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1 Inledning 

I do not need to say to you, I hope, that I understand the scale of the defeat which we 

suffered at the general election.  I understand the scale of it, the measure of it, perhaps as 
well as anybody in this hall or anybody in the party. – Michael Foot, Brighton, 1983.1 

Året var 1983 när det brittiska partiet Labour led en historisk förlust då de gick 
ned 9,3 procentenheter i det nationella valet till parlamentet (House of 
Parliament). Samma år kom även deras partiprogram att få öknamnet ”the 
longest suicide note in history”.2 Detta ledde till en omfattande förändring inom 
partiorganisationen mellan åren 1983 och 1997.  

Resultatet av förändringen gick att urskilja redan vid nästkommande 
val: år 1987 förbättrade Labour sitt valresultat och gick från ett stöd på 27,6 % 
till 30,8 %. Det förbättrade resultatet var dock inte tillräckligt för att tilldelas 
majoritet, utan The Conservatives med partiledaren Margaret Thatcher erhöll 
fortsatt majoritet i parlamentet.3 Vilket parti som satt i regeringsposition kom 
att förändras först år 1997 då Labour med Tony Blair övertog majoriteten i 
parlamentet med 43,2 % av rösterna. En dramatisk förbättring jämfört med 
valet, 1987, tio år tidigare. Om valresultatet sätts i relation till den 
organisatoriska förändringen är det sannolikt att det var den omfattande 
organisatoriska förändringen som ledde till partiets framgång.  

Labours interna förändring, eller ”modernisering”, har kartlagts av 
Jennifer Lees-Marshment, hennes kartläggning innefattar struktur, politik samt 
hur partiet gick tillväga vid marknadsföring av sin politik. I sin artikel skriver 
Lees-Marshment om Labours organisatoriska förändring mellan åren 1983-1997. 
I studien framkom att de år 1983 klassades som ett produktorienterat parti, 
1987 säljorienterat och 1997 (samma år som de återigen erhöll majoritet i 
parlamentet) hade de förändrats till ett marknadsorienterat parti. Lees-
Marshment drar i sin artikel även slutsatsen att förståelsen kring politiskt 

                                            
1 Michael Foot, British Political Speech, Speech Archive, ”Leaders Speech, Brighton 1983”, 
http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm?speech=189, (2015-02-22). 
2 The UK Parliament, Parliamentary Business – Publications & Records, ”Election Statistics: UK 
1918-2007”, http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP08-12/election-statistics-uk-19182007, 
(2015-02-17). 
3 Ibid., (2015-02-17). 
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beteende kan förbättras avsevärt genom att studera den politiska 
marknadsföringen. Vid användandet av marknadsföringskoncept kan partiet 
forma produktens (som i detta fall avser partiets politik) beteende och inte bara 
dess presentation.4  

Labours organisatoriska förändring handlar till stor del om hur de 
kommunicerar med potentiella väljare. Två andra författare som diskuterat en 
form av kommersialisering av politik är David M. Webb och Paul Webb. I boken 
Parties without Partisans diskuterar de begrepp som professionalization och 
presidentialization. De menar att politiska partier i västvärlden börjar gå 
igenom en professionalization vilken till stor del handlar om hur de 
kommunicerar med sina väljare. Ett exempel på hur partier går igenom en 
professionalization är genom presidentialization, vilket innebär att partiledaren 
får en allt viktigare symbolisk roll för partiet. För att beskriva det i retoriska 
termer handlar det om en form av pars pro toto – en del som får representera 
helheten.5 Marknadsföringens förändrade innehåll leder mig som retoriker till 
frågor om språket och dess interna roll under förändringen, ett område som 
varken Lees-Marshment eller Farrell & Webb berör i sin artikel.  

Språkets externa roll i politiken är däremot ett område där mycket 
forskning finns att tillgå. Exempelvis har Landtsheer, De Vries och Vertessen i 
sin artikel ”Political impression management: How Metaphors, Sound Bites, 
Appearance Effectiveness and Personality Traits can win elections” skrivit om 
hur politiker och politiska partier förvaltar intryck och hur det i sin tur relaterar 
till politisk marknadsföring. 6  I denna artikel diskuterar författarna den 
moderniserade politiken vilken de beskriver som infotainment eller 
politainment, en blandning av information och underhållning. Artikeln 
diskuterar och behandlar political impression management vilket inkluderar 

                                            
4 Jennifer Lees-Marshment, ”The product, sales and market oriented party: How Labour learnt 
to market the product, not just the presentation”, European Journal of Marketing, 2001, vol. 35, 
s. 1084.  
5 David M. Farrell, Paul Webb, Parties without Partisans, Oxford University Press, 2002, s. 119-
120. 
6 Christ’l De Landtsheer et al., ”Political Impression Management: How Metaphors, Sound Bites, 
Appearance Effectiveness, and Personality Traits can win elections”, Journal of Political 
Marketing, University of Antwerp, Belgium, 2008-12-12.  
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retorik, en politikers utseendemässiga egenskaper och den uppfattade politiska 
personligheten.7  

Beträffande retorik diskuterar författarna förhållandet mellan stil och 
innehåll där de menar att metaforer och sound bites (korta yttranden från 
politiker som ofta innehåller en allitteration eller metafor) har en viktig roll.8 
Metaforen beskrivs som en användbar figur vilken ger ett parti eller en politiker 
möjlighet att jobba med en ny kommunikativ dynamik. Denna kommunikativa 
dynamik ger dem möjlighet att styra vilket intryck de gör på publiken.9  

Då forskning kring metaforers påverkan på publiken redan är ett oerhört 
utforskat fält så väljer jag att rikta mitt intresse mot metaforens påverkan på 
partiet som organisation och dess interna förändring. Artikeln av De 
Landtsheer, De Vries och Vertessen berör främst den ’snabba 
kommunikationen’, alltså den som förs i tidningar, tv och annan media medan 
denna studie ämnar undersöka den ’långsammare kommunikationen’ partiet för 
i sitt manifest. Manifestet ger partierna en möjlighet att förändra sina 
resonemang utan att i samma utsträckning, som exemplen i Landtsheer, De 
Vries och Vertessens artikel, behöva förhålla sig till ett koncist format. Därför är 
det möjligt att utgå från att språkbruket och metaforerna skiljer sig mellan 
media och partimanifest. Då denna uppsats avser undersöka hur språket 
förändras i relation till partiorganisationens utveckling är språket i manifestet 
av större intresse än det språk partier använder i media. Uppsatsen kommer 
även komplettera Lees-Marshments forskning genom att undersöka det 
språkliga steget i utvecklingsprocessen och hur det steget relaterar till Labours 
interna förändring.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med följande arbete är att undersöka hur språket, och mer specifikt 
metaforbruket, förändras i takt med att ett parti förändras från att vara politik-
orienterat till att bli marknadsorienterat. För att undersöka språkutvecklingen 

                                            
7 De Landtsheer et al. 2008, s. 222.   
8 Ibid., s.222.   
9 Ibid., s.224.  
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och dess samband med partiutvecklingen undersöks Labours manifest från 1983, 
1987 och 1997. Frågeställningar som uppsatsen ämnar besvara lyder: 

• Hur förändrades Labours metaforbruk under åren 1983, 1987 och 1997? 
• Vilken roll hade språket i förändringsprocessen som partiet genomgick 

mellan åren 1983-1997? 
Tesen som förs är att genom en analys av metaforerna kan vi undersöka 
språkets roll och påverkan i den organisatoriska förändringen och utröna 
språkets betydelse vid genomförandet av en organisatorisk förändring.   

1.2 Material 
Materialet som användes i denna studie är förordet i Labours manifest från åren 
1983, 1987 och 1997.10 Materialet valdes till följd av Labours markanta interna 
förändring under dessa år. Manifesten valdes också på grund av att dessa kan 
antas representera och till viss del driva partiets interna utveckling mer än 
andra material som till exempel tal, tidningsartiklar eller annan 
marknadsföring. Det antagandet görs då partiet, i sitt manifest, inte tvingas 
formulera sig i ett lika koncist format som vid mer traditionell marknadsföring. 
Manifestens årgång har valts utifrån partiets interna utveckling vilken 
undersökts av Lees-Marshment.11  

I ett partimanifest framstår partiledaren som författaren, dock så talar 
partiledaren å hela partiets vägnar och kan därför ses som en representant för 
hela organisationen (partiet). 

De avgränsningar som gjorts gäller dels antalet manifest som 
analyseras: på grund av uppsatsens begränsade omfång har tre manifest valts 
ut. Avgränsningar har även gjorts inom manifesten, denna studie kommer 
endast se till metaforer inom förordet, och mer specifikt de metaforer som 
representerar likheter och de som representerar skillnader. Alla ovan nämnda 
avgränsningar har gjorts som följd av uppsatsens begränsade omfång. 

                                            
10 Partiernas manifest skickades från People’s History Museum i Manchester där Labour har sitt 
arkiv på efterfrågan då dessa inte existerade i trovärdigt format på digital väg.  
11 Partiets organisatoriska utveckling har identifierats med hjälp av Lees-Marshements artikel 
”The product, sales and market-oriented party” där hon förklarar hur det organisatoriska arbetet 
och den organisatoriska förändringen ser ut beroende på vilket stadie partiet befinner sig i.  
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1.3 Teori och Metod  
Analysen i följande studie finner sitt stöd inom två teorier. Under detta avsnitt 
presenteras först Kenneth Burkes Identification Theory med särskild inriktning 
på Cunning Identifications vilken han skriver om i sin studie A Rhetoric of 
Motives. Därefter presenteras Edgar. H Scheins teori gällande 
organisationskultur och organisationskulturens förhållande till förändring. 

1.3.1 Identifikation  
Burke beskriver i sin studie identifikation, vilken sker genom att person A 
uppfattar en gemensam aktivitet eller åsikt med person B. Person A kan 
identifiera sig med person B även om de inte har några gemensamma intressen, 
det räcker med att de uppfattar dessa som gemensamma. Med andra ord: 
identifikation uppstår genom att person A uppfattar ett gemensamt intresse med 
person B.12 Burke beskriver olika typer av identifikation, bland annat typen som 
han kallar Cunning Identification. Cunning Identification handlar, något 
förenklat, om en form av självbedrägeri. En form av självskapad övertygelse med 
falska eller opassande premisser.13 

Det så kallade ”självbedrägeriet” är ett resultat av olika grader av 
medvetet och omedvetet överläggande genom motiv som är antingen 
självbeskyddande eller självdestruktiva.14 För att exemplifiera teorin så kan en 
människofientlig politiker som uppvisar ett människokärt beteende fortfarande 
uppfatta sig själv som retoriskt ärlig. På grund av att han vill göra väl mot sina 
väljare men endast uppfattar att han kan erhålla deras röster genom att uppvisa 
ett sådant ”människokärt” beteende. Det kan finnas en form av falskhet i 
överspelandet av en roll, men en ärlighet i antagandet av själva rollen vilket 
leder till en typ av förstärkande av ett meddelande i syfte att det mottas bättre 
av en bredare eller mer distanserad publik.15  
 Burke nämner även The Identifying Nature of Properties där han 
beskriver hur ett ting identifieras, eller definieras, genom sina attribut. 16 

                                            
12 Kenneth Burke, A Rhetoric of Motives, Berkeley: University of California Press 1969, s. 20-21. 
13 Ibid., s.35. 
14 Ibid., s. 35.  
15 Ibid., s. 36. 
16 Ibid., s. 23. 
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Identifikation skapas då genom uppfattade gemensamma ägodelar eller annan 
materia. Dessa tillgångar kan även tolkas i en bredare kontext och innefatta 
bland annat ekonomisk, kulturell eller social status. Det är de sistnämnda 
aspekterna som gör The Identifying Nature of Properties intressant för denna 
studie då de aspekterna är högst aktuella inom den politiska sfären. 

Burkes teori om identifikation fyller en viktig funktion i analysen då 
identifikation är en viktig del inom organisationskulturen. Det är genom 
identifikation som medlemmarna känner tillgivenhet och tillhörighet till partiet 
vilket, särskilt inom politik, är oerhört viktigt. Identifikation ligger även, till viss 
del, på en omedveten nivå likt de grundläggande antaganden Schein beskriver i 
sin teori angående organisationskultur, vilken beskrivs nedan.  

1.3.2 Organisationskultur 
Edgar H. Schein bedriver forskning inom organisationsutveckling och har 
utvecklat en känd modell/teori gällande organisationskultur. Scheins teori är 
passande för denna uppsats då den berör kulturen inom en organisation vilket 
påverkar hur organisationen hanterar och genomför en större förändring. Teorin 
är användbar för att undersöka hur olika nivåer inom organisationen påverkas 
av språket. Schein menar att organisationskultur är:  

[…] a pattern of basic assumptions, invented, discovered, or developed by a given group, as 

it learns to cope with its problems of external adaption and internal integration that has 
worked well enough to be considered valid and therefore, is to be taught to new members 
as the correct way to perceive, think and feel in relation to those problems.17 

Vidare menar Schein att organisationskultur kan undersökas på tre olika 
nivåer, i en modell som ofta liknas med en lök.  

Den första nivån kallas artifacts (artefakter), denna nivå innefattar allt 
en betraktare kan se eller känna.18 Här ingår inredning, dokument och hur 
medarbetare tilltalar varandra. Den andra nivån kallar Schein för values 
(värderingar) vilken innefattar normer, ideologier och filosofier. Det tredje och 
sista lagret benämns espoused values (grundläggande antaganden) och är 
förgivettaganden vilka delas av gruppen. Dessa antaganden/beteenden görs 

                                            
17 Edgar H. Schein, ”Organizational Culture”, American Psychologist, 1990, s. 111. 
18 Ibid., s. 111-112. 
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omedvetet och det är ofta dessa som avgör tankeprocesser, känslor och 
beteenden. 19  

Dessa tre nivåer av organisationskultur visualiseras ofta i form av en lök 
där det yttersta lagret är artefakter, därefter kommer värderingar och kärnan 
utgörs av grundläggande antaganden. 

1.3.3 Metod 
Då fokus riktas specifikt mot metaforer är det, till en början, väsentligt att 
fastslå hur ”metafor” definieras av uppsatsförfattaren. Följande definition av 
metafor kommer från Lakoff & Johnssons Metaphors we live by. De menar att 
metaforen genomsyrar det vardagliga livet och metaforen inte bara präglar 
språket utan även tankeprocesser och vardagliga handlingar: ”[…]metaphor is 
not just a matter of language, that is of mere words. We shall argue that, on the 
contrary, human thought process are largely metaphorical.”20 
Deras definition av metaforen lyder: ”The essence of metaphor is understanding 
and experiencing one kind of thing in terms of another”.21 Detta innebär att en 
metafor blir till i sin kontext, exempelvis är inte ordet ”splittrad” en metafor i sig 
själv, men när ordet sätts i en kontext som ”Vårt sociala system är splittrat” blir 
det en metafor då systemet inte är splittrat i bokstavlig bemärkelse utan i bildlig 
bemärkelse. Just denna definition är lämplig för följande studie då den 
korresponderar väl med idén om att metaforer styr den mänskliga 
tankeprocessen och mänskliga handlingar, vilket går att relatera till Scheins 
teori om organisationskultur och mer specifikt, grundläggande antaganden. 
Grundläggande antaganden beskrivs nämligen av Schein som värderingar, eller 
processer, människan inte är medveten om.    

Metaforanalysen i denna studie verkställdes genom att först analysera 
metaforen på en denoterande nivå och därefter på den konnotativa nivån. Alla 
metaforer kommer på den denoterande nivån översättas till svenska och 
analyserades därefter i enlighet med dess översättning.  

                                            
19 Ibid., s. 112. 
20 George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors we live by, Chicago: University of Chicago Press, 
2003, s. 6.   
21 Ibid., s. 5. 
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Den denoterande nivån behandlar metaforens ursprung och dess 
betydelse när den används i sin ”vanliga” form vilket är viktigt när vi sedan 
kommer in på en konnoterande nivå. Ett exempel skulle vara metaforen 
”straffskatt” som på denoterande nivå kan delas upp i två ord: ”straff” och 
”skatt”. Ordet ”straff” härstammar från juridiken och är en påföljd vilken 
utdöms vid ansvar för brott, ett straff kan ta sig i form av böter eller 
frihetsberövande. 22  Ordet ”skatt” kan antingen syfta till en lagstadgad 
inbetalning till det allmänna.23  En ”skatt” kan också vara ”en samling av 
dyrbarheter som förvaras eller göm(t)s på säker plats”.24 

Den konnoterande nivån behandlar vilka kopplingar som görs till 
metaforen och vilken relation metaforen har till en viss målgrupp. Särskilt fokus 
kommer ligga på partimedlemmarnas koppling till metaforen vilket i sin tur 
kopplas till Burkes teori om identifikation och hur identifikationen kan påverka 
förändringen. Exempelvis så får ordet ”straffskatt” olika betydelse beroende på 
vem mottagaren är. En väljare som är benägen att rösta borgerligt skulle 
sannolikt hålla med tolkningen att vissa skatter är ett direkta ”straff” och därför 
kunna identifiera sig med metaforen, och därigenom partiet, genom dess 
attribut. Medan en person som är mer benägen att rösta i motsatt riktning 
skulle tolka metaforen ”straffskatt” som en oxymoron, då orden ”skatt” och 
”straff” i relation till varandra blir motsägelsefulla.   

1.3.4 Produktorienterad, Säljorienterad & Marknadsorienterad  
För att förtydliga studiens förhållningssätt till olika begrepp diskuterar och 
motiverar detta avsnitt Lees-Marshments begreppsapparat. Lees-Marshments 
begrepp används för att skapa en mer detaljerad förståelse för Labours 
förändringsprocess. Nedan definieras Lees-Marshments begrepp, produkt-, sälj-, 
och marknadsorienterad samt metaforbegreppet.  

                                            
22 Göran Inger, ”Straff”, Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/straff, (2015-05-19). 
23Göran Inger, Gustaf Lindecrona, ”Skatt”, Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skatt, (2015-05-19). 
24Nationalencyklopedin, ”Skatt”, http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/ordböcker/, (2015-05-19).  
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Begreppen ”produktorienterad”, ”säljorienterad” och 
”marknadsorienterad” är för denna studie användbar för att beskriva de stadier 
Labour befann sig i under den långa förändringsprocessen.  

Lees-Marshments begrepp ”produktorienterad” beskriver vilket stadie 
Labour befann sig på år 1983. Att Labour var produktorienterad innebär att de 
utformade och kommunicerade kring sin politik med hänsyn till ideologin 
snarare än marknadens efterfrågan och behov. 25  Begreppet behöver dock 
genomgå en omformulering för att rättvist representera politiken och inte 
avidentifiera politik till en produkt. Genom att likställa politiken med en 
produkt avideologiserar Lees-Marshment politiken. Därför kommer denna studie 
benämna ”produktorienterad” som ”politikorienterad”, då det i denna studie inte 
anses passande att identifiera politiken som en produkt. 

Begreppet ”Säljorienterad” innebär att ett parti förändrats, främst med 
hänsyn till hur de kommunicerar, till att försöka sälja in sin politik till 
marknaden. Vid detta stadie har partiet anpassat sin kommunikation efter vilka 
kanaler de använder och har ett mer strategisk synsätt på hur de ”förpackar” sin 
politik. Labour klassades, enligt Lees-Marshment, som ett säljorienterat parti år 
1987.26 Detta begrepp formuleras inte om då dess definition korresponderar väl 
med sitt innehåll. 

När ett parti istället börjar anpassa sin politik efter marknadens 
efterfrågan menar Lees-Marshment att partiet blivit ”marknadsorienterade”. 
Detta innebär att partiet utformar sin politik först efter de genomfört diverse 
marknadsundersökningar. När politiken utformats intar partiet samma 
strategiska inriktning gällande kommunikationen som vid det säljorienterade 
steget. Labour ansågs, av Lees-Marshment, som marknadsorienterade år 1997.27 
Inte heller detta begrepp formuleras om då dess definition, precis som 
föregående, korresponderar väl med sitt innehåll. 

                                            
25 Lees-Marshment 2001, s.1075-1076.  
26 Ibid., s. 1076-1077.  
27 Ibid., s. 1078.  
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1.4 Disposition 
Nästkommande kapitel i uppsatsen har disponerats enligt följande. I avsnitt två 
analyseras det första manifestet, ”The New Hope for Britain”. I efterföljande 
avsnitt behandlas det andra manifestet, ”Britain Will Win”. Därefter, i avsnitt 
fyra, analyseras det tredje och sista manifestet ”Because Britain Deserves 
Better”. En jämförande analys görs i avsnitt fem, ”Jämförande analys” och 
slutligen sammanfattas resultaten i avsnitt sex, ”Sammanställning och 
diskussion”.   
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2 ”The New Hope for Britain”  

2.1 Retorisk Kontext 
 Det första manifestet som kommer analyseras är ”The new hope for Britain” 
som utgavs valåret 1983. Det var först efter detta val som partiet började 
förändra partiorganisationen, därför är det viktigt att analysen gör sitt avstamp 
i detta manifest. Labours partiledare under detta val var Michael Foot, det är 
även han som skrivit manifestets förord. Manifestet blev efter valet ökänt bland 
britterna som ”the longest suicide note in history”. Utifrån detta kan slutsatsen 
dras att manifestet, tillsammans med valförlusten, spelade en betydande roll när 
Labour tog beslutet att förändra 
partiorganisationen.28  

Manifestet är 60 sidor långt 
vilket anges på dess framsida. 
Framsidan är även prydd med tre 
fotografier, vilket skiljer manifestet från 
de andra två. Dessa bilder föreställer 
två kvinnor som promenerar och äter 
glass till synes avslappnat och ledigt 
(överst t.h.), två barn vid ett bord med 
leksaker (mitten) och slutligen två nöjda 
män i kostym vilka kan antas arbeta på 
ett kontor och vara på väg till eller från 
arbetsplatsen, (nederst t.h.). 29  Dessa 
bilder bidrar till läsvänligheten genom 
bjuda in läsaren till att öppna manifestet och 
läsa mer. Bilderna skapar även bredare möjligheter för läsaren att associera 
eller identifiera sig med manifestet vilket gör innehållet mer tilltalande. Alla 
personer på bilderna ler och har en positiv uppsyn (med ett möjligt undantag i 

                                            
28 The UK Parliament, Parliamentary Business – Publications & Records, ”Election Statistics: 
UK 1918-2007”, http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP08-12/election-statistics-uk-
19182007, (2015-04-27). 
29 Manifestens bilder är i sig intressanta att analysera i relation till förordet och 
partiorganisationen. På grund av omfångsbegränsningar är detta dock inte en möjlighet.  

Figur 1. Omslag 1983. 



 

 – 12 – 

det blonda barnet som har en mindre road uppsyn) vilket samspelar väl med den 
slogan som är placerad längst ner till vänster ”Think Positive. Think Labour”. 
Innan förordet finns en detaljerad innehållsförteckning med både rubriker och 
underrubriker.  

Förordet är placerat direkt efter innehållsförteckningen och är skrivet ur 
ett kollektivt perspektiv: Foot använder inget individuellt språkbruk med ord så 
som ”jag” utan skriver alltid utifrån ett ”vi”. Slutligen signerades förordet genom 
maskinskrift av partiledare Foot. Maskinskriften gör signaturen opersonlig då 
den typen av skrift är lätt att förfalska, därigenom fungerar inte signaturen som 
en särskild stark garanti och manifestets validitet försvagas. Denna retoriska 
strategi (kollektivism) fungerar på två sätt: strategin kan skapa en starkare 
gemenskap inom partiet, då de som redan ingår i gruppen känner sig tilltalade 
och därigenom stärker sin tillhörighet. Samtidigt gör strategin förordet mindre 
personligt genom att alltid hänvisa till en grupp istället för en person, för 
läsaren innebär det att fler personer står bakom det som är skrivet och därför 
tillskrivs ansvar för budskapet en grupp istället för en person.  

Under denna period var partiet politikorienterat vilket innebär att de 
varken anpassade politik eller kommunikation efter sin publik. Arbetssättet för 
ett politikorienterat parti ser, enligt Lees-Marshment, ut enligt följande: 30  

1. Politikdesign: politiken som skall föras bestäms genom interna 
debatter. I detta steg togs alltså ingen hänsyn till publiken och 
Labour jobbade uteslutande internt.  

2. Kommunikation: de argumenterar för sin ståndpunkt. Även i 
denna fas togs ingen hänsyn till publiken och kommunikationen 
skapas internt utan någon extern påverkan.  

3. Kampanj: Labour ber sina annonsörer att sprida dess argument. 
Här får externa parter en roll men endast som budbärare, 
innehållet i argumenten är fortfarande internt skapade utan 
extern påverkan.  

4. Val: Labour förlorade. 

                                            
30 Lees-Marshment 2001, s. 1076. 
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Labour hade inte för avsikt att ta hänsyn till publikens behov varken gällande 
politik eller kommunikation. Dessa steg säger oss redan mycket om hur partiet 
jobbade med sin kommunikation, något som är relevant för metaforanalysen 
nedan. 

2.2 Metaforanalys 
Manifestet innehåller många metaforer som till exempel: ”scale” (skala), ”escape” 
(fly), ”waste” (avfall/slöseri). De dominerande metaforerna i manifestet är 
byggkonstruktions-metaforer vilket är genomgående för alla tre manifest. 
Byggmetaforen kommer därför analyseras inom ramen för alla manifest i syfte 
att identifiera en röd tråd inom språkbruket.  

Ett annat noterbart mönster i just detta manifest gäller metaforernas 
tonalitet, metaforerna klingar i regel negativt och används främst för att 
beskriva/visualisera vad The Conservatives misslyckats med under sin tid vid 
makten. Ett representativt exempel för detta är den mycket målande metaforen 
”pouring down the drain” som används för att beskriva hur Storbritanniens 
oljeinkomst disponerats av The Conservatives.31 Den särskiljande metaforen som 
valts ut för analys i detta manifest är ”förstörelse”. Metaforen valdes då den 
exemplifierar den negativa tonaliteten väl.  

2.2.1 Byggmetaforen: 1983  
År 1983 används metaforen ”rebuild” (återuppbygga) flertalet gånger och vid ett 
tillfälle används även metaforen ”reconstruction” (rekonstruktion) vilken tolkas 
som en synonym till ”återuppbygga”. Följande citat exemplifierar hur Labour 
använder metaforen:  

Here you can read Labour’s plan to do the things crying out to be done in our country 

today. To get Britain back to work. To rebuild our shattered industries. To get rid of the 
ever-growing dole queues. To protect and enlarge our National Health Service and our 
other great social serivces. (min kursiv)32 

                                            
31 ”The New Hope for Britain”, (People’s History Museum Archive and Study Centre), 1983, s. 4. 
32 Ibid., s. 4. 



 

 – 14 – 

Ordet ”återuppbygga” innebär, på den denotativa nivån, ”att på nytt bygga i mer 
eller mindre ursprungligt skick, särskilt med avsikt på större anläggning”.33 I 
sitt ursprung härstammar alltså ordet från en kontext där en fysisk större 
byggnad återställs. I citatet ovan används metaforen i relation till 
Storbritanniens industrier vilka beskrivs som ”splittrade”. Med splittrade 
industrier menar Labour att industrierna, under The Conservatives styre, fått 
stänga ner och arbetare har förlorat sitt jobb.34 Eftersom industrierna inte 
splittrats eller är i behov av att återuppbyggas i fysisk mening innebär detta att 
termen ”återuppbygga” kan definieras som en metafor.35  

Metaforen ”återuppbygga” används för att beskriva vad The 
Conservatives misslyckats med och vad Labour ämnar göra, eller återställa, om 
väljare röstar på dem. Vid närmre anblick på den konnotativa nivån kan det 
anses effektivt att använda metaforen ”återuppbygga” då ordet implicerar att 
något förstörts samtidigt som det beskriver något positivt – att det förstörda 
skall återställas till ursprungligt skick. Ett ord tillskrivs alltså två funktioner.  

En problematik är dock att metaforen ”återuppbygga” inte inger ett 
särskilt futuristiskt eller visionärt intryck. Detta på grund av att konnotationer 
kring ordet för publiken tillbaka i tiden istället för framåt. I och med metaforen 
implicerar Labour att deras ambition inte är att förnya Storbritannien utan 
snarare att återställa landet till det skick som rådde innan The Conservatives 
var i regeringsposition. Metaforens, och således språkets, bakåtsträvande natur 
influerar därmed hela manifestets tonalitet. Ordet bakåtsträvande används 
främst i negativ bemärkelse inom politiken, ett exempel på detta är då Ung 
Vänster använder ordet ”bakåtsträvande” i samband med ordet 
”kvinnofientlig”.36  

Den bakåtsträvande tonalitet kan visserligen fungera som ett ankare för 
identifikation till redan aktiva partimedlemmar. Dessa medlemmar står starkt 

                                            
33, Nationalencyklopedin, ”Återuppbygga”, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/återuppbygga, (2015-04-20). 
34 ”The New Hope for Britain”, (People’s History Museum Archive and Study Centre), s. 11. 
35 I denna uppsats analyseras dock inte metaforen ”splittra” på grund av uppsatsens ringa 
omfattning.  
36 Tove Liljeholm, Ung Vänster, Ettan, ”Regeringens budget är kvinnofientlig och 
bakåtsträvande”, http://ungvanster.se/2013/09/18/regeringens-budget-ar-kvinnofientlig-och-
bakatstravande/, (2015-05-07).  
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kvar i det parti som, innan The Conservatives, skapade något de fortsatt vill 
identifiera sig med. Den förstärkta interna identifikationen styrks även av den 
retoriska strategin där användningen av ett ”vi” indikerar att Labour aktivt 
inkluderar de som redan sympatiserar med partiet medan övriga per automatik 
hamnar utanför. Längtan tillbaka till den tid som var genomsyrar manifestet 
och därför kan slutsatsen dras att partimedlemmarna identifierar sig med 
attributen från den tiden, den form av identifikation Burke kallar ”The 
Identifying Nature of Properties”. En djup identifikation tillbaka till vad som 
varit skapar en vilja till ”återuppbyggnad”.37  

2.2.2 Särskiljande metafor: ”Förstörelse” 
Utöver dessa ”bygg-metaforer” användes många andra metaforer med en negativ 
tonalitet för att beskriva The Conservatives agerande. Därför analyseras 
metaforen ”förstörelse” vilken får exemplifiera manifestets särskiljande drag 
från övriga tre manifest:  

Of course we know that the full work of rebuilding will not be easy. Of course we know 

that, thanks to world conditions and the Conservative years of destruction and decay, our 
task is made much harder. (min kursiv)38 

Förstörelse innebär, på en denotativ och mer ordagrann nivå, att något görs helt 
odugligt och/eller oanvändbart främst i fysisk mening.39 Metaforen nämns i 
samband med ordet ”decay” (förfall) vilket förstärker dess negativa intryck. 
Ordet ”förstörelse” används i relation till de år The Conservatives varit i 
styrande position och syftar inte direkt på förstörelse av ett fysiskt ting och 
tolkas således som en metafor.   

Orden ”förfall” och ”förstörelse” skiljer sig dock väsentligt på den 
konnotativa nivån. Ordet ”förfall” implicerar att något blivit nedgånget till följd 
av tiden snarare än en aktiv handling medan ”förstörelse” vittnar om en aktiv 
handling vilken ligger till grund för skadan. Ordet ”förstörelse” är alltså ett 
aktivt ord vilket bekräftas av dess verb-form ”att förstöra”. Likt metaforen 

                                            
37 Burke 1969, s. 36. 
38 ”The New Hope for Britain”, (People’s History Museum Archive and Study Centre), s. 5. 
39 Nationalencyklopedin, ”Förstöra”, http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/förstöra, 
(2015-04-20). 
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”återuppbygga” är ”förstörelse”, i denna kontext, ett bakåtsträvande ord 
eftersom det syftar till att visualisera åren som varit. Det faktum att de 
metaforer som används generellt sett har negativ tonalitet och för att beskriva 
The Conservatives agerande snarare än vad Labour ämnar göra vittnar om en 
organisation i missnöje utan det visionära drivet en väljare kan önska se i ett 
parti.  

Labour antar en ”missnöjesroll” vilken de kan identifiera sig med, i 
enlighet med Burke en form av ”Cunning Identification”, men som de sedan inte 
lyckas förmedla till sin publik. Detta resulterar i sin tur i att publiken inte 
finner samma identifikation som organisationen. Den undermåligt spelade 
”missnöjesrollen” gav bristfälliga valresultat, ett manifest med öknamnet ”the 
longest suicide note in history” och ledde till en organisation i behov av 
förändring.40       

                                            
40 Burke 1969, s. 36.   
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3 ”Britain Will Win” 

3.1 Retorisk Kontext  
År 1987 var det åter val i Storbritannien och Labour med partiledare Niel 
Kinnock hade genomfört ett antal organisatoriska förändringar. Partiet hade vid 
den här tidpunkten, i enlighet med Lees-Marshment, blivit ”säljorienterat” och 
fokuserade i större utsträckning på att anpassa sitt budskap efter 
marknaden/publiken.41 Praktiskt inom organisationen innebar detta att Labour 
jobbade med kommunikationen på ett nytt sätt i syfte att anpassa den mer efter 
den tänkta målgruppen. I detta läge behåller Labour sin politik och hur de går 
tillväga när de utformar den men bygger sina argument utefter sina kanaler och 
sin publik.  

Lees-Marshment beskriver de steg Labour går igenom vid valet 1987:42 
1. Politikdesign (Partiet utvecklar sin politik utefter eget tycke, likt 1983)  
2. Marknadsundersökning (Utförs i syfte att undersöka väljares reaktion på 

Labours politik så att kommunikationen kan formas efter de som inte 
röstat på Labour tidigare men kan tänka sig att göra det i framtiden) 

3. Kommunikation (Labour implementerar säljtekniker som direktreklam 
och inriktad kommunikation för att övertala potentiella väljare, de 
använder alltså kanaler som är anpassade för att nå sin målgrupp)  

4. Kampanj (fortsätter likt steg tre) 
5. Val (Labour förlorade) 

Anmärkningsvärt för detta manifest, utöver det nya arbetssättet som fått forma 
kommunikationen och språket, är dess stilnivå och långa meningar. Det är 
tydligt att språket genomgått en kraftig förändring mellan åren 1983-1987 då 
det nu förekommer fler metaforer och även fler stilfigurer som till exempel 
anaforer: en stilfigur som innebär att man upprepar ett eller flera ord i början av 
en mening. Dessa kan identifieras både i förordets inledning och i mitten av 
förordet. Anaforen i mitten av förordet är den längsta och därför också det 
tydligaste exemplet. Det som upprepas i varje mening är ”Eight years of…” följt 

                                            
41 Lees-Marshment 2001, s. 1076.   
42 Ibid., s.1077.  
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av ett misslyckande från The Conservatives.43 Labour använder anaforen för att 
belysa hur länge The Conservatives har suttit vid makten och därigenom hur 
länge landet, enligt Labour, misskötts.  

Manifestet är 75 sidor långt vilket, likt år 1983, skrivs ut på manifestets 
framsida. Framsidan är prydd av en bild av 
Kinnock som framställs som maktfull genom 
armens uppsträckta position men samtidigt 
välkomnande då handflatan, på samma sätt 
som Jesusstatyn i Brasilien, är vänd mot 
publiken.44   

Detta manifest inleds med förordet 
vilket är två sidor långt, därefter följer själva 
manifestet utan någon innehållsförteckning 
däremellan. Förordet skrevs precis som 1983 
ut ett kollektivt perspektiv av partiledaren 
Kinnock. Inga personliga ord som ”jag” 

användes utan Kinnock förhöll sig 
kontinuerligt till ett ”vi”. En skillnad från 
föregående manifest är att detta förord signerades för hand av Kinnock vilket 
ger manifestet en mer personlig prägel och styrker samtidigt dess validitet.  

3.2 Metaforanalys 
Förordets metaforer är fler till antalet än tidigare. Det förekommer även i detta 
manifest metaforer kopplade till byggkonstruktion, särskilt metaforen ”bygga”. 
Dock behandlas dessa metaforer på ett annorlunda sätt, vilket diskuteras nedan.  

Den särskiljande aspekten i detta manifest identifieras främst i 
metaforbrukets bredd. Metaforerna som används för att beskriva negativa 
aspekter hämtas från fler områden än tidigare, vilket kan tolkas som ett försök 
från Labour att bli mer tillgängliga för publiken. Metaforer hämtas till exempel 
från naturen: ”flooding” (översvämmande), samhället: ”penalise” (straffa) och 

                                            
43  ”Britain will win”, (People’s History Museum Archive and Study Centre), 1987, s. 1.  
44  Manifestens bilder är i sig intressanta att analysera i relation till förordet och 
partiorganisationen. På grund av omfångsbegränsningar är detta dock inte en möjlighet. 

Figur 2. Labours partiledare Niel Kinnock 
på manifestets framsida år 1987 
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från biologin: ”agening” (åldrande). Den särskiljande metaforen vilken 
analyseras är översvämmande då den anses exemplifiera metaforernas bredd.  

3.2.1 Byggmetaforen: 1987 
Metaforen ”build” (bygga) används genomgående i förordet i syfte att beskriva 
vad Labour ämnar genomföra om de erhåller majoritet. Nedan presenteras ett 
representativt exempelcitat där metaforen ”bygga” används:   

The election will decide whether we and our children are to live in a country that builds 

high standards of care for all who need treatment for illness, pensions in retirement, good 
grounding in educaton, fair chances to get on; or in a country where Conservatives go on 
running down the vital health, educations and social services of every community. (egen 
kursiv)45 

På den denotativa nivån definieras verbet ”bygga” av Nationalencyklopedin som 
att ”framställa (komplicerat föremål) genom att sammanfoga delar främst på 
avsikt på (del av) hus, men även fartyg, fordon etc.”46 Ordet används alltså i sin 
ursprungliga form i en verkstads- eller byggplatskontext. Vilket innebär att 
ordet i denna kontext, som innefattar standarden av vård och ingen fysisk 
uppbyggnad i sig, definieras som en metafor.  

Metaforen ”bygga” implicerar, på en konnotativ nivå, ett mer visionärt 
förhållningssätt än ”återbygga”. Metaforen ”bygga” rymmer fler möjligheter till 
nytänkande medan ”återuppbyggnad” utesluter nybygge eller innovation. 
Metaforen implicerar något positivt då ordet vanligtvis används för att beskriva 
en positiv utveckling, vilket påvisar att det politiska språket har breddats för att 
ge plats åt nya idéer och innovation. Genom breddningen inkluderas nya tankar 
och, till viss del, åsikter. Något som således öppnar upp för en bredare skara 
väljare att identifiera sig med partiet. 

Genom att återanvända en terminologi från tidigare manifest behåller 
Labour en språklig kärna vilket i sin tur innebär att de minskar risken för att 
dess medlemmar ska förlora identifikationen till partiet. Den bevarade 
identifikationen säkerställs då språk och grundläggande antaganden sker på 

                                            
45 ”Britain will win”, (People’s History Museum Archive and Study Centre), s. 1.  
46Nationalencyklopedin, ”Bygga”, http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/bygga, (2015-03-
29).  
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samma omedvetna plan. Gällande språket menar Lakoff och Johnson att: ”Since 
communication is based on the same conceptual system that we use in thinking  
and acting, language is an important source of evidence for what that system is 
like.”47 Sättet vi tänker och agerar (det konceptuella systemet) sker till stor del 
omedvetet och med detta citat och Scheins teori i ryggen kan det konstateras att 
byggmetaforen fyller en viktig funktion inom den organisatoriska 
förändringsprocessen. Genom att inte förändra metaforiken till fullo utan att 
använda samma terminologi i en annan form kan språket nå den konceptuella 
nivån och påbörja en långsam förändring av partimedlemmars grundläggande 
antaganden. 

Dessa grundläggande antaganden kan i sin tur starkt kopplas till 
identifikation då identifikationen, som Burke beskriver med ”Cunning 
Identification”, också i viss mån bildas på det omedvetna planet genom medvetet 
och omedvetet överläggande.48 Därmed kan slutsatsen dras att grundläggande 
antaganden, språk i form av metaforer och identifikation samspelar och 
påverkar varandra på ett omedvetet plan.  

3.2.2 Särskiljande metafor: ”Översvämmande” 
Fortsättningsvis kan den särskiljande metaforen ”översvämmande” ses i följande 
citat: ”Eight years of record unemployment, relentless industrial colsures and 
redundancies, of flooding imports and shrunken investment.” (min kursiv)49   

På denotativ nivå kan en översvämning beskrivas som en händelse 
vilken sker i naturen till följd av antingen väder eller mänsklig aktivitet. En 
översvämning innebär på denna ordagranna nivå att ”högvatten breder ut sig 
över land tillfälligt”.50 En sådan händelse kan resultera i både lindriga och 
allvarliga konsekvenser. Att termen i denna kontext är en metafor är tydlig då 
den används för att beskriva hur Labour ser på importpolitiken de senaste åren 
och inte för att beskriva att ”högvatten brett ut sig över land”.    

                                            
47 Lakoff & Johnson 2003, s. 3.  
48 Burke 1969, s. 35.  
49 ”Britain will win”, (People’s History Museum Archive and Study Centre), s. 1.  
50 Arne Forsman et al., ”Översvämning”, Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/översvämning, (2015-03-29). 
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Labours språkliga förändring innebär att de pratar om The 
Conservatives på ett mer allmängiltigt sätt, och visar en bredare förståelse för 
hur deras publik ska kunna identifiera sig med eller åtminstone ta till sig deras 
budskap. Genom att använda metaforen ”översvämmande” ger de publiken ett 
mer tillgängligt medel för förståelse. I och med att ordet kommer från naturen 
riktar det sig inte mot någon särskild grupp, utan metaforen blir, på den 
konnotativa nivån, tillgänglig för tolkning för alla. För organisationen innebär 
denna breddning att de öppnar för att nå ut till fler grupper vilket sannolikt 
ökar partiets mångfald.  

Denna språkliga förändring, eller breddning, sker på organisationens 
första nivå, vilken Schein kallar artefakter. Det är svårt att med ett manifest 
som grund avgöra huruvida detta accepteras på de andra två nivåerna, men av 
valresultatet att döma ökade Labours stöd vilket tyder på att partiet samarbetat 
väl under förändringen och inom kampanjen inför valet.51 Något som ligger till 
grund för ett lyckosamt samarbete, särskilt inom politiken, är att medlemmar 
inom organisationen delar och kommunicerar samma värderingar. Därför tolkas 
förändring som genomgående även på den andra nivån, värderingar. 

Breddningen är inte (på grund av dess fortsatta hänvisning till åtta år av 
misslyckande) en stor förändring på den tredje nivån ”grundläggande 
antaganden”. Identifikationen för redan aktiva partimedlemmar sker alltså 
fortsatt genom ”Cunning Identification”, då samma missnöjesroll fortfarande 
används i syfte att lyfta fram partiet. Men identifikationen skapas också, främst 
för de nya väljarna, genom ”The Identifying Nature of Properties” förutsatt att 
de identifierar sig med de missnöjesattribut som påpekas av Labour.   

                                            
51 The UK Parliament, Parliamentary Business – Publications & Records, ”Election Statistics: 
UK 1918-2007”, http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP08-12/election-statistics-uk-
19182007, (2015-04-27).  
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4 ”Because Britain Deserves Better” 

4.1 Retorisk Kontext  
Tio år senare, 1997, var det återigen val och Labours tredje manifest ges ut. 
Mellan 1987 och 1997 hade det varit ytterligare ett val där Labour ökade sitt 
stöd med 3,6 procentenheter, detta var ett positivt resultat men räckte inte för 
att de skulle få majoritet. År 1997 skulle vindarna vända för Labour då de erhöll 
ett stöd på 43,2%, en ökning med hela 8,8 
procentenheter jämfört med 1992.52 

Innehållsmässigt skiljer sig detta 
manifest essentiellt från de tidigare då det 
innehåller oerhört många bilder. Den första 
bilden läsaren möts av är framsidan, vilken 
pryds av partiledaren Tony Blair. Bilden 
liknar ett porträtt vilket gör den mer intim 
och således understryks manifestets mer 
personliga prägel. Blairs uppsyn är av seriös 
karaktär vilket samspelar väl med dess titel 
”Because Britain Deserves Better”. 53  

Bilderna i manifestets innanmäte relaterar 
till manifestets språkliga innehåll och 
föreställer både maktfulla ledare tillsammans med Tony Blair och Blair 
tillsammans med folket i en vardaglig kontext. Bilderna ger manifestet en mer 
personlig prägel då läsaren får en visuell insyn i partiets verksamhet, denna mer 
personliga prägel fungerar också som incitament för identifikation. Den 
retoriska strategin kan ses som mer personlig och relationsbyggande till följd av 
deras försök att genom språk och bild inkludera läsaren.  Vid analys av bild och 
språk kan denna retoriska strategi fastslås vilket gör en bredare analys av 

                                            
52 The UK Parliament, Parliamentary Business – Publications & Records, ”Election Statistics: 
UK 1918-2007”, http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP08-12/election-statistics-uk-
19182007, (2015-04-27). 
53 Manifestens bilder är i sig intressanta att analysera i relation till förordet och 
partiorganisationen. På grund av omfångsbegränsningar är detta dock inte en möjlighet. 

Figur 3: Tony Blair pryder omslaget på 1997 
års manifest 
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partiet med hjälp av termer så som professionalization möjlig. Den kraftigt 
förändrade retoriska strategin fastslår även partiets omfattande organisatoriska 
förändring.  

Strategin Labour tillämpar kan tolkas som en förändring i linje med vad 
Farrell och Webb kallar professionalization. Ett parti som genomgått 
professionalization, likt Lees-Marshments definition av marknadsorienterat 
parti, behandlar politik som en produkt. En intressant aspekt inom 
professionalization är partiledarens roll i partiet. Partiledaren får en utvidgad 
och mer betydelsefull roll, ett fenomen som de kallar presidentialization. 
Partiledaren blir mer av en symbolisk figur för partiet genom marknadsföring 
vilket underlättar för publiken att skapa en relation till partiledaren och då i 
förlängningen även till partiet. Den omfattande användningen av bilder på Blair 
genom hela manifestet, och att Blair skriver ur både ett ”jag” och ”vi” perspektiv 
(exempelvis: ”I want to govern this country”) är ett tydligt tecken på partiets 
professionalization genom presidentialization. 54 

Labour kan nu klassas som en fullgången ”professionaliserad” 
partiorganisation genom sin kommunikation och sättet de marknadsför partiet 
genom sin partiledare.55  

En personligare strategi vilken underlättade för publiken att identifiera 
sig med Labour visade sig i valutgången vara gynnsam för partiet. Bilderna 
bidrar även till att manifestet får ett kraftigt ökat sidantal jämfört med de andra 
manifesten, vilket (till skillnad från de andra manifesten) inte framgår på dess 
framsida.  

År 1997 hade Labour förändrats till att, enligt Lees-Marshment, 
definieras som ett marknadsorienterat parti. Detta innebär att organisationen 
anpassade sig i stor omfattning till sina väljare och jobbade enligt följande 
process vid ett val:56  

1. Marknadsanalys (genom kvantitativa undersökningar undersöker 
de väljares reaktion på deras politik)  

                                            
54 ”Because Britain deserves better”, (People’s History Museum Archive and Study Centre), 1997, 
s. 1. 
55 Farrell & Webb 2002, s. 119-120.  
56 Lees-Marshment 2001, s. 1079-1080. 
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2. Utformning av politik (partier designar sin politik i syfte att 
bemöta väljarens behov)  

3. Anpassning av politik (partiet anpassar sin politik med hänsyn till 
genomförbarhet, intern reaktion, konkurrens och stöd)  

4. Implementering (implementerar säljtekniker som direktreklam 
och inriktad kommunikation för att övertala potentiella väljare) 

5. Kommunikation (implementerar säljtekniker som direktreklam 
och inriktad kommunikation för att övertala potentiella väljare)  

6. Kampanj (fortsätter likt steg fem)  
7. Val (Labour vann) 

Labour inleder processen med en marknadsanalys vilket gör dem öppna för 
påverkan innan de format sina slutgiltiga åsikter och sin kommunikation. 
Språkligt innehåller detta manifest många metaforer och figurer vilket gör det 
snarlikt manifestet från år 1987. Likt de tidigare manifesten innehåller även 
detta metaforer hämtade från byggkonstruktion.  

4.2 Metaforanalys 
Även i detta manifest är byggterminologin genomgående och byggmetaforen är 
återigen de mest förekommande, därför har dessa valts ut för analys. Unikt för 
detta manifest är att det finns ytterligare en metafor vilken används i samma 
extensiva utsträckning som byggmetaforerna: metaforen ”tackla”. Metaforen 
”tackla” har inte använts i något av de andra manifesten och anses därför 
exemplifiera det särskiljande för detta manifest.  

4.2.1 Byggmetaforen: 1997 
I citatet nedan exemplifieras användningen av byggmetaforen. Citatet återges i 
båda metaforanalyserna då det är ett bra exempel på hur metaforerna används i 
förordet:  

Britain can and must be better: better schools, better hospitals, better ways of tackling 

crime, of building a modern welfare state, of equipping ourselves for a new world economy. 
(min kursiv)57 

                                            
57 ”Because Britain deserves better”, (People’s History Museum Archive and Study Centre), s. 1.  
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Den denotativa nivån för metaforen ”building” (bygga/bygger) har redan 
redogjorts för i kapitel 3.2.1 och kommer därför inte redogöras för igen. 
Metaforen används upprepade gånger i förordet och därigenom kan vi 
konstatera de tre manifestens röda tråd. Labour menar på att deras ambition är 
att ”bygga en modern välfärdsstat” eller som de uttrycker det i ett annat citat 
”bygga ett bättre Storbritannien”. 58  Därigenom kan det klargöras att 
behandlingen av metaforen i detta förord är snarlik behandlingen i förordet från 
år 1987.  I den analysen fastslogs hur metaforen öppnade upp för nya idéer och 
ett mer visionärt förhållningssätt.  

Vad som är mer intressant är att Labour detta år återgick till 
användningen av metaforen ”återuppbygga”, vilken i 1983 års förord 
identifierades som bakåtsträvande och exkluderande. Sättet Labour behandlar 
metaforen ”återuppbygga” 1997 jämfört med 1983 exemplifierar specifika 
språkliga skillnader. ”Återuppbygga” används, år 1997, i en mening där Labour 
behandlar relationen mellan staten och folket: ”Our mission in politics is to 
rebuild this bond of trust between government and the people.” (egen kursiv)59 
Genom att Labour använder ordet ”people” (folk) i samma mening inkluderar de 
aktivt alla grupper i Storbritannien. På så sätt skiljer sig användningen av 
metaforen ”återuppbygga” gentemot 1983, då Labour inte använde inkluderande 
ord i relation till metaforen och således blev exkluderande i sitt språk. 
Tilltalandet av ”folket” innebär att de skapar möjlighet till identifikation, inte 
bara för redan aktiva medlemmar, utan även för alla potentiella väljare som 
känner en form av missnöje och brist på förtroende för The Conservatives. 
Attributen om missförtroende och missnöje, vilket identifierades i analysen av 
metaforen ”återuppbygga” från manifestet 1983, kvarstår dock och därigenom 
fortsätter Labour att stärka sitt band till de redan aktiva medlemmarna.   

Sammanfattningsvis öppnar Labour upp både för att styrka redan aktiva 
medlemmars identifikation samt att skapa nya band av identifikation med nya 
väljare som kan tänkas dela deras missnöje. Detta sker genom att hänvisa till 
attribut om ”missförtroende” samtidigt som de inkluderar den stora massan 

                                            
58 Ibid., s. 1.  
59 Ibid., s. 4. 
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genom att tilltala ”folket”. 60  Detta nya metaforbruk identifieras som en 
bidragande faktor till Labours framgångar som organisation och i sin tur dess 
goda resultat i valet. Analysen visar, även denna gång, att en genomgående 
användning av en viss terminologi under lång tid kan bidra till att öka 
acceptansen till förändringsprocessen för redan initierade medlemmar. 

4.2.2 Särskiljande metafor: ”Tackla”  
Metaforen tackla förekommer upprepade gånger i förordet och är tillsammans 
med byggmetaforerna den mest förekommande metaforen. Samma citat som i 
exemplet med byggmetaforen används för att exemplifiera hur metaforen 
behandlas i förordet:  

Britain can and must be better: better schools, better hospitals, better ways of tackling 

crime, of building a modern welfare state, of equipping ourselves for a new world economy. 
(egen kursiv)61 

Metaforen ”tacklar” är en term som, på dess denotativa nivå, vanligtvis 
förekommer i sportsammanhang och syftar till en handling där en sportutövare 
”går in på livet i syfte att erövra bollen eller pucken”.62 Termen används i 
förordet främst i relation till sådant som uppfattas problematiskt och negativt, 
till exempel brott och ojämlikhet. I citatet ovan används metaforen i relation till 
brottsbekämpning vilket exemplifierar den vanligaste användningen av 
metaforen och även fastslår dess definition som en metafor. 

På en konnotativ nivå kan handlingen tolkas som en kraftfull handling 
och till viss del häftig vilket innebär att dess resultat kommer direkt och näst 
intill abrupt. I sin kontext innebär detta att om organisationen Labour, och i 
förlängningen dess medlemmar, accepterar metaforen ”tackla” accepterar de 
även en kraftfull och aggressiv politik gentemot brottsbekämpning.  

Metaforen ”tackla” tolkas som ett resultat av Labours nya arbetssätt. 
Den nya organisationen inleder sitt arbete med en marknadsundersökning där 

                                            
60 Burke 1969, s. 23.  
61 ”Because Britain deserves better”, (People’s History Museum Archive and Study Centre), s. 1.  
62  Nationalencyklopedin, ”Tackla”, http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/tackla, (2015-
04-04).  
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de undersöker väljarnas synpunkter, för att därefter forma sin egen politik.63 På 
så sätt får de möjlighet att forma sin politik enligt marknadsundersökningens 
utgång och ”tacklar” potentiella problem eller meningsskiljaktigheter redan 
innan de uppstår. Genom detta minimerar Labour potentiella menings-
skiljaktigheter mellan väljare och parti.  

Likt tidigare år ökade Labours stöd under valet vilket tyder på att 
partiet samarbetat väl och kommunicerat enhetliga värderingar till sin publik. 
Med detta till grund kan slutsatsen dras att förordets särskiljande metafor har 
accepterats av partiets medlemmar. Medlemmarna accepterar alltså metaforen 
”tackla” på den första nivån (artefakter) vilket innebär att de identifierar sig 
med och accepterar organisationens arbetssätt som implementerats av 
organisationsledningen.  

Accepteras dessa handlingar kan slutsatsen dras att identifikation på 
följande nivåer sker genom en form av självbedrägeri genom handling vilket 
beskrivs av Burke i teorin ”Cunning Identification”.64 Genom att handla och 
arbeta på ett visst sätt implementeras nya värderingar i medlemmarna, på så 
sätt ägnar de sig åt självbedrägeri när de handlar utifrån de värderingar, som 
med hjälp av metaforer, kommuniceras från organisationens ledning.  
  

                                            
63 Lees-Marshment 2001, s. 1079-1080.  
64 Burke 1969, s. 35.  
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5 Sammanfattande diskussion  
Till vår början, år 1983, var Labour en organisation vars medlemmar starkt 
identifierade sig med det förflutna. Språket vittnar om partiets önskan att 
återgå till hur det var innan Storbritannien styrdes av The Conservatives och 
inkluderar därför endast de som sympatiserar med Labour innan valet. Detta 
innebar att Labour som parti använde sig av en retorisk strategi där de stärkte 
sina band och skapade en starkare identifikation inom organisationen. Denna 
strategi kan tänkas skapa stark sammanhållning mellan redan existerande 
medlemmar men tenderar samtidigt att utesluta andra tänkbara väljare, 
detsamma gäller för den bakåtsträvande tonaliteten i språket. Detta kom dock 
att förändras under de kommande fyra åren, fram till nästa val i Storbritannien.  

Vid år 1987 har det skett en stor intern förändring inom Labour. I 
manifestets förord synliggörs detta genom den språkliga breddningen. 
Breddningen tolkas som en manöver i syfte att tilltala en bredare målgrupp och 
genom detta öka mångfalden bland medlemmar och väljare. Problematiken, eller 
den stora svårigheten, vid en genomgående organisatorisk förändring är att 
bibehålla de redan aktiva medlemmarna och inte förändras i en takt som gör att 
medlemmarna inte längre kan identifiera sig med organisationen. Labours 
bevarande av viss terminologi, den så kallade ”byggmetaforen”, från föregående 
manifest innebar att det blev enklare för gamla medlemmar att fortsatt 
identifiera sig med partiet. Genom att endast förändra användningen av 
terminologin och inte terminologin i sig kan språket nå och långsamt förändra 
organisationsmedlemmarnas grundläggande antaganden. Metaforerna har 
denna funktion då de, likt grundläggande antaganden och identifikation, är 
tankeprocesser människan använder på en omedveten och konceptuell nivå. Att 
använda metaforer för att nå grundläggande antaganden blir därför mycket 
effektivt. Denna långsamma förändring av värderingar är en av hörnstenarna i 
Labours lyckade organisationsförändring.   

Den särskiljande metaforen, ”översvämma”, påvisar vissa skillnader och 
vissa förändringar som skett inom Labour som organisation. Metaforen vittnar 
främst om breddningen av de områden där Labour hämtar sina metaforer. Detta 
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fastställer dess arbetssätt där de, innan de utformar kommunikationen, 
undersöker sin målgrupp och hur de med fördel kommunicerar med denna. 

Genom att se över valresultatet, som hade förbättrats jämfört med 
föregående val, kan slutsatsen dras att deras kommunikation varit effektivare 
än tidigare. En effektivare kommunikation innebär dels att partiet lyckats nå ut 
till en bredare målgrupp och dels att de, inom partiet, kommunicerat ett och 
samma konsekventa budskap – trots en stor intern förändring. Då partiet har 
kommunicerat samma budskap kan slutsatsen dras att förändringen som 
implementerats, dels genom språket och metaforerna, har accepterats av 
partimedlemmarna. En stor faktor i att det nya budskapet accepteras är 
bibehållandet av en tidigare terminologi vilket gjort att partimedlemmarna, 
genom förändringens gång, fortsatt identifierar sig med partiet och dess 
budskap.  

År 1997 behåller Labour fortsatt sin byggterminologi. Organisationen 
återgår dock till metaforen ”återuppbygga” men använder metaforen på ett mer 
inkluderande sätt genom att i samma mening inkludera folket – i bred 
bemärkelse. Den nya, förändrade användningen av ordet ”återuppbygga” 
exemplifierar och befäster skillnader i hur terminologin nyttjas av Labour till 
följd av hur organisationen förändrats och dess nya arbetssätt. Den mer 
inkluderande användningen av ordet öppnar upp för att stärka banden med 
redan aktiva medlemmar samtidigt som de aktivt inkluderar andra missnöjda 
väljare (genom den breda termen ”folket”). 

Den andra metaforen, ”tackla”, talar till viss del om Labours 
angreppssätt. Kanske är det ett resultat och i högsta grad en målande 
beskrivning av vad som skett inom organisationen under de senaste 15 åren. 
Arbetssättet är synligt på Scheins första nivå (artefakter) vilket innebär att om 
Labours partimedlemmar på ett omedvetet plan accepterat metaforen ”tackla” 
har de även accepterat organisationens nya arbetssätt. Likt valet år 1987 
förbättrades Labours valresultat vilket tyder på att partimedlemmarna 
accepterar kommunikationen, metaforerna och då i sin tur förändringen.    

De skillnader som identifierats år 1997 handlar främst om angreppsätt 
och retorisk strategi. Labour visar genom metaforen ”tackla” en aktivare profil 
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gentemot sin publik, vilket tyder på att partiorganisationen är mer aktiv. Genom 
metaforerna, som existerar på första nivån, når Labour acceptans på den 
djupaste och sista nivån (grundläggande antaganden) då dessa samexisterar på 
samma omedvetna och konceptuella nivå. 

Sammanfattningsvis fastslås att ett kontinuerligt bevarande av en viss 
metafor kan bidra till att behålla medlemmar under en organisatorisk 
förändring då medlemmarna inte förlorar identifikationen till organisationen. På 
så sätt påvisas metaforens viktiga roll inom organisationskultur och i en 
förändringsprocess. Den tydligaste förändringen i Labours språkanvändning 
sker mellan 1983 – 1987, särskilt med hänsyn till byggmetaforen. Den 
organisatoriska förändringen innebar år 1987 att språket och de områden där 
metaforer hämtades breddades. Detta resulterade i att Labour lyckades nå ut till 
en bredare publik samtidigt som de, genom att bibehålla viss terminologi, 
bibehöll sina redan aktiva medlemmar. År 1997 hade den retoriska strategin 
förändrats genomgående, organisationen hade genomgått en professionalization 
genom presidentialization vilket ytterligare underlättade identifikations-
processen för nya väljare. 

Avslutningsvis kan det konstateras att den språkliga förändringen hade 
stor inverkan på hela den organisatoriska förändringsprocessen. Språket 
fungerar som verktyg för att nå grundläggande antaganden då både 
grundläggande antaganden och språk existerar på en omedveten och konceptuell 
nivå. 

Ur ett bredare perspektiv är detta resultat oerhört intressant att 
utveckla i framtida studier då den språkliga aspekten inom förändrings-
kommunikation inte är särskilt uppmärksammad trots att den fyller en stor 
funktion. Fler kvalitativa studier kan fastslå strategier för att genom språk nå 
den grundläggande nivån som är erkänt svårast att förändra då den är så djupt 
rotad och existerar som tankeprocesser på ett omedvetet plan.  Detta är viktigt 
då människor är konstant utsatta för organisatorisk förändring, vilket innebär 
att dessa förändringar behöver genomföras på ett så korrekt sätt som möjligt för 
att säkerställa trivsel för anställda. 
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