror att om fler har ett arbete att gå till, så 

kommer brottsligheten minska och tryggheten öka. Hen vill också att det ska finnas fler poliser för 

att skapa trygghet. Den sverigedemokratiska modelläsaren från samma år föreslår istället bland 

annat straffskärpning och utvisning av utländska medborgare som begår grova brott i Sverige. Den 

sverigedemokratiska modelläsaren uttrycker även ett stort missnöje med riksdagspartiernas sätt att 

hantera situationen och tycker att problemet allt för ofta ses utifrån brottslingens perspektiv istället 

för brottsoffrets. 

 Den socialdemokratiska modelläsaren från samma år tycker även den att arbetsmarknaden är en 

huvudfråga. Hen är även för att sänka skatter för småföretag, vilket är en likhet till den moderata 

modelläsaren som vill underlätta för företagande. Samtidigt distanserar sig den socialdemokratiske 

modelläsaren från den rådande borgerliga regeringens skattesänkningar som anses negativa. 

 Samhällsklyftorna ses som en huvudfråga för den socialdemokratiske modelläsaren från 2010. 

Främst anses pensionärer beskattas för högt och höginkomsttagare beskattas för lågt. Den sverige-

demokratiske modelläsaren från samma år ser också klyftorna i samhället som stora problem men 

ser snarare ”den ansvarslösa invandringspolitiken” som orsaken. 

8 Diskussion 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka de modelläsare som konstrueras i valbroschyrer från 

tre politiska partier, undersöka om de skiljer sig partierna emellan samt studera om det skett någon 

förändring av dessa mellan åren 1998 och 2010. 
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 Uppsatsens teoretiska utgångspunkt har grundat sig i Michael Hallidays teorier om socio-semio-

tik och vidare Anders Björkvalls tillämpning av dessa. Teorierna kännetecknas bland annat av att 

semantik och lexikogrammatik ses som två av många betydelsebärande system i en text. Dessa 

system har analyserats för att kunna uttyda textens modelläsare, en presupponerad följsam läsare 

som konstrueras internt i texten. 

 Det kan utläsas av studien att alla sex broschyrer har tydligt individuella modelläsare som sam-

tidigt har likheter mellan varandra, både inom samma parti men även över partigränserna. En tydlig 

övergripande likhet är attityderna som modelläsarna visar upp mot den rådande regeringen. Här kan 

ses att de fyra modelläsarna som tillhör oppositionspartier (M-98, SD-98, SD-10 och S-10) hyser 

negativa attityder mot rådande regering. Det kan tyckas föga förvånande då ett oppositionspartis 

mål i ett riksdagsval kan antas vara att gå från opposition till regerande parti. 

 Som studiens resultat visar har en förändring eller ett skifte av modelläsarna ägt rum under det 

studerade tidsspannet. Till exempel blev den socialdemokratiska modelläsaren mer kritisk mot 

samhällsläget medan den moderata modelläsaren tvärtom blev mer positiv till det. Den sverige-

demokratiska modelläsaren tonade ner sina åsikter om mångkulturell invandring. Att definitivt 

karakterisera den här förändringen som något slags bevis för partiets förändring är en alltför stor 

och komplicerad fråga för den här begränsade undersökningen att kunna svara på. 

 Som tidigare nämnts står den sverigedemokratiske modelläsaren för den största förändringen. 

Den kritiska synen på invandring har tonats ner från att vara problematisk på grund av dess mång-

kulturella karaktär till att handla om bland annat stora samhälleliga kostnader och segregation. 

Samtidigt har den nationalistiska etiketten försvunnit. Det kan diskuteras om denna nedtoning av 

vissa åsikter hos modelläsaren har gett den en bredare identitet som kan accepteras av ett större 

antal empiriska läsare. Detta skulle stämma överens med att partiet växt ansenligt mellan de två 

årtalen och därav troligtvis velat bredda sin väljarbas. 

 För vidare studier hade det varit intressant att anknyta uppsatsens resultat till en mer statsveten-

skapligt inriktad studie. Att kunna jämföra de modelläsare som studerats i den här uppsatsen med en 

bild av hur partiernas traditionella eller typiska väljare hade varit en intressant uppsats. 

 Värt att poängtera är att modelläsarna som beskrivs i den här uppsatsen är enbart modelläsare till 

enstaka broschyrer och inte nödvändigtvis någon sorts bild av hur partiet porträtterar sina typiska 

väljare. Därför tycker jag att en liknande studie som den jag har utfört fast med större material 

skulle varit intressant. På grund av uppsatsens begränsade omfång så har även materialet varit 

begränsat. Ett utökat material tror jag hade gett en mer komplett bild av modelläsaren. Då åsyftar 

jag inte enbart ett utökat antal broschyrer utan att även undersöka fler mediala kanaler så som 

affischer och rörlig bild. Detta tror jag även hade behövts för att man skulle kunna jämföra resul-

tatet med en statsvetenskaplig studie av partiernas typiska väljare.  
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 Den genomförda analysen visar att metoden fungerar väl för det material som använts i studien. 

Just för att materialet är multimodalt och innehåller bland annat bild, skrift och olika typer av layout 

lämpar det sig väl för en analys av modelläsare. Då modellen är främst kvalitativ och innehåller en 

del tolkningar när modelläsaren ska utläsas skulle den kunna kritiseras för att vara subjektiv i vissa 

fall. Detta har jag försökt hålla minimalt med hjälp av att referera till tidigare litteratur på ämnet. 

 Avslutningsvis vill jag kort ta upp några jämförelser av mitt resultat med Orla Vigsøs (2004) och 

Per Ledins (1994) resultat som presenterades i avsnitt 3 om tidigare forskning. Vigsø kommer fram 

till att inget av partierna framställer sina konkurrenter i negativ dager på affischerna (Vigsø 

2004:211). Detta tyckte jag var intressant då alla modelläsare till oppositionspartier i min under-

sökning utrycker i någon mening negativa attityder mot rådande regeringar. En tanke var att det kan 

bero på mediet. En broschyr har potential att innehålla betydligt mer brödtext än en affisch som ofta 

innehåller en slogan på sin höjd. När det bara finns plats för en slogan så kanske ett positivt meddel-

ande om det egna partiet prioriteras. Därav har broschyrer kanske mer möjlighet att uttrycka nega-

tiva attityder emot konkurrenter. 

 Min studies resultat stämmer på så sätt bättre överens med Ledins studie över EU-omröstningen 

från 1994. Där han kommer fram till att Nej-sidans broschyr bygger på polemik, medan Ja-sidan 

snarare bygger på auktoritet (Ledin 1994:44). Nej-sidan låg i ett klart ideologiskt underläge. Detta 

stämmer bra överens med resultatet av min studie som sagt. Eftersom det bara är modelläsare till 

oppositionspartier som alltså också befinner sig i ett underläge som visar negativa attityder emot 

rådande regering. 
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