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Posters have been used in political communication for more than a century, and are still an import-
ant element in the election campaigns. However, few studies have been devoted to the way in
which text and image work together in order to obtain the rhetorical goal of making voters vote for
a specific party.

In this study, election posters in the 2002 general election in Sweden from all parties represented
in the Swedish parliament (139 posters) are analysed. The context of this specific sample of polit-
ical communication is described through a sociological approach inspired by Pierre Bourdieu, and
through theories of political marketing. The model for analysis of the posters combine semiotics
and rhetoric in order to present a model capable of analysing both text and image, and the way in
which they are used in order to influence and persuade voters.

The conclusions are that Swedish parties favour textual messages and not visual elements, and
that when visual elements are used, these are mostly portraits of candidates. So apparently, the pre-
dominance of visual elements in advertising does not show in election posters. Neither can one
claim that personalisation is a predominant element, as the total percentage of posters depicting
candidates is quite low. The tendency towards negative campaigning seen in earlier elections is not
present in the 2002 posters, and the rhetoric is mostly epideictic and thus aimed at keeping already
convinced voters rather than attracting new ones. This might indicate that the election posters, due
to changes in the media structure and the increasing focus on issues in the election campaigns, have
lost their role as means of attracting new voters and have become more of an “internal” affair, tell-
ing the party’s voters, in a way which presupposes shared points of view, that the party is there to
be voted for as always. The posters thus fulfil a symbolic function of binding together adherents
rather than attracting newcomers. 
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Förord

 

I mitten på 1980-talet läste jag på institutionen för statsvetenskap vid Århus
universitet och höll på med kursen i internationell politik och organisation. En
av lektionerna avslutade läraren, Hans Henrik Holm, med att säga att »nästa
lektion ska vi höra om rompnissarnas betydelse för studiet av internationell po-
litik». Alla vi studenter såg något konfunderade ut, men förklaringen kom
veckan efter: Holm hade varit på bio med sina barn och sett den nya filmen

 

Ronja Rövardotter

 

, och han berättade om dessa små varelser som hela tiden
frågade »Voffor gör de på detta viset?» Detta, förklarade han, var så man borde
bedriva studier av internationell politik: man iakttar hur folk, stater och orga-
nisationer gör och frågar sig själv, 

 

varför

 

 de gör på detta vis.
Metoden förefaller mig att vara en bra beskrivning av hur man jobbar inom

pragmatisk textanalys (och överhuvudtaget inom tolkande humanistiska och
samhällsvetenskapliga grenar): man iakttar och beskriver ett fenomen så väl
som det går, och sen försöker man finna en förklaring på 

 

varför

 

 människor och
de organisationer de ingår i beter sig så.

Står man inför en valaffisch från året 2002 och ställer frågan »Voffor gör de
på detta viset?» är vägen fram till ett försök till svar ganska krokig – lika krokig
som min egen väg fram till den avhandling du nu håller i handen. Under min
doktorandtid har jag haft anställningar på Uppsala universitet, Roskilde uni-
versitetscenter, Nordens folkliga akademi och Göteborgs universitet där av-
handlandet har fått ske på mindre än full tid, vilket har resulterat i att avhand-
lingen har varit på väg ganska länge. Jag utnyttjade därför möjligheten att av-
sluta det ursprungliga projektet med en licentiatexamen hösten 2002 för att
kunna arbeta med ett mer aktuellt material i själva doktorsavhandlingen. När
jag sommaren 2003 fick anställning som doktorand vid Uppsala universitet be-
tydde det att tempot ökade avsevärt, och jag är tacksam för att Institutionen för
nordiska språk erbjöd denna möjlighet. Tack också till Ridderstads stiftelse för
historisk grafisk forskning som med ett stipendium såg till att det inte blev nå-
got glapp mellan anställningen vid Göteborgs universitet och doktorandtjäns-
ten.

Orsakerna till att jag har valt att skriva om just valaffischer kan sökas i en
fascination för mediets möjligheter, men också i ett intresse för politik och dess
uttrycksformer – ett intresse som också speglas i det faktum att min akademis-
ka bana började med en examen artium i statsvetenskap. Kombinationen av
statsvetenskapliga och språkvetenskapliga studier har gett mig en dubbel vin-
kel på fenomenet valaffischer, varför mitt svar på frågan om varför partierna
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gör på detta vis förmodligen skiljer sig från vad många skulle förvänta sig av
en avhandling i ämnet nordiska språk. För mig är det dock helt naturligt att för-
söka integrera de två kunskapsområdena i analysen av ett fenomen som är så-
väl kommunikation som politik.

Många bör tackas för inspiration och kommentarer. Mest tacksam är jag mot
professor Mats Thelander, som var min huvudhandledare fram till licentiaten
och därefter bihandledare, och professor Björn Melander, som var bihand-
ledare fram till licentiaten och därefter huvudhandledare. Detta har också inne-
burit att det är Björn som har fått kämpa med det faktum att svenska inte är mitt
modersmål, att min dagliga arbetsplats har legat 46 mil från institutionen och
att jag har envisats med att dra in teorier från andra ämnesområden än språk-
vetenskapen och från andra språk än nordiska och engelska. Detta har han gjort
på ett sätt som har lärt mig mycket om det svenska språkets finesser och har
tvingat mig att formulera mig på ett sätt som också kan förstås av andra än de
redan initierade. Jag är honom mycket tacksam för detta.

Studerande, vänner och kolleger i olika länder har med sina kommentarer
fått mig att tänka i nya banor. Jag har haft stort utbyte av att diskutera och
utväxla artiklar med många, och alla tackas härmed. Särskild tack till lektor
Tom Carlson från Åbo/Vasa, som var den första jag träffade som också skrev
om valaffischer. Umgänget med professor Finn Frandsen och lektor Niels
Brügger, båda Århus, har under alla åren varit till stor inspiration och nöje på
de mest skilda områden, vilket också gäller en lång rad personer från NSU,
Nordiska sommaruniversitetet. Tack till er alla!

Störst tack dock till Anna Gunnarsdotter Grönberg som inte bara har varit en
daglig inspiration, men som dessutom har har hjälpt mig med språklig korrek-
tur, i avhandlingen som i vardagen. Utan henne skulle mycket ha sett annor-
lunda ut.

Avhandlingen tillägnas två personer, som tyvärr inte fick se slutresultatet:
min bror Leif Vigsø Sørensen och min vän och kollega Mats Eriksson.

Göteborg, september 2004
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Del I: Teoretisk bakgrund
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1. Inledning 

 

1.1 Varför studera valaffischer?

 

Varje gång en valrörelse har dragit i gång i Sverige, släpper partierna sina val-
affischer vid presskonferenser. Och varje släpp ger upphov till kommentarer i
medierna om hur lyckade eller misslyckade årets affischer för just det partiet
är. När sedan alla partier har släppt sina affischer, har i stort sett varenda tid-
ning i landet en »analys» där ibland konstkritiker, ofta »vanligt folk» och alltid
reklammakare kommenterar och jämför de olika partiernas affischer till exem-
pel under rubriker som »Vem gör valets värsta tavla?»

 

1

 

 Kommunikations- och
reklamexperterna kommenterar, kritiserar eller ger, inte särskild ofta, beröm
och i intervjuer med »mannen på gatan» (»vox-pop») får folk berätta om de
skulle kunna tänka sig att rösta på partiet eller kandidaten utifrån affischen.

Jämfört med den övriga mängden av artiklar runt en valrörelse, utgör inte
dessa affisch-kommentarer särskilt mycket, men det faktum att de uppträder år
efter år visar på ett intresse från mediernas sida. Och eftersom vi vet att moder-
na medier i hög grad tänker på och mäter publikens intresse när man väljer vil-
ka ämnen man ska behandla, måste man konstatera att det uppenbarligen finns
ett hyfsat stort intresse för valaffischerna. Dock går det inte att bortse ifrån att
sådana tidningsartiklar är billiga att producera och att tidningarna kanske sna-
rare ser dem som utfyllnad, lite som »testa årets glass»-artiklar och dylikt.
Trots att detta kan vara fallet, finns det också ett intresse, om inte annat så på
grund av att partierna lägger ner så mycket pengar på just affischer och att de
är så synliga i det offentliga rummet.

Medieforskare har under de senaste tre fyra decennierna varit överens om att
tv är det viktigaste mediet för en politiker och ett parti i en valrörelse. Trots det-
ta, och bland annat på grund av begränsningar i möjligheterna att använda sig
av tv i en valrörelse, satsar partierna fortfarande stora belopp på affischering
inför varje val. Detta har inte förändrats av framväxten av hemsidor för partier
och kandidater (för kandidaternas del efter personvalets införande), som i stäl-
let har blivit ett supplerande medium och inte en ersättning för affischerna. Par-
tierna anlitar professionell kompetens för att planera valrörelsen och producera
affischerna. Alltså måste man i partierna tro:

– Affischerna har en funktion i en modern valrörelse.

 

1

 

Se t.ex. Jondelius 1994, Billger 2002, Bratt 2002a, Hofflander 2002, Hägg 2002, Laurén 2002.
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Tittar man på utvecklingen av affischer under decenniernas gång, kan även ett
otränat öga se att de har förändrats kraftigt och att de fortfarande förändras från
valrörelse till valrörelse, såväl bild- som textmässigt. Partierna måste alltså
tycka:

– Det är viktigt att på något sätt anpassa sig till tiden och situationen.

Valaffischen har fått en förändrad status under historiens gång. Från att vara
det absolut viktigaste och från början enda massmediala kommunikationssät-
tet, har den blivit en del av ett större mediepaket, och inte ens den viktigaste
delen i detta paket. Men fortfarande används mycket resurser på att ta fram af-
fischer, trycka upp dem och distribuera dem, och fortfarande tilldrar affischer-
na sig mycket uppmärksamhet och är föremål för diskussion. Huruvida de har
någon mätbar effekt på röstandet är svårt att säga, men partiernas satsning ty-
der i alla fall på att partierna själva tror på att affischerna har en effekt – eller
kanske att frånvaron av affischer skulle få en negativ effekt.

Valaffischen är kanske en kvarleva från en svunnen tids valrörelser, men
den är en kvarleva som har visat sig ha kvaliteter som gör att den hänger kvar
och det finns inget som tyder på att något parti i Sverige skulle våga sig på att
helt slopa affischerna i sin nästa valrörelse.

Det finns därför goda skäl att ta upp valaffischen som föremål för grundli-
gare analys. Den fyller uppenbarligen en kommunikativ funktion, och den ska-
par ett stort intresse (om än ofta mycket kritiskt intresse) i såväl medier som
bland väljarna.

Men det finns också andra skäl för att ge sig på valaffischen som analysob-
jekt. Inte minst är valaffischen ett komplext objekt där text och bild blandas
och samspelar på ett ofta intrikat sätt, och att försöka att belysa detta samspel
utgör en utmaning för textanalysen. Dessutom är valaffischen i hög grad en
texttyp där relationen mellan text och kontext spelar en stor och tydlig roll för
tolkningen av texten, och just att försöka bestämma 

 

vad

 

 i kontexten som är re-
levant för analysen och 

 

hur

 

 den kan infogas i analysen utgör också det en ut-
maning. Kanske är det just dessa intrikata frågor som gör att valaffischen inte
i någon större utsträckning har varit föremål för djupare analys, och det – får
man erkänna – gör det ju inte mindre intressant att kasta sig över just valaffi-
schen!

Valaffischen är en del av den partipolitiska kommunikationen och är också
därigenom intressant som objekt för granskning. Politiska partier väljs som re-
presentanter för befolkningen och fattar beslut å dess vägnar, beslut som i sin
tur påverkar befolkningens vardag.

 

2

 

 Det är enbart av den orsaken intressant att

 

2

 

Frågan om vad politikerna representerar är dock inte så enkel; den valda representanten »repre-
senterar ’vårt bättre jag’, den ståndpunkt vi skulle inta om vi haft tid och möjlighet att sätta oss väl
in i samhällsproblemen» som Leif Lewin (2003) skriver i sin redovisning av statsvetaren Hanna
Pitkins teorier.
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se på hur partierna beskriver världen, sig själva, sin uppgift och relationerna
mellan befolkning och parti. Sättet som ett parti och/eller en politiker bygger
upp en bild av världen på, utgör en argumentation för vilken politik man bör
föra, även om denna argumentation ofta är implicit och dess förutsättningar
dolda.

Men för att kunna beskriva den politiska kommunikationen på ett sätt som
motsvarar den politiska realiteten i Sverige i början av 2000-talet, måste man
visa hur politiken är en aktivitet där språket och kommunikationen har en cen-
tral roll. Att politik är en symbolisk aktivitet (vilket inte är samma sak som att
resultaten inte också är ytterst konkreta), har länge varit erkänt inom statsve-
tenskapen och den politiska filosofin, likaså att politikens forum är språket
(och i vidare bemärkelse: kommunikation). Denna avhandling bygger på just
dessa två grundförutsättningar, och det är i hög grad det som har styrt valet av
de teorier med vars hjälp jag vill beskriva politiken som område, den partipo-
litiska kommunikationen och valaffischen som en del av denna. Men eftersom
dessa teorier inte är allmänt kända inom en svensk tradition för studier av po-
litisk kommunikation, kommer introduktionen av teorierna att ta upp en större
del av avhandlingen än man kanske är van vid.

 

1.2 Avhandlingens struktur

 

Ovannämnda överväganden speglas i avhandlingens struktur, särskild i dess
första del som är en redovisning av den teoretiska bakgrunden. Efter detta in-
ledande kapitel om varför jag har valt att studera valaffischer följer en kort ge-
nomgång (kapitel 2) av tidigare forskning på området. Då avhandlingen rör sig
i ett flervetenskapligt område kommer jag här att beröra språkvetenskapliga,
retoriska, statsvetenskapliga och kommunikationsteoretiska aspekter. Syftet är
inte att ge en uttömmande genomgång av forskningen i (parti)politisk kommu-
nikation inom alla fälten, utan att peka ut vissa tendenser och centrala teorier.

Därefter följer en kort diskussion av vad som kännetecknar en valaffisch.
Efter detta kommer tre kapitel (4–6) som behandlar den för en pragmatisk ana-
lys så viktiga frågan om kontext. Vilka kontexter är relevanta för analysen av
2002 års svenska valaffischer och hur ska man beskriva dessa kontexter? Med
bakgrund i överväganden som redovisats ovan har jag kommit fram till tre kon-
texter: 

1) Den sociologiska kontexten, dvs. beskrivningen av det partipolitiska syste-
met. Analysen utgår här ifrån den Bourdieu-inspirerade sociologin. 

2) Den strategiska kontexten, dvs. hur partierna tänker sin valkommunikation.
Här är det politisk marknadsföringsteori som utnyttjas. 

3) Den situationella kontexten, dvs. hur samhällssituationen var i Sverige före,
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under och efter valrörelsen 2002. Här används i huvudsak statsvetenskapli-
ga studier för beskrivning av kontexten.

Själva modellen för analys av valaffischens uttryck diskuterar jag i kapitel 7,
och jag argumenterar där för en modell som förenar en grundläggande pragma-
tisk semiotik med en modern retorik. 

Avhandlingens andra del utgörs av analysen av 2002 års svenska valaffi-
scher. Efter en inledande diskussion om hur affischerna ska kategoriseras (kap.
8) följer den centrala analysen av affischerna efter parti (kap. 9). För varje parti
ges först en beskrivning av affischerna, sedan en analys av de olika affischer
som ingår i partiets kampanj och hur man genom text och bild skapar en bild
av partiet självt, av mottagaren och av situationen. Dessutom ges en kort be-
dömning av partiets affischkampanj som marknadsföring.

Analysens andra del (kap. 10) är mer explorativ, då jag här försöker se om
det går att urskilja någon skillnad i olika affischtypers retoriska funktion. Först
ger jag en översikt över vilka affischtyper som används i 2002 års valrörelse
(t.ex. kandidataffischer, rena textaffischer, bildaffischer) för sedan att undersö-
ka om det går att säga något om vilka typer som används på vilka sätt.

Avhandlingen avslutas med en konklusion där affischanvändningen i 2002
års valrörelse sammanfattas, men där också mera övergripande frågor om affi-
schen som politisk kommunikation kommer att diskuteras.

 

1.3 Avhandlingens material

 

Avhandlingens material

 

3

 

 består av alla affischer som samtliga riksdagspartier
själva har presenterat som 2002 års valaffischer på sina hemsidor eller som
svar på min förfrågan. Totalt rör det sig om 139 affischer, fördelade på följande
vis: centerpartiet 12, folkpartiet 23, kristdemokraterna 18, miljöpartiet 40, mo-
deraterna 23, socialdemokraterna 16 och vänsterpartiet 7. Affischerna har lad-
dats ner från hemsidorna före valdagen, och i de fall där filerna på nätet inte
höll tillräcklig bra kvalitet (för låg upplösning) har partierna kontaktats och de
har då skickat filer med högre upplösning.

Jag har alltså utgått från den samlade mängd affischer från samtliga partier
som före valet 2002 var representerade i riksdagen. Att materialet rent faktisk
omfattar partiernas alla affischer har inte på något sätt kontrollerats genom
oberoende källor, så det finns en möjlighet att partierna har tryckt upp supple-
rande affischer i ett senare skede av valrörelsen utan att informera om detta på
hemsidan. Även om så skulle vara fallet, påverkar inte detta det faktum att ma-

 

3

 

Affischerna finns under en period tillgängliga i elektronisk form på Institutionen för nordiska
språks hemsida, www.nordiska.uu.se, men kan också rekvireras från författaren.
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terialet innehåller det som partierna har önskat att hålla fram som sina affi-
scher. 

Varje affisch har tilldelats en kod som används vid hänvisning. Koden ut-
görs av en kombination av partiets namn, affischens typ och ett nummer, och
sammanhanget mellan kod och affisch framgår av listan över affischerna i bi-
laga 1.

Partiernas hemsidor presenterar partiernas rikstäckande kampanjer. Det
innebär att materialet inte inkluderar de lokala och regionala affischerna som
de flesta partier också trycker upp inför ett val, och vilkas främsta syfte är att
presentera lokala kandidater, eventuellt tillsammans med lokala frågor. Ett un-
dantag har dock gjorts med kristdemokraterna och socialdemokraterna, som på
sina respektive hemsidor presenterade personaffischer med lokala kandidater.
Dessa har inkluderats i materialet enbart därför att de av partierna själva har ta-
gits med som del av »2002 års valaffischer». Att så var fallet kan man kanske
förundras över, men i båda fallen handlar det om kända partiprofiler och om
huvudstadsregionen, vilket tyder på att huvudstaden tilldelas en särskilt vikt i
förhållande till övriga regioner i landet.

Som framgår av översikten över affischerna (bilaga 1) har det för folkpartiet,
kristdemokraterna och socialdemokraterna gjorts en uppdelning i kandidataf-
fischer/personaffischer och budskapsaffischer. För moderaterna finns en upp-
delning på olika veckor. Dessa uppdelningar härstammar från partierna själva
och är alltså inte uttryck för min egen analys. 

Utöver riksdagspartierna finns det ett flertal rikstäckande partier som ställde
upp i valet 2002: allianspartiet, fria listan, KPML(r), nationaldemokraterna, ny
demokrati, ny framtid, rättvisepartiet socialisterna, socialistiska partiet, sveri-
gedemokraterna, Sveriges kommunistiska parti och Sveriges pensionärers in-
tresseparti – och möjligtvis några till. Dessa fick stöd från ett lågt antal väljare,
och de flesta av dessa partier förde en mycket begränsad valkampanj, till störs-
ta delen baserad på personlig aktivitet. Detta beror i första hand på partiernas
begränsade ekonomiska tillgånger, vilket också har gjort att dessa partier inte
i någon större utsträckning har använt affischer i sina kampanjer, och i inget
fall har de använt de kommersiella företagens utomhustavlor i storformat. Det
innebär alltså att dessa partiers eventuella affischer bara har förekommit i
mindre storlekar, medan de etablerade partiernas affischer har funnits i ett fler-
tal storlekar, från annonser i dagstidningar till meterstora 

 

billboards

 

. Jag har
dock tagit med affischer från socialistiska partiet (1 affisch) och sverigedemo-
kraterna (4 affischer) som jämförelsesmaterial.
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2. Forskningsöversikt

 

Valaffischen är ett objekt som har ådragit sig intresse från forskare med mycket
olika bakgrund: konstvetare, kommunikationsforskare, statsvetare, språkveta-
re och litteraturvetare. Men om bredden är stor är mängden å andra sidan be-
gränsad. Det finns överhuvudtaget ganska få studier av svenska valaffischer,
vilket gör det än mer naturligt att i denna forskningsöversikt inkludera dels stu-
dier i valaffischer från andra europeiska länder, dels studier i politisk kommu-
nikation mer generellt. 

Så fort man lämnar det specifika området valaffischer, blir mängden av
litteratur svåröverskådlig. Politisk kommunikation är i ett internationellt pers-
pektiv ett väletablerat område inom kommunikationsforskning, statsveten-
skap, språkvetenskap, retorik och även filosofi – bl.a. därför att språk och kom-
munikation enligt många är själva kärnan i det politiska.

 

4

 

 Att göra en komplett
forskningsöversikt över detta område vore i sig själv en uppgift för en akade-
misk avhandling, och jag har här inga sådana ambitioner. Vad jag i stället för-
söker göra är att begränsa mig till att peka ut vissa positioner inom forskningen
i politisk kommunikation som jag själv har haft utbyte av, även om det kanske
inte alltid syns explicit i avhandlingen.

 

2.1 Litteratur om valaffischer i Norden

 

Endast en större studie av svenska valaffischer har publicerats, nämligen Lars
Nittve & Bengt Lindahls Svenska Valaffischer. En studie av perioden 1920–
1976 (Nittve & Lindahl 1979). Boken är trots sitt lilla format en ganska omfat-
tande genomgång av ett sjuttiotal utvalda valaffischer från perioden, som ana-
lyseras utifrån en kombination av konsthistoriska och semiotiska begrepp.
Analysen av affischernas konstnärliga uttryck kedjas ihop med en (moderat)
materialistisk historie- och samhällsanalys där beskrivningen av den ekono-
miska situationen och de ideologiska (klass)motsättningarna väger tungt. Det
bör dock framhållas att trots bokens tillkomstperiod och den materialistiska
historiesynen är studien inte politiserad på något iögonfallande sätt, i motsats
till mycket av vad som på 70-talet skrevs om politisk kommunikation.

 

4

 

Det gäller inte enbart för den Bourdieu-inspirerade sociologin som denna avhandling har som en
del av sitt teoretiska fundament (jfr nästa kapitel), utan också en rad andra teorier där det fokuseras
på politik som symboliskt och symbolskapande handlande.
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Nittve och Lindahls metod bygger som sagt på en kombination av konst- el-
ler stilhistoria och semiotik, dock i en mycket pedagogiserad form (vilket bl.a.
beror på bokens målgrupp som inkluderar studiecirklar). Begrepp hämtas från
Umberto Eco och Roland Barthes, Gert Z. Nordström och Walter Gombrich,
men de används endast som redskap för att frambringa en »initierad common
sense-läsning».

 

5

 

 Varje affisch beskrivs och dess uttryck ses i relation till den
historiska situationen, styrkeförhållanden mellan partierna och samhällseko-
nomin. Målet är som det sägs på baksidan, att »ge läsaren en bild av valaffi-
schen som visuell förmedlare av politiska budskap», och på många sätt kan
man säga att metoden har varit dominerande i senare svenska studier av valaf-
fischer. Även om det som tidigare påpekats inte finns särskild många studier i
Sverige, verkar Nittve & Lindahls kombination av semiotik och konstveten-
skap ha blivit en allmänt accepterad utgångspunkt. I t.ex. Larsson 1991,
Göthlund 1999, Bassman 2000, Rosell 2001 och Mickwitz 2002 är grundsynen
en typ av pragmatisk semiotik, ofta i kombination med retorik. Att semiotik
och retorik supplerar varandra i en analys av ett multimodalt objekt som valaf-
fischen har till viss del sitt ursprung i Roland Barthes klassiska artikel Bildens
retorik (Barthes 1976, ursprungligen från 1964). Barthes gör det så att säga le-
gitimt att analysera reklamens bildvärld som ett exempel på kommunikation
med syfte att övertyga mottagaren, och överhuvudtaget hämtar analyserna av
valaffischer mycket inspiration i den (ideologi)kritiska reklamanalysen. Ana-
lysmetoden benämns med lite olika namn – retorisk-semiotisk (Bassman) eller
funktionsanalytisk (Larsson) – liksom det fokuseras på olika aspekter av affi-
scherna, men i botten delar de grundsyn beträffande vad som är affischens
funktion och hur dess uttryck påverkas av såväl ideologiska förhållanden som
samhällssituationen i stort.

Det finns dock också retoriska studier av valaffischer som i högre grad skri-
ver in sig i den rent retoriska forskningstraditionen. Den mest framträdande
forskaren i Norden är utan diskussion dansken Jens Elmelund Kjeldsen, som
är verksam vid universitetet i Bergen och vars avhandling Visuel retorik
(Kjeldsen 2002a) är det klart mest omfattande verket om valaffischer i Norden
och för den delen i Europa.
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 Kjeldsen koncentrerar sig i såväl avhandlingen
som andra artiklar (Kjeldsen 2002b) på nutida danska valaffischer, och i kapi-
tel 7 kommer jag att närmare redogöra för hans tillvägagångssätt.

Två verk som är värda att nämnas har ett mer historiskt perspektiv på ett be-
stämt partis valaffischer. Det är dels Affischernas kamp (Bodin, Nycop &
Åkerström 1979) om de svenska socialdemokraternas valaffischer från slutet
på 1800-talet fram till slutet på 1970-talet, dels Bildet som våpen (Jensen &
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Se också diskussionen i 7.8 i denna avhandling om »thick description».
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De böcker som omfångsmässigt kan räknas som jämbördiga med Kjeldsens, är i högre grad
»coffee-table books» där det har lagts mer vikt vid bildreproduktionen än vid den stringenta ana-
lysen.
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Damslora 1984) om det norska Arbeiderpartiet och »norsk arbeiderbevegelses
bruk av bildet i kamp og agitasjon». I båda fallen presenteras ett rikt bildmate-
rial och den nationella och internationella kontexten för affischerna beskrivs
(mest utförligt hos Jensen & Damslora), men det handlar inte i större utsträck-
ning om någon egentlig analys av affischerna.

Även enstaka statsvetare har tagit upp valaffischerna som studieobjekt, mest
konsekvent Tom Carlson (2000) från Åbo som i sin avhandling Partier och
kandidater på väljarmarknaden bl.a. analyserar förändringar i finska partiers
valaffischer under perioden 1958–1991, också han utifrån en semiotisk vinkel.
Carlson konstaterar ett klart sammanhang mellan den politisk-ekonomiska ut-
vecklingen i Finland i perioden och valaffichernas uttryck, där en samhällelig
moderniseringsprocess följs av en rörelse bort ifrån tydliga klasstillhörighets-
markeringar till förmån för en mer individorienterad kommunikation där också
de nationalistiska identifikationspunkterna försvinner. Av särskilt intresse från
en svensk synpunkt är kanske, bortsett ifrån dessa allmänna tendenser, den tyd-
liga stilmässiga olikheten mellan de två länderna, även när det handlar om sys-
terpartier, och den avsevärda skillnaden i mängden av olika affischer för varje
parti i respektiva land. I Finland har vart och ett av de analyserade partierna of-
tast bara en affisch vid varje val, och i det fallet där antalet är störst handlar det
om 4 affischer för ett parti – något som uppenbarligen inte har förändrats i den
studerade perioden. Detta står i slående kontrast till de svenska partierna som
vid valet 2002 låg på mellan 7 och 40 affischer. Tydligen är synen på affischer-
nas roll mycket olika i de två grannländerna.

En sista kategori som bör nämnas är de historiska verken Den danske plakat
(Dybdahl 1994) och Den norske plakaten (Veiteberg 1998), båda stora och rikt
illustrerade genomgångar av utvecklingen inom affischkonsten i Danmark res-
pektive Norge, där dock endast kortare avsnitt ägnas åt politiska affischer.
Också uppslagsordet 

 

Plakat

 

 i den webbaserade danska Leksikon for det 21.
århundrede (Stougaard 2003) får räknas till kategorin historiska översikter.

 

2.2 Litteratur om valaffischer i övriga Europa

 

I övriga Europa är det särskild i Frankrike som valaffischen har studerats.
Fransk forskning bygger mycket på samma kombination av semiotik, retorik
och konsthistoriska analyser som vi såg inom Norden, ofta med ett historiskt
perspektiv som strukturerande princip. De två mest produktiva författarna
inom fältet, Laurent Gervereau och Jean-Paul Gourévitch, är båda konstvetare
och båda skriver breda verk om utvecklingen av bildbruket inom politiken.
Hos Gervereau har böcker om affischpropaganda (Gervereau 1991) och om
den politiska affischens världshistoria (Gervereau 1996) lett fram mot en mer
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generell bildhistoria för 1900-talet (Gervereau 2000b). En blick på titlarna vi-
sar hans intresse för bilden som propaganda, manipulation och lögn – att hans
Det visuellas historia i det 20 århundradet har titeln Bilderna som ljuger (Les
images qui mentent. Historie du visuel au XXe siècle) är en tydlig indikation
av intresset för en viss form av bildretorik. Hans grundbok i bildanalys (Ger-
vereau 2000) är ett försök att på pedagogiskt vis uppställa en generell tolk-
ningram på semiotisk grund, där också affischen och dess historiska utveckling
berörs.

Jean-Paul Gourévitch argumenterar i sin bok Bilden i politiken. Från Luther
till Internet och från affischen till reklamfilmen (La politique et ses images. De
Luther à Internet et de l’affiche au clip, Gourévitch 1998) för en mångsidig ap-
proach till studiet av bilden i politiken, där fyra infallsvinklar kombineras: en
kartografisk vinkel, som fokuserar mångfalden av politiska kommunikations-
former och deras olika användning av bilder; en ekonomisk och politisk vinkel
som fokuserar kommunikationens roll för det politiska handlandet genom dess
sätt att spegla och påverka begivenheter; en teknisk och pedagogisk vinkel som
fokuserar formerna, koderna m.m. för att försöka få fram ett lexikon, en gram-
matik och en syntax för det politiska bildanvändandet, och slutligen en socio-
logisk vinkel som undersöker vad som händer med bilden i utvecklingen av
nya kommunikationsrum och hur bilder distribueras och konsumeras. Grund-
synen är också här semiotisk, dock i en mycket odogmatisk form.

En mer strikt greimasiansk semiotisk approach har Dominique Memmi som
i boken Om berättelsen i politiken. Den italienska valaffischen (Du récit en po-
litique. L’affiche électorale italienne, Memmi 1986) analyserar en rad italien-
ska valaffischer från särskild 1970-talet utifrån Algirdas Julien Greimas narra-
tologi. Studien visar tydligt hur affischerna bär på en (rudimentär) narrativ
struktur, vilket hänger ihop med politikens generellt agonistiska form där 

 

vi

 

 (de
goda) kämpar mot 

 

dem

 

 (de onda, motståndarna). Memmi tar också upp frågan
om vilka kompetenser aktörerna tilldelas, vem som beskrivs som maktfull,
vem som 

 

bör

 

 och vem som 

 

kan

 

 och därmed hur relationen är mellan parti och
väljare.

Ett exempel på hur forskning om politiska affischer kräver en tvärveten-
skaplig approach är forskningsgruppen LUCIOLE, där sociologer och språk-
vetare analyserar relationerna mellan politiska affischer och det offentliga
rummet, de sociala strukturerna och individernas beteende (LUCIOLE 1991).
Av särskild intresse för denna avhandling är genomgången av olika modeller
för att beskriva affischerna (också här utifrån en semiotisk grundsyn) och av de
olika typer av berättelse som aktualiseras med affischen.

Inom det tyskspråkiga området är den mest omfattande avhandlingen Frank
Kämpfers bok om den politiska affischens teori och historia (Kämpfer 1985).
Metodiskt kombinerar han semiotik med informationsteori och reklampsyko-
logi, och han upställer klassifikationer över bl.a. affischtyper och bildelement.
Men huvudsyftet är att diskutera den politiska affischen som historisk källa,
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särskilt i relation till transformationen när Ryssland blev Sovjetunionen, vilket
ibland gör det svårt att dra paralleller till dagens svenska verklighet.

Johannes Kamps har i förlaget Niemeyers serie Grundlagen der Medien-
kommunikation gett ut en kort men tät bok om affischen (Kamps 1999). Boken
ger en grundlig genomgång av affischmediets historiska förutsättningar och ut-
veckling, dess produktionsmetoder, de juridiska aspekterna m.m., men be-
handlar också olika teorier om affischen (konsthistoriska, reklamteoretiska,
socialistiska
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 och semiotiska) och olika sätt att typologisera. Dessutom ger bo-
ken en kort översikt över hur man har forskat i affischen från reklamteoretiskt
och affischhistoriskt håll.

 

2.3 Forskning i politisk kommunikation generellt

 

Forskningen i politisk kommunikation är omfattande och sker från mycket oli-
ka utgångspunkter, vilket kan göra området svårt att överblicka. Det går en
skiljelinje mellan å ena sidan språkvetenskaplig och å andra sidan statsveten-
skaplig forskning vad gäller syftet med studierna. Den statsvetenskapliga ana-
lysen syftar till att beskriva det politiska genom kommunikationen, dvs. kom-
munikationen och texterna analyseras för att bibringa en djupare förståelse av
hur det politiska fungerar och gestaltas. Om man i förlängningen härav ser den
språkvetenskapliga forskningen som syftande till att i första hand säga något
om hur språket fungerar i ett visst kommunikativt sammanhang, inskränker
man dock den språkliga analysens räckvidd. Det finns också studier som med
språkvetenskaplig utgångspunkt vill beskriva inte bara språkliga fenomen utan
också hur dessa påverkar den sociala verkligheten.

En annan skiljelinje som kan dras genom fältet går mellan å ena sidan en
kvantitativ (positivistisk) forskning, som t.ex. fokuserar på ordfrekvenser och
andra mätbara faktorer, och å andra sidan en mer tolkande forskning, som fo-
kuserar på t.ex. hur ideologiska förhållanden ligger bakom texternas lexikon,
struktur och världsbild.

I avhandlingen koncentrerar jag mig på de diskursiva och retoriska struktu-
rerna, i relation till den politiska och kommunikativa kontexten. I forsknings-
översikten har jag därför valt bort studier som undersöker det politiska språk-
bruket utifrån t.ex. syntaktisk komplexitet och lexikon (synkrona såväl som
diakrona studier). I stället koncentrerar jag mig på tre huvudkategorier: retorik,
diskursanalys och ideologikritik samt samhällsvetenskaplig (sociologisk/stats-
vetenskaplig) forskning.
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Det vill säga teorier om affischens roll som propagandamedel i klasskampen, något som en stor
del av den internationella litteraturen från 1970-talet hade som utgångspunkt.
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2.3.1 Studier i politik och retorik

 

Ända sedan retoriken uppstod har den varit nära knuten till politiken, men jag
väljer här att förbigå retorikens klassiker. Hur den klassiska retoriken hänger
ihop med politiken ger t.ex. Kurt Johannessons (1990) Retorik eller konsten att
övertyga en införing i. En del studier i politisk retorik använder fortfarande den
klassiska retorikens begrepp i en mer strikt betydelse, vilket man t.ex. kan se i
uppsatserna i antologin Heder och påverkan (Karlberg & Mral 1998), men ett
sådant tillvägagångssätt riskerar att bli upptaget av begreppsexercis snarare än
funktionalitet. Man kan argumentera för att det just är motståndet mot sådana
»knappologiska studier» (Rosengren 2002:78) i kombination med ett genuint
intresse för texters retoriska funktioner som har vidgat retorikbegreppets täck-
ningsområde så att retorik i dag inte nödvändigtvis betyder att man ständigt re-
fererar till klassikerna, utan att man i stället fokuserar på hur texterna försöker
övertyga läsarna. Också här har Roland Barthes revitalisering av retoriken spe-
lat en stor roll, men ännu större roll spelade »den nya retoriken» som fick sitt
namn från Perelman & Olbrechts-Tytecas stora verk (1970). De enligt min
mening mest intressanta arbetena inom nordisk forskning i politisk retorik byg-
ger på den nya retoriken. Det gäller Jørgensen, Koch & Rørbechs Retorik der
flytter stemmer (1994) och Anders Sigrells Att övertyga mellan raderna
(2001).

Charlotte Jørgensen, Christian Koch och Lone Rørbechs bok är intressant
därför att den så vitt jag vet är den enda studien av vilken retorik som rent fak-
tiskt får folk att ändra hållning i en given fråga. Studien bygger på ett danskt
tv-program från 1980-talets slut, där studiopubliken kontinuerligt under en de-
batt för och emot ett ämne elektroniskt tilkännagav sina sympatier. Möjlighe-
ten att följa varje individs röstbeteende gav därmed tillfälle att bedöma de olika
inslagens retoriska effektivitet, och resultaten visade bl.a. att det att man under
debatten fick med sig publiken och lockade dem till skratt inte betydde att man
också i slutändan fick publikens uppslutning. Aggressivitet bestraffades av
åskådarna medan saklighet och tillmötesgående gentemot motståndarna belö-
nades.

Anders Sigrells avhandling handlar som undertiteln visar om »underför-
ståddheter i modern politisk argumentation». Den analytiska delen utgörs av en
analys av Carl Bildts tal till nationen från 1992, men boken är främst en impo-
nerande teoretisk diskussion av argumentation och underförståddhet. Just i re-
lation till valaffischen, där kommunikationssituationen ger företräde för korta
eller mycket korta verbaltexter, blir underförståddhet ett centralt begrepp: ju
kortare texterna är, desto mer måste förutsättas känt av läsaren för att hon ska
kunna tolka texten i överensstämmelse med den intenderade tolkningen.
Sigrell redovisar hur underförståddhet kan fungera på den grammatiska och
syntaktiska nivån, men också på den retoriska nivån. Här diskuterar författaren
hur underförståddhet fungerar i samband med olika stilfigurer, och når fram till
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konklusionen att »en av skiljelinjerna mellan det som ska räknas som under-
förstått eller inte, är huruvida mottagaren i sin förståelseprocess behöver re-
flektera över det förmedlade för att förstå intentionerna bakom sättet att ut-
trycka sig» (Sigrell 2001:203). Med en sådan förskjutning mot läsarens aktiva
roll i tolkningen av underförståddheter, blir också överensstämmelsen eller
diskrepansen mellan sändarens och mottagarens tolkningsramar viktig. Här är
det möjligt att dra en linje till Umberto Ecos begrepp om modelläsaren

 

8

 

 som
den läsare texten genom sina presuppositioner och slutledningar bygger upp.
Även om Sigrell inte själv följer just denna linje, utgör hans avhandling en
möjlig förbindelse mellan retorik, semiotik och diskursanalys genom att foku-
sera underförståddheten och dess former.

Ett något annorlunda exempel på studiet av politisk retorik är Christos Pap-
pas avhandling Metaforer i det politiska språket (Pappas 2003), där författaren
jämför retoriken och särskild metaforanvändningen hos de socialdemokratiska
och konservativ-liberala partiledarna i Sverige och Grekland. Pappas diskute-
rar bl.a. Franscesca Rigottis tes att metaforen spelar en central roll i konstruk-
tionen av en ideologi, och George Lakoffs teori om metaforens kognitiva roll.
Pappas når fram till att de två metaforer som kan sägas vara centrala som dif-
ferentierande kännetecken mellan en socialdemokratisk och en konservativ-
liberal ideologi i dag, är kamrer- och samhällsingenjörsmetaforerna, men att
det för övrigt är svårt att hitta metaforer som skulle kunna betecknas som kon-
stitutiva för partiernas ideologi. Generellt verkar metafor och ideologi vara
utan samband med varandra i partiledarnas retorik, vilket möjligtvis kan för-
klaras med partiernas tendens att röra sig mot mitten av höger-vänster-skalan.

 

2.3.2 Diskursanalys och ideologikritik

 

När universiteten politiserades som en följd av det man med en samlande be-
nämning kallar 68-rörelsen, var ett av resultaten att man från språkvetarhåll
började intressera sig mer för politiskt språkbruk. Den teoretiska grunden var
lagd med den franska strukturalismen från början av 1960-talet (se t.ex. Brüg-
ger & Vigsø 2004), bl.a. genom Roland Barthes semiologi där språkanalysen
utvidgas till en ideologianalys. Oftast kombinerades ideologianalysen med en
materialistisk historiesyn och ett explicit politiskt ställningstagande till vänster
om mitten, och resultatet fick namnet 

 

ideologikritik

 

. Bo Fibigers Partipolitisk
sprogbrug (1972) är ett bra exempel på en sådan kritisk undersökning av par-
tiernas kommunikation, där det fokuseras på t.ex. väljarnas »medvetenhet» om
systemets funktionssätt. Särskilt i Danmark fick detta analysförfarande stor ge-
nomslagskraft, och det går en tydlig linje från ideologikritiken på 70-talet till
den kritiska lingvistiken och diskursanalysen som på 90-talet fick sitt genom-
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Begreppet spelar också en central roll hos Anders Björkvall (2003).
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brott i Skandinavien (även om Robert Hodge och Gunther Kress Language as
Ideology, som grundlade critical linguistics, utkom redan 1979).

Den kritiska diskursanalysen, CDA, har i hög grad intresserat sig för medi-
ernas diskurser och politiskt språkbruk, ofta i kombinationen medieburen po-
litisk diskurs. Exempelvis har holländaren Teun A. van Dijk i en lång rad böck-
er analyserat (dold) rasism i medierna, engelsmannen Norman Fairclough New
Labours språk, och österikiskan Ruth Wodak olika former av högerpopulistisk
diskurs. Gemensamt för alla är att texter ses som inbäddade i en social praxis
och som uttryck för maktförhållanden. Genom analys på såväl mikro- som
makronivå vill man visa hur makt utövas genom språket, hur social ojämlikhet
upprätthålls och hur formuleringsprivilegier används för att cementera sociala
strukturer. Syftet är klart politiskt; den kritiska diskursanalytiker har som mål
att ändra på maktförhållanden och hjälpa undertryckta grupper att komma till
tals.

En bra introduktion till Teun A. van Dijks syn på vad diskursanalys bör vara,
finns i hans långa introduktion till antologin Discourse as Social Action
(1997). Här slås det fast att diskursanalys analyserar språk i kontext, närmare
bestämt hur diskurser uttrycker och samtidig formar många aspekter av den so-
ciokulturella situationen. Diskurser fyller en funktion inom sociala institutio-
ner och grupper och även inom kulturen i stort, nämligen som en form av in-
teraktion och handlande som syftar till att påverka världen och hur vi uppfattar
den. Han ger här också exempel på hur diskursanalysen intresserar sig för
maktfrågan, särskild frågan om hur makt utövas som påverkan av tankebanor
och vilken roll ideologi spelar i denna påverkan. Ideologi är för van Dijk att
jämföra med grammatiken eller andra abstrakta regelsystem, som osynligt lig-
ger bakom vår språkanvändning, men gör det möjligt för oss att använda språ-
ket och därigenom också att påverka mottagarnas mentala representationer av
världen och den sociala kontexten.

Jämför man Teun A. van Dijk med Norman Fairclough är det, trots att de två
delar många grundsynpunkter och uppträder i samma antologier, en klar skill-
nad i fokus. Där van Dijk har ganska höga teoretiska ambitioner (vilket bl.a.
resulterade i en bok om ideologibegreppet) och på många sätt försöker knyta
ihop ett starkt strukturtänkande med kognitionsforskning och politisk engage-
mang, är Fairclough representant för en mera »traditionell» vidareutveckling
av den politiskt engagerade språkvetenskapen. Särskild i boken Language and
Power (1989) är det marxistiska arvet tydligt, såväl i perspektiv som i be-
greppsapparat. Han har dock i senare verk i högre grad låtit sig påverka av dis-
kussionerna om »det postmoderna» och nyare teorier om mediernas roll. Men
fortfarande finns det en ambition att »avslöja» vad makthavarna eller politiska
aktörer »egentligen» menar, vad som är den »verkliga» betydelsen av det som
»döljer» sig bakom retoriken. 

I Skandinavien har den språkvetenskapliga diskursanalysen etablerat sig se-
dan början på 1990-talet, i Sverige bl.a. genom Per Ledin (se t.ex. Ledin 1994)
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som i en rad artiklar har analyserat särskilt mediediskurser utifrån bl.a. Fair-
clough, men också Hallidays funktionella grammatik och mer traditionell text-
lingvistik. På många sätt är just den odogmatiska kombinationen av diskurs-
analys, textlingvistik, pragmatik och retorik känneteckande för en stor del av
den nordiska språkforskningen. Om man sedan kallar den diskursanalys,
brukstextsanalys (Hellspong & Ledin 1997) eller sakprosaanlys (Englund &
Ledin 2003) är mer en fråga om hur man vill markera fokus. Att gränserna mel-
lan de olika sätten att närma sig en text inte står i motsättning till varandra, ger
Britt-Louise Gunnarsson ett utmärkt exempel på i inledningen till en diskus-
sion av relationen mellan diskursanalys och retorik:

 

Den diskursvetenskapliga utmaningen för retoriken ligger, som jag ser det, i kombi-
nationen mellan olika perspektiv: textlingvistens, diskursanalytikerns, sociologens,
antropologens. Utgångspunkten för en diskursanalytiker bör vara en grundlig text-
och diskursanalys. Men utifrån sådana analyser kan slutsatser om olika kontextuella
villkor och förhållanden dras, och här – i själva kopplingen – ligger, menar jag,
själva utmaningen. (Gunnarsson 2003:37.)

 

Denna avhandling kunde utifrån ett sådant betraktelsesätt, och särskilt därför
att textanalysen står i centrum, kallas diskursanalytisk, men jag har generellt
undvikit att använda benämningen för att inte vara tvungen att ta upp de teore-
tiska diskussioner som ofta dominerar bland dem som själva använder begrep-
pet.
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2.3.3 Samhällsvetenskaplig forskning

 

Den samhällsvetenskapliga forskningen i politisk kommunikation täcker, även
i en skandinavisk kontext, ett stort spektrum. I en mera traditionell och statis-
tisk tradition finns t.ex. Karen Siunes avhandling Valgkampe i TV og radio
(Siune 1982), som koncentrerar sig på partiernas egen användning av medier
och använder den av statsvetare mycket omtyckta innehållsanalysen (content
analysis), som gör det möjligt att kvantifiera analysresultaten. Å andra sidan
finns en diskursanalytisk och ideologiinriktad studie som Kristina Boréus Hö-
gervåg (Boréus 1994), som undersöker kampen om att bestämma innehållet i
centrala termer som 

 

rättvisa

 

, 

 

demokrati

 

 och 

 

frihet

 

 i den svenska offentliga de-
batten 1969–1989.
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 Också Niclas Håkansons avhandling Valretorik. Om po-
litiskt språk i partipropagandan (1999) bör nämnas, men som ett exempel på en
uppfattning om retorikens roll som inte delas i denna avhandling. Användning-
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En bok som Jørgensen & Philips 1999 är ett exempel på en form av diskursanalys som ligger
långt ifrån vad jag här och i t.ex. Vigsø 1996c menar med begreppet, vilket också gäller det mesta
av det som har publicerats på webbplatsen www.diskurs.dk. 
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Med sitt fokus på ideologi och lexikon har Boréus avhandling stora likheter med språkvetaren
Thorwald Lorentzons studier i vänsterpartiets och moderaternas valmanifest under efterkrigs-
perioden (Lorentzon 2001 & 2002).
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en av begreppet »propaganda» pekar mot en något gammalmodig uppfattning
av den politiska kommunikationen, och detta bekräftas när retorik beskrivs
som politikernas val av hur de »förpackar sitt budskap» (Håkansson 1999:10).
Här betraktas budskap och form som avskilda från och oberoende av varandra
på ett sätt som inte delas av vare sig diskursanalysen eller den nya retoriken.

Att se budskap och form som avskilda från varandra ligger däremot mera i
förlängningen av det klassiska verket om politisk kommunikation i Sverige,
Gunnar Fredrikssons Det politiska språket, vars första upplaga kom redan 1962
(Fredriksson 1992a är åttonde utgåvan). Boken är en mycket normativt inriktad
genomgång av hur politisk argumentation bör och inte bör konstrueras, och
vilka retoriska figurer som bör undvikas (plattheter, tautologier, trivialiteter).
Idealtypen för den politiska argumentationen är den rationella, insatta, otvety-
diga diskursen som följer den formella logikens regler, en synpunkt som också
finns i en annan klassiker inom ämnet, Jan Andersson och Mats Furbergs Po-
litik och propaganda (1973). Gemensamt för dessa är en syn på det partipoli-
tiska fältet som ligger ganska långt från vad denna avhandling bygger på, lik-
som uppfattningen av sambandet mellan argumentation, retorik och logik lig-
ger långt från den som jag senare kommer att redovisa.

Den klart största och viktigaste studien av politisk kommunikation i Sverige
är i relation till denna avhandlings syfte Peter Esaiassons (1990) avhandling
Svenska valkampanjer 1866–1988. Boken presenterar en historisk undersök-
ning av samtliga valkampanjer under perioden, med fokus på hur kampanjfor-
merna har förändrats, och dessa förändringar sätts i relation till kontextuella
faktorer som partiets resurser, den mediala situationen, det politiska innehållet
(konflikten mellan partierna) och den sociala utvecklingen. Avhandlingen ger
bra information om hur partikommunikationens form har förändrats, vilket har
relevans för den språkliga utformningen.

Om jag kort ska sammanfatta dessa få och översiktliga nedslag i ett stort
forskningsområde, måste det bli med en betoning av den metodiska pluralis-
men inom fältet. Samhällsvetare använder sig av lexikaliska studier, retorik,
semiotik,
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 argumentationsanalys, diskursanalys, kommunikationssociologi
och mycket mera för att beskriva politisk kommunikation. Bland nyare sam-
hällsvetare finns dessutom ett ifrågasättande av vad som bör inkluderas i be-
greppet 

 

politisk kommunikation

 

, då många ser politik som ett fenomen som
sträcker sig långt ut över de institutionaliserade sammanhangen och i lika hög
grad omfattar vardagens praxis i t.ex. förvaltningen som de organiserade par-
tiernas verbala och bildmässiga kommunikation. Vad som binder ihop dessa
olika forskare är dock en strävan efter att komma åt förhållanden som når ut-
över kommunikationen och det språkliga – makt, ideologi, sociala relationer
m.m.
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Det gäller t.ex. en mycket använd grundbok, Politisk kommunikation. Introduktion til semiotik
og retorik (Heradstveit & Bjørgo 1988).
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En liknande pluralism finns också om man går till franska studier av politisk
kommunikation, även om man där kan se en tendens till att i högre grad anam-
ma ett mer konstruktivistiskt tillvägagångssätt, där den språkliga gestaltningen
av världen i högre grad utgör objektet för studierna. Att sociologen Pierre
Bourdieu har haft stort inflytande på hur franska politologer och sociologer
studerar politisk kommunikation är tydligt (se t. ex. Le Bart 1998), men det
verkar också som att det finns en större grad av intresse för nyare, pragmatisk
språkforskning än fallet är bland svenska samhällsvetare. Tyvärr har denna lin-
je inom fransk forskning fått mycket lite uppmärksamhet i Skandinavien. Här
gäller det som på många andra områden: att intresset snarare har riktats mot
amerikansk forskning. En genomgång av litteraturförteckningarna i skandina-
viska arbeten om politisk kommunikation visar på en klar övervikt för eng-
elskspråkig och särskild amerikansk forskning. (Se t.ex. litteraturlistan i
Strömbäck 2002; boken är för övrigt en utmärkt översikt över forskningen i
medier och politik, även om den franskspråkiga forskningen helt negligeras.) 

Ett sista område inom den samhällsvetenskapliga forskningen i politisk
kommunikation är litteraturen om politisk marknadsföring som också den är
svåröverskådlig och omfattande. Största delen av studierna kommer från USA,
vilket hänger ihop med den dominerande position som USA har inom den all-
männa marknadsföringen. I flera läroböcker uppträder politisk marknadsföring
som ett särfall av marknadsföring, men flera författare, som t.ex. läroboksför-
fattaren framför andra inom området, Philip Kotler, har publicerat artiklar och
böcker som behandlar området mer specifikt. Jag har själv i Vigsø 1996a och
2004 försökt ge en överblick över området, men annars är Maarek 1992 och
O’Shaughnessy 1990 bra introduktioner. Problemet med den amerikanska
forskningen i politisk marknadsföring är att situationen i USA är ganska olik
situationen i Skandinavien, och även om de flesta tendenser i Europa har im-
porterats från just USA, finns det mera likheter mellan de europeiska länderna
sinsemellan än mellan dessa och USA.



 

29

 

3. Vad är en valaffisch?

 

Att definera vad en valaffisch är verkar omedelbart inte vålla något stort be-
svär: namnet anger att det handlar om en affisch i samband med ett val. Så an-
vänds ordet i daglig tal och beskrivningen fångar in det centrala i fenomenet.
Men det behövs ändå några fördjupande definitioner och avgränsningar när fe-
nomenet behandlas i en akademisk avhandling.

För det första: Vad är en affisch? Johannes Kamps (1993:3) beskriver dess
allmänna karakteristika på följande vis: ett persuasivt grafiskt medium som
strävar efter ett starkt optiskt genomslag, med det specifika målet att göra re-
klam, gjort i ett visst material (oftast papper) i ett visst format (i Tyskland inte
mindre än DIN A3) och med en bestämd teknik (masstryck), upphängt eller
uppklistrat på pelare och murar. Dessutom är affischen statisk
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 och befinner
sig i offentliga rum där läsaren oftast hastigt passerar förbi, vilket påverkar
dess uttrycksmedel. Även om Kamps i definitionen i lite för hög grad lägger
vikten på affischen som reklammedium, så är den användbar som en minimal-
definition. Storleken, materialet, placeringen och syftet (som vi kan uttrycka
bredare som det att påverka) är centrala karakteristika. Att han lägger vikten
vid den kommersiella sidan beror självfallet på den historiska bakgrunden; af-
fischen uppstod som ett kommersiellt medium för reklam, och dess utveckling
hänger ihop med utvecklingen av konsumtionssamhället. Men det finns också
en tidigare form av affisch som Kamps förbigår, nämligen det officiella ansla-
get. Laurent Gerverau (1991:10) spårar affischens ursprung långt tillbaka i ti-
den, men om vi håller oss till att materialet måste vara papper i någon form kan
vi datera uppkomsten till 1500-talet. François den förste beordrade 1539 att
hans lagar skulle skrivas på pergament och affischeras i samtliga kvarter i Paris
så att alla fick lära känna dem. När tryckkonsten uppfanns blev det mycket
lättare att producera affischer i stora mängder, och det oavsett om det handlade
om Påvens bannbullor, kungars lagar eller offentliga kungörelser. Med franska
revolutionen och dess oändliga mängder av dekret var affischeringen central i
regimens kommunikation med folket. Hur affischen utformades och vilken
storlek den hade, berodde på vad som var trycktekniskt möjligt; användningen
av bilder växte kring 1800-talets mitt, och med större och bättre maskiner blev
det möjligt att trycka i större format.
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Det statiska tillståndet kan dock ifrågasättas med utbredningen av t.ex. »rullande» affischer, där
olika affischer på ett band ständigt avlöser varandra, eller när affischer placeras på flaket på en bil
som kör runt i en stad, så som jag själv har bevittnat i t.ex. Frankrike.
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Den moderna affischen är på sätt och vis föreningen av två olika företeelser:
å ena sidan makthavarnas önskan att upplysa, påverka och styra, å andra sidan
kommersiella intressens önskan att reklamera för (till dels upplysa om) sina va-
ror och öka försäljningen. Ur detta växer den politiska affischen vars sändare
ofta är i opposition till makten och vars syfte är att påverka offentligheten och
få till stånd någon form av förändring. Denna typ av affisch existerar fortfaran-
de i form av upprop mot krig, för frigivning av vad man betraktar som politiska
fångar, mot djuruppfödning etc. Affischerna är i många fall gjorda av konstnä-
rer och håller hög klass, men även politiska affischer utan kända upphovsmän
visar ofta upp en hög grad av uppfinningsrikedom såväl grafiskt som språk-
ligt.
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När Europas länder blir representativa demokratier med ökat avstånd mellan
väljare och valda, blir valaffischen ett medel att kommunicera vem som ställer
upp i valet, vilket parti han (för alla är män) representerar, eventuellt vilka syn-
punkter han står för, och i vissa fall vem som stödjar hans kandidatur. När detta
sker varierar efter vilket land man betraktar; i t.ex. Frankrike sker det runt
1875, i Sverige runt 1910.

Nästa fråga är då: Vad är en valaffisch? I denna avhandling används följande
definition som utgångspunkt: En affisch i samband med val, där en sändare för-
söker att påverka läsarna i egenskap av väljare att rösta på sändarens parti eller
sändaren själv som person. Det är emellertid nödvändigt att specificera vad
som menas med defintionens olika delar.

 

Affisch

 

: En affisch är ett papper med tryckt text och/eller bild i ett format som
inte är mindre än A3 och som affischeras i det offentliga rummet. En sådan de-
finition utesluter alla mindre trycksaker, även om de affischeras i det offentliga
rummet, bl.a. »vild» affischering utförd av icke-representerade partier, gräs-
rotsorganisationer m.m. Dessa trycksaker kommer ändå att falla bort ur urvalet
genom att t.ex. inte uppmana till att rösta på sändaren eller genom det val jag
har gjort att endast ta med partier som vid valets utskrivande var representerade
i Sveriges riksdag.

 

I samband med val

 

: Affischen måste affischeras före valet, men inte hur lång
tid som helst i förväg. Riksdagspartierna har en gentlemannauppgörelse att på-
börja affischeringen samtidig någon månad före valdagen. Den definitoriska
avgränsningen våller dock vissa problem därför att man enligt många statsve-
tare har övergått till en situation som kan beskrivas som en permanent valrö-
relse, och t.ex. centerpartiet påbörjade en kampanj redan 2001 som fortsatte till
valdagen i september 2002 (se Vigsø 2002:68–79). Det är därför möjligt att
tänka sig affischer som redan ett år före valdagen talar om för väljarna att de
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Detta är förmodligen en viktig del av förklaringen till varför det finns mycket fler böcker om
politiska affischer än om valaffischer. De är helt enkelt roligare, vackrare och mer intressanta ur
en allmän synvinkel.
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bör stödja ett parti. Här har jag valt att inte ta med centerpartiets eller andra par-
tiers »mittvägs-kampanjer».

 

Val

 

: Avhandlingen tar endast upp affischerna i samband med valet till riksda-
gen 2002. Det finns dock andra typer av affischer som kan betecknas som val-
affischer, nämligen dels i samband med val till kommunstyrelse, kyrkofull-
mäktige och europaparlamentet, dels i samband med folkomröstningar, som
2003 års omröstning om Sveriges anslutning till EMU.

 

En sändare

 

: Affischen måste vara försedd med avsändare, antingen explicit el-
ler implicit genom t.ex. en igenkännbar kandidat. I praktiken anger alla partier
sitt namn på affischerna. Definitionen utsluter anonyma affischer, som i den
mån de uppträder oftast innebär smutskastning av namngivna partier och/eller
kandidater eller ironiska kommentarer till valsituationen som odemokratisk.
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Försöker att påverka läsarna i egenskap av väljare att rösta på sändarens par-
ti eller sändaren själv som person

 

: Definitionen utesluter affischer som annon-
serar tal och andra former av uppträdanden som politiker kan tänkas göra under
en valrörelse, liksom andra former av reklam där politiker kan figurera (t.ex.
som författare till en ny bok). En valaffisch måste ha som retoriskt syfte att på-
verka väljarna att rösta på sändaren (i någon form), men samtidig måste man
understryka att en affisch som uppfyller övriga krav på en valaffisch inte be-
höver ha en explicit uppmaning att rösta. När en valaffisch enligt ovanstående
definition uppträder i det offentliga rummet i samband med ett val, blir själva
dess närvaro automatiskt en uppmaning att stödja sändaren. På så vis fungerar
valaffischen som valaffisch just för att vi som läsare och väljare har en bestämd
kunskap om vad en valaffisch är och vilket syfte den har. Valaffischen är med
andra ord fastlagd som genre och vår tolkning sker i överensstämmelse med
vår kunskap om genren.
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Danska anarkister hade t.ex. under 1980-talet en valaffisch med texten: »Stem på Ingen. Ingen
er en god politiker. Vi behøver Ingen!»
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4. Politik som marknad

 

I en avhandling som syftar till att undersöka svenska politiska partiers strate-
giska kommunikation på valaffischer är det nödvändigt att ställa frågan: Vad
är ett politiskt parti? Och i förlängningen den mer generella frågan: Vad är po-
litik? En klassisk statsvetenskaplig definition
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 är att politik rör auktoritativa
beslut kring allokering av resurser med betydelse för ett samhälle, där partierna
är sammanslutningar genom vilka olika grupper för fram sina åsikter. För-
ändringar i den politiska bilden och den ökade instabiliteten i partilandskapet
– nya partier, mycket lägre grad av trohet gentemot ett parti, uppluckringen av
klassröstandet – sätter frågetecken vid om den klassiska bilden stämmer. Sam-
tidig ger denna teori ingen särskilt fördjupad förståelse av vad som känneteck-
nar ett politiskt parti som organisation och vilken roll kommunikationen spelar
för organisationen.

En teoribildning som enligt min mening ger en bättre bild av partiet som or-
ganisation, bygger på den franska sociologen Pierre Bourdieus tankar och har
utvecklats av en rad franska statvetare med Daniel Gaxie, Michel Offerlé, Ber-
nard Lacroix och Michel Dobry som de mest framträdande. Inte bara förklarar
denna politiska sociologi på ett mer ingående sätt hur politiska partier fungerar,
den förklarar också varför och på vilket sätt kommunikationen spelar en central
roll för det politiska livet. Jag ska i detta kapitel kort introducera den bour-
dieuska sociologin och dess syn på politik; för en mer ingående beskrivning
hänvisas till min licentiatavhandling (Vigsø 2002:4–30).

 

4.1 Kort om Bourdieus sociologi

 

Pierre Bourdieu (1930–2002) var i sin grundhållning materialist, men hans syn
på det ekonomiska skiljer sig från den traditionellt materialistiska. De sociala
aktörerna råder över olika typer av kapital, varav det ekonomiska kapitalet bara
utgör en del, och de handlar strategiskt för att uppnå eller förvalta dessa olika
former av kapital. De investerar kapitalet för att uppnå en profit; de erbjuder
sina varor på en marknad och erhåller andras varor i byte mot sina egna. Varu-
ekonomin blir hos Bourdieu källan till ett språkbruk som används i beskriv-
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Definitionen härstammar från David Easton (1953), som talar om »the authoritative allocation
of values».
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ningen av den sociala utväxlingen – med kapital, investering, marknad, utbud,
profit – men den är inte modell i någon normativ mening. Däremot är den en
utveckling av modernitetens grundläggande rationaliseringstendens
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 samtidig
som ekonomin utgör en allmän språklig topos som fungerar bra som beskriv-
ningsmodell.
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 Dock ger den parallella användningen vissa problem med att
bestämma hur begreppen ska defineras utanför den ekonomiska sfären, vilket
vi återvänder till senare.

Centralt i Bourdieus sociologi står begreppet 

 

habitus

 

 som är den punkt där
subjektivitet och externa sociala strukturer möts. Habitus är så att säga den för-
kroppsligade historien som varje aktör bär på, ett system av scheman som ge-
nererar aktörens praxis men som samtidig också är ett schema för hur man tol-
kar praxis, alltså en form av kognitivt schema.
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 Det är ett resultat av de förhål-
landen vi har varit underlagda och tenderar därför att reproducera dessa, men
med en oförutsägbarhet beroende på varje organisms egen logik. På så vis är
habitus på samma gång gemensam för en social grupp

 

19

 

 och olika från individ
till individ. Om det är uteslutet att 

 

alla

 

 medlemmerna av samma klass (eller för
den delen två medlemmar) har uppnått samma erfarenheter i samma ordning,
är det samtidig säkert att varje medlem i samma klass har större chans än vilken
som helst medlem av vilken som helst annan klass att befinna sig i de situatio-
ner som är mest frekventa för just denna klass. »Varje system av individuella
dispositioner är en strukturell variant av de andra» (Bourdieu 1980b:100
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),
och skillnaderna beror alltså på hur man har gjort sina erfarenheter och när, vil-
ket å sin sida påverkar hur man tolkar efterföljande erfarenheter.

Habitus, som är socialt konstruerat, fungerar dialektiskt med vad Bourdieu
kallar 

 

fält

 

, som är historiskt konstruerat. Habitus är det sociala inskrivet i krop-
pen, fältet är det sociala inskrivet i tingen (Accardo & Corcuff 1992:86). Ett
fält är ett strukturerat rum med en egen logik, där positioner i rummet får sin
betydelse utifrån relationen till övriga positioner, och samhället utgörs av en
mängd sådana fält – det politiska fältet, filosofins fält, religionens, konstens,
etc. Och även om fälten är olika, fungerar de under några gemensamma lagar.

Aktiviteten inom ett fält är att betrakta som ett spel, dvs. en social aktivitet
där man gör insatser och kan uppnå vinster, och där beteendet styrs av regler
som är mer eller mindre explicit formulerade, men ömsesidigt erkända av del-
tagarna. Varje spel defineras bl.a. genom sina vinster och insatser, vilka inte
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Jfr Max Weber, se Martucelli 1999:1932

 

–

 

30.
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Användningen av ekonomiska termer kan få folk att tro att man här har att göra med en vulgär-
materialistisk teori, men man bör i stället betrakta varu- och penningekonomin som en typ av ut-
växling bland andra.
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Se Accardo & Corcuff 1992:67

 

–

 

68, som är en tematiskt organiserad och kommenterad samling
av Bourdieu-citat.

 

19

 

Bourdieu talar själv om klass, men använder inte ordet i traditionell marxistisk betydelse.

 

20

 

Vad gäller citat i texten har jag generellt valt översättningar till nordiska språk när sådana finns.
Citat på engelska återges i original. När det hänvisas till källor på övriga språk har jag själv översatt
citaten.
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kan reduceras till de vinster och insatser som gäller för andra fält – det är med
andra ord inte samma sak som är drivkraften för t.ex. en filosof som för en geo-
graf. För att ett fält ska kunna fungera krävs det folk som är villiga att spela
spelet; folk som har den habitus som krävs, dvs. kunskap om spelet och dess
implicita regler, accept av vilken insats man ska göra osv. (Bourdieu 1980a:
114). Fältet kan fungera om deltagarna har vad Bourdieu (1994:151) kallar 

 

il-
lusio

 

, dvs. att de tycker att det är värt besväret att spela spelet.
Alla som är engagerade i fältet delar dessutom en rad grundläggande intres-

sen: Man är överens om vad som utgör fältet, dvs. var dess gränser går, och
man är intresserad av att upprätthålla fältet. För att komma in måste man erläg-
ga en »avgift», som består i att erkänna spelets betydelse och grundläggande
regler. På så vis är fältet ett mångsidigt spänningsfält: samtidig med att krafter
sätts mot varandra i spelet, pågår det en kamp om att bevara eller förändra själ-
va fältet. Fältet kan bara fungera om det finns aktörer som investerar i det, som
engagerar sina resurser och genom själva motsättningen mellan varandra beva-
rar (eller i vissa fall förändrar) fältets struktur (Bourdieu 1982:47). Aktörerna
handlar strategiskt utifrån dels individuella intressen, dels ett kollektivt intres-
se av att upprätthålla fältet, men denna strategi är ett resultat av aktörernas
praktiska sinne för spelet, ett inkorporerat beteende. Det som aktörerna inves-
terar i fältet är olika former av kapital, dvs. av något som har värde inom fältet.
Det kan vara ekonomiskt, socialt, symboliskt eller kulturellt kapital, allt bero-
ende på aktörens situation och fältets karakteristika.

 

4.2 Det politiska fältet och de politiska marknaderna

 

Innan allmäna valrätten infördes fanns det ett personligt förhållande mellan
väljaren och den valde; man kom från samma område och tillhörde samma
mycket begränsade krets av förmögna och väl ansedda män.21 När systemet
förändrades, skedde det först i storstäderna där antalet väljare gjorde det svårt
att upprätthålla personliga förbindelser mellan politiker och den enstaka välja-
ren. Mobiliseringen fick ske på abstrakta grunder i stället för med hänsyn till
personliga fördelar, och samtidig växte sannolikheten för fraktionering, mot-
sättningarna mellan sociala grupper blev tydliga m.m.

Kampen om rösterna blev mer abstrakt och relationen till väljarna indirekt,
och när den allmäna rösträtten infördes förändrades förhållandet mellan väljare
och representant radikalt. Gruppen av väljare blev en massa, den transforme-
rades till en publik och sättet att vända sig till väljaren måste nödvändigvis ock-
så ändras. Politikern måste presentera en specifik insats för att intressera välja-
ren för verksamheten och de abstrakta varor han har att erbjuda: tal, represen-

21 Se Gaxie 1996:41–63 och Offerlé 1989 om den historiska utvecklingen.
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tation, visioner, reformer m.m. På grundval av detta började väljarna känna sig
knutna till politiska principer och därmed till partier, snarare än till individer.
Visst fanns det fortfarande en ganska stark lokal och personlig anknytning,
men väljarna började mer och mer samlas kring partiet med dess symboler och
emblem.22 De nya politikerna kom från lägre sociala miljöer än de gamla, och
de hade därför inte samma möjlighet att betala för rösterna med kostnadskrä-
vande personliga fördelar. I stället framtvingade man en ny uppfattning av den
politiska konkurrensen där det inte längre var acceptabelt att köpa sig till folks
stöd eller att använda sin position för att skaffa sig personliga fördelar (Gaxie
1989:16). Politiken blev ett fält för ideer och politisk kamp där personlig vinst
stämplades som maktmissbruk och korruption.

På 1800-talet var politikern oftast en individ som förvandlade sitt personliga
kapital (förmögenhet, förbindelser, examina m.m.) till politiskt kapital och ut-
växlade detta på lokal nivå i valen. Men efterhand som den nya formen av po-
litiker växer fram, individer utan personliga resurser, förstärks den politiska
kampen och blir kontinuerlig, samtidig med att det sker en centralisering av ka-
pitalet i partier. De individuella »entrepenörerna» försvinner och ersätts av kol-
lektiva företag, vilket också bidrar till att det politiska utbudet homogeniseras.

En förutsättning för att den representativa demokratin med sin icke-vålds-
baserade kamp kan fungera, är att det finns en aktivitet som är möjlig att skilja
från andra aktiviteter och sfärer i samhället. Tidigare har det politiska, det so-
ciala, det religiösa och det ekonomiska varit sammanvävda, men den moderna
styrformen förutsätter avgränsningen av ett specifikt politiskt rum med speci-
fika insatser. Ett sådant rum utgör ett politisk fält (Gaxie 1996:15), och samti-
dig med att fältets gränser dras, defineras också fältets aktörer och dess insat-
ser. Det finns flera sådana politiska fält på olika nivåer, men jag kommer här
att koncentrera mig på det politiska centralfältet, som rör riksdagsarbetet och
politiken på nationellt plan.23 Just gränsdragningen mellan politiker och »pro-
fana», dvs. icke-politiker, är central i det politiska fältet. Att de politiska aktö-
rerna är så intresserade av politiken att de vill investera sina liv i den, innebär
en de facto-uteslutning av andra från det avskilda området som politiken är.
Det finns således en tendens att fältet sluter sig om sig självt (Gaxie 1996:20),
vilket å andra sidan motverkas av att det just är de uteslutna som genom valet
avkunnar en dom över politikerna. Professionaliseringen är en förutsättning för
systemet, men i alla fall svenska (och skandinaviska) politiker vill gärna visa
sin motvilja mot den med professionaliseringen följande tendensen till att po-
litiken stänger sig inom sig själv.

Inom det politiska fältet har man gått från entrepenörer, enstaka individer

22 Utvecklingen skedde i olika takt i de skandinaviska länderna; i Norge och Sverige uppstod de
politiska partierna innan den allmäna rösträtten infördes, i Danmark efter att den hade införts.
23 Att de politiska marknaderna på t.ex. lokalplanet har helt andra förutsättningar och regler för ut-
växling ses bl.a. på sättet man här ingår allianser som vore otänkbara på riksplanet.
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med en aktivitet, till verksamheter, organisationer. De organisationer som är
verksamma i dagens politik är inte bara partier, även om de fortfarande spelar
en framträdande roll, utan också intresseorganisationer, konsumentorganisa-
tioner m.fl. Detta är viktigt att tänka på när man studerar hur partierna profile-
rar sig: de kämpar inte längre blott med varandra om väljarnas stöd, utan också
med en mängd andra organisationstyper. 

Partierna är kollektiva aktörer, men de enstaka politikerna är fortfarande in-
divider med individuella mål, vilket gör partierna till mer komplexa och poten-
tiellt konfliktfyllda storheter än vad traditionell statsvetenskap har erkänt. Par-
tierna är med andra ord inte bara rationella och funktionella sammanslutningar;
i stället består de av olika aktörer som på samma gång är partiets tjänare och
utnyttjar partiet för sina egna ändamål. Partiet är ett ställe där två former av ka-
pital möts: partiets objektiverade kapital, dvs. den samlade summan av tekno-
logier och handlingsformer som genom tiderna har ackumulerats av partiets
medlemmar, och de enstaka deltagarnas personliga, mer eller mindre adekvata,
kapital. Deltagarna konkurrerar med varandra om hur partiets kapital ska för-
delas, alltså om hur det ska användas.

Hur är då relationen mellan det politiska fältet och den politiska marknaden?
Utvecklingen av den representativa demokratin har gjort att all politik tar for-
men av »en utväxling av politiska produkter mot olika former av stöd», vilket
är definitionen av en marknad (Offerlé 1997:28–29). De två begreppen bör be-
traktas som invävda i varandra; talar man om ett politisk fält, talar man om ett
avgränsat geografiskt område, som utgör utbudsstrukturen för en politisk
marknad; talar man om en politisk marknad har man att göra med specifika ut-
växlingar. Det finns på så vis potentiellt flera olika politiska marknader inom
samma politiska fält, t.ex. inom partierna, inom partiets riksdagsgrupp, mellan
de olika partiernas riksdagsgrupper m.m.24 

4.3 Objektiverat och individuellt kapital
Att ett kapital har blivit objektiverat innebär att det har materialiserats, exterio-
riserats (Accardo & Corcuff 1992:233). Ett partis kollektiva kapital omfattar
både objektiverade former som emblem, logotyper och byggnader, och ab-
strakta former som organisationsform, traditioner och historia. Äldst och vik-
tigast av de objektiverade formerna är ofta partiets märke, dvs. dess symbol el-
ler logotyp. Det är det som är mest känt av väljarna, det som på kortast vis ut-
trycker partiets »själ», och man är därför mycket försiktig med att ändra det.25

24 Det som utväxlas på dessa marknader är t.ex. poster i olika utskott, olika förtroendeposter som
talesman, ordförandeposter m.m.
25 Jag har i Vigsø 1996a skrivit om socialdemokraternas problem med omvandlingen av partiets
logotyp från rosen i den knutna näven till Javier Mariscals dekonstruerade glada ros-ansikte.
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Också själva partinamnet får räknas till det objektiverade kapitalet och funge-
rar som en viktig markör och ett samlingsmärke.26 Också platsen för partiets
grundande kan utgöra ett samlingsmärke, men det tydligaste exemplet är nog
socialdemokraternas talrika Folkets hus runt om i landet. Dessa hus hade en
praktisk funktion som möteslokaler, men den symboliska funktionen som ett
tecken på rörelsens växande styrka, också ekonomiskt, var minst lika viktig.
Just ekonomiska medel utgör en viktig del av ett partis objektiverade kapital.
De ekonomiska resurserna är viktiga i en valkampanj, men också för upprätt-
hållandet av ett sekretariat, avlönande av medarbetare osv. Att ekonomin spe-
lar en stor roll för partierna har lett till att man i de flesta länder i Europa har
lagstiftat på området, t.ex. genom att förbjuda bidrag från icke namngivna käl-
lor och bidrag över en vis storlek, eller genom att införa statsbidrag för att mot-
verka beroende av annan extern finansiering.

Man kan kanske säga att ju äldre ett parti är och ju mera stängda dess sociala
relationer är, desto viktigare är det kollektiva kapitalet; ju mera etablerat ett
parti är, desto större tenderar dess ackumulerade kollektiva kapital att vara.
Nyare partier har mindre kollektivt kapital, och det är därför lättare att tillägna
sig kapitalets avkastning, dvs. göra karriär i partiet. I de väletablerade partierna
kan man säga att partiet skapar politikern genom att låta henne låna av partiets
kollektiva kapital; i mindre väletablerade partier är det det omvända som sker,
när politikern tillför partiet styrka genom sitt personliga kapital.

Det individuella kapitalet är svårare att beskriva än det kollektiva, därför att
det består av personliga resurser och egenskaper som kan ha relevans i politis-
ka sammanhang. Det kan vara kvantifierbara saker som utbildning och förmö-
genhet, ålder och kön, men också mer svårhanterbara saker som karisma,
nätverk, anseende, erfarenhet m.m. Man kan beskriva det individuella kapitalet
som det som kan medverka till att bevara och fördjupa politikerns ethos, dvs.
de faktorer som retoriskt kan användas som ett argument för att politikern
lämpar sig till att representera väljarna. Det innebär att det förutom de fysiska
resurserna finns en rad potentiella resurser som realiseras först när de diskursi-
veras. Det betyder också att en resurs som t.ex. ålder kan diskursiveras på (åt-
minstone) två olika sätt, beroende på kandidatens ålder: hög ålder kan diskur-
siveras som (livs)erfarenhet och ansvar; ungdom kan diskursiveras som dyna-
mik och framåtanda. Omvänt kan motståndarens ålder diskursiveras negativt,
om man vill: hög ålder som svaghet och trötthet, ungdom som brist på erfaren-
het och ansvarskänsla. Det blir här tydligt att en politikers kapital får sitt värde
utifrån den bedömning som väljarna gör av det. Det räcker med andra ord inte

26 Namnbyten är sällsynta, men kan vara nödvändiga antingen för att utvecklingen har gett vissa
ord oönskade konnotationer eller för att markera en utveckling av partiets synpunkter. Kristdemo-
kraternas dåvarande ledare Alf Svensson klagade i flera år över mediernas oförmåga att använda
partiets nya namn, kristdemokraterna, i stället för det gamla kristen demokratisk samling, vilket är
ett bra exempel på hur svårt det kan vara att ändra ett sedan länge använt varumärke.
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att partiet eller kandidaten påstår att kapitalet finns där; för att det ska påverka
väljarnas beteende måste väljarna övertygas om att det rent faktisk handlar om
en positiv resurs.

4.4 Partiets interna kamp
I alla partier försiggår en intern kamp om poster, inflytande och makt, även om
detta har nedtonats i definitionerna av vad ett politiskt parti är.

Ett parti bör analyseras som ett rum för objektiverad konkurrens mellan aktörer som
är villiga till och motiverade för att kämpa om den legitima definitionen av partiet
och för rätten att tala i enhetens namn och under det kollektiva märke vars existens,
eller rättare: tron på vars existens, de genom konkurrensen bidrar till att upprätthålla.
(Offerlé 1997:25.)

När politikerna talar i partiets namn, gör de sig själva till (sanna) representanter
för partiet, varvid de på en och samma gång visar existensen av en enhet och
framhåller sig själva som inkarnationen av denna enhet. Kampen om att få re-
presentera partiet handlar till stor del om att övertyga andra medlemmar om att
man har de resurser som gör att man kommer att vara den bästa att representera
partiet, gemenskapen, gentemot andra partier. Politiker rör sig alltså i en dub-
bel konkurrens, dels mot andra partier, dels mot andra kandidater inom det
egna partiet, och i båda fallen räcker det inte med att råda över resurser; man
måste också kunna övertyga andra om att så är fallet.

Att ett parti befinner sig i en konkurrenssituation inåt och utåt har också kon-
sekvenser för dess kommunikation. Partiet måste utåt markera att den inre kon-
kurrensen är »övervunnen» eller »avklarad», dvs. få den att se ut som ett häl-
sotecken. Endast på så vis kan partiet framstå som en enhet där den interna
konkurrensen har förvandlats till ett kapital i form av ett högre slag av rationa-
litet, där man genom debatt har nått en ny enighet. Partiets kommunikation får
inte avspegla den reellt existerande konkurrensen som en oöverensstämmelse
som är potentiellt splittrande och skadlig. Den inre konkurrensen är med andra
ord underlagd den yttre.

4.5 Att skapa skillnader och konformism
De politiska partierna lever på att kunna övertyga väljarna om att det finns
skillnader mellan partierna, men det är ointressant här att försöka avgöra huru-
vida det »faktiskt» är någon skillnad. Skillnader skapas i partiernas diskursive-
ring av sig själva och av motståndarna, och om ett parti inte lyckas med att ska-
pa en sådan skillnad till övriga partier, har partiet inget existensberättigande.
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Om skillnaden då är ideologisk, åldersmässig, regional eller annat spelar ingen
roll i detta sammanhang, även om det självklart har relevans för vilka väljare
man lyckas attrahera.

Samtidig med att det sker en sådan produktion av skillnader, finns det starka
krafter som verkar för assimilation och konformism mellan partierna. Partierna
delar samma syn på en rad områden, och genom sättet de agerar och interagerar
på producerar och reproducerar de denna konformism. Därmed producerar och
reproducerar de också partiets rätt att delta i det politiska spelet och själva spe-
lets legitimitet. Vad man är överens om är åtminstone fem punkter:

1) Att politiker är nödvändiga, att det behövs representanter och att politikerna
är sådana representanter.

2) Att det behövs partier som är sinsemellan olika, dvs. att det behövs plura-
lism.

3) Att det politiska arbetet är viktigt, att besluten som träffas har betydelse för
samhället.

4) Att det härskar konkurrens på det politiska fältet och att den möjliga vinsten
i den symboliska kampen, som förs med ord, är rätten att representera folket.

5) Att kampen försiggår på en bestämd plats och under bestämda former. Vissa
förhållanden (som t.ex. sexuell läggning) får inte diskuteras och man får inte
uppträda »stötande» (vara naken, använda svordomer och »runda ord» etc.).
De som bryter mot reglerna kritiseras, utmålas t.ex. som politiska clowner eller
nykomlingar som tar upp opassande (tabubelagda) ämnen.

På så vis begränsar partierna som grupp universet för vad som är möjligt att
säga och tänka politiskt. Det är med andra ord fältets aktörer som själva sätter
gränserna för fältet och bestämmer riktlinjerna för vem som kan accepteras
som aktör på fältet. Utfrysning av »extremister», »charlataner» och folk som
inte kan uttrycka sig utan att använda invektiv och hatfulla uttryck, begränsar
effektivt tillträdet till det politiska fältet.27

4.6 Utbud och efterfrågan på marknaden
Om det politiska fältet har form av en marknad, måste det finnas både utbud
och efterfrågan. En sådan användning av ekonomiska termer är inte utan pro-

27 Det krävs emellertid en gemensam hållning för att systemet ska fungera; när endast en av flera
partiledare reser sig ur soffan och går när en »olämplig» riksdagskandidat sätter sig, har det ingen
effekt. Ett exempel på hur enigheten har institutionaliserats, är riksdagens talman som har rätt (och
plikt) att ingripa mot opassande uppträdande från talarstolen.
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blem, men som jag ovan påpekade handlar det inte så mycket om att använda
ekonomins begrepp på politiken som om att båda områdena hämtar sina be-
grepp från en mer generell teori om utväxling.

Då den politiska kampen är en kamp med ord, måste det som politikerna ut-
bjuder också vara »ord», språkligt formulerade representationer av världen, vi-
sioner för framtiden, löften, möjligheter för identifikation m.m. Man bör därför
enligt Gaxie & Lehingue (1984:120) definiera det politiska utbudet som de dis-
kurser partierna producerar. Parallellt härmed måste efterfrågan också tänkas i
diskursiva banor, där den också hör hemma inom varumarknadens ramar. Ef-
terfrågan är i båda fallen ett icke-fysiskt fenomen: behov, begär och önskemål,
fast på varumarknaden riktar den sig mot fysiska produkter och vad de kan
åstadkomma för en själv. På den politiska marknaden kan efterfrågan vara så-
väl fysisk (önskan om mera pengar i plånboken) som symbolisk (önskan om
nationell storhet, oberoende, framsteg m.m.).

Men hur konstitueras utbud och efterfrågan på den politiska marknaden?
Vilket av dem kommer först? Inom ekonomin har det varit en tendens att låta
efterfrågan komma i första hand – man producerar för att möta en efterfrågan
– medan kritikerna har hävdat att det i stället var industrins utbud som på arti-
ficiell väg skapade en efterfrågan och fick oss att köpa varor som vi »egentli-
gen» inte behövde. Denna tendens till antingen-eller, till en antinomi mellan
utbud och efterfrågan, måste övervinnas om man ska förstå relationen mellan
aktörerna på den politiska marknaden (Gaxie & Lehingue 1984:62). Samman-
hanget mellan produktion och konsumtion är mycket mer komplext; konsum-
tionen påverkar utbudet och utbudet påverkar konsumtionen. Det innebär bl.a.
att förväntningarna om utbudet i hög grad styrs av det aktuella utbudet, eller
med andra ord: Väljarna förväntar inte förändringar som inte redan har diskur-
siverats på den politiska marknaden. Samtidig lanserar inte ett parti något helt
nytt på marknaden; det måste i förväg ha etablerats en form av accept av erbju-
dandet.

Därför att konsumenterna utifrån sina sociala intressen är predisponerade för att
välja de politiska nyttigheter28 som erbjuds på marknaden, och därför att dessa nyt-
tigheter har producerats av konkurrerande entrepenörer utifrån en habitus som är so-
cialt konstituerad, och därför att det samtidigt finns en tendens att etablera stabila re-
lationer på marknaderna, vilket förstärker de profanas anknytning till och trogenhet
mot sina representanter och gör det möjligt för dessa att låta sina klienter (på olika
villkor) dela sina specifika politiska intressen, utspelar mötena mellan producenter
och konsumenter på marknaderna sig enligt en förutetablerad harmonis logik; en
harmoni som olika förhållanden förändrar för varje gång. (Gaxie & Lehingue 1984:
245.)

28 Här används på franska ordet biens, som betyder »något som är föremånligt eller gott», men
också »varor». Dubbelheten är svår att fånga på svenska, varför jag annars generellt använder ter-
men varor, men inom citationstecken för att poängtera att det handlar om icke-fysiska varor.
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Det finns en förutetablerad harmoni mellan partiet och dess väljare: Partiet er-
bjuder inte något som man inte tror att väljarna förväntar sig, och väljarna
förväntar sig inte något som de inte tror partiet vill erbjuda – i motsatt fall skul-
le de byta parti. Väljarnas förväntan är skapad av de diskurser partiet använder,
och reaktiveringen av denna förväntan är en väsentlig del av partiets markering
av skillnad gentemot andra partier.

I en valrörelse ger partierna företräde åt teman som de olika segmenten i kundkretsen
prioriterar och konsumenterna leds socialt sett mot att intressera sig för sådana insat-
ser som deras representanter presenterar. Utbudet av politiska produkter på en mark-
nad är på så vis förutanpassad till den förväntan som marknaden själv historiskt har
skapat och som den reaktiverar. (Gaxie & Lehingue 1984:245.)

Att kunna skapa en skillnad är centralt för ett partis förmåga att attrahera väl-
jare, och därför blir valet av teman en relationell fråga. Det handlar inte bara
om ett samspel mellan partiets utbud och väljarnas förväntan, det handlar ock-
så om ett ständigt spel av svar och motsvar mellan de olika politiska partierna.
Ett politiskt utspel från parti X som bedöms vara viktigt, kräver nödvändigtvis
att parti Y presenterar ett motsvar för att visa sin kompetens och för att inte
förlora i relation till parti X. Detta är kärnan i agenda-setting: Genom att sätta
ett ämne på dagordningen uppnår man en relativ fördel om ämnet tas upp av
andra partier, samtidig med att man skapar en efterfrågan, dvs. en förväntan om
att det här finns ett viktigt ämne som alla partier bör ta ställning till. Mekanis-
men förklarar också varför det politiska utbudet är så relativt homogent: det är
alltid resultatet av en konkurrens mellan partier och kan därför inte analyseras
självständigt för varje parti.

Som på alla andra marknader fastställs också ett »pris» på den politiska
marknaden. Värdet av en politisk diskurs är en funktion av hur många individer
som kan identifiera sig med diskursen; ju fler som förmodas stå bakom en dis-
kurs, desto mer vikt får den. Detta är oavsett om det handlar om stöd i form av
röster i val, resultat i opinionsundersökningar, demonstranter i ett demonstra-
tionståg eller folk som sluter upp i en strejk. Det är ett banalt konstaterande att
varje gång en politiker åberopar sin »bas», sitt stöd, understryker hon antingen
dess numeriska storlek eller dess betydelse, antingen för att personerna som in-
går är viktiga eller för att de utgör majoriteten av en grupp (t.ex. ett bestämt
yrke).

4.7 Röstandets betydelse

Den mest väsentliga form av stöd som de »profana» utväxlar med politikerna
i en representativ demokrati är genom röstandet. Genom att rösta markerar
väljaren att en utväxling har ägt rum, men det är inte utifrån röstsedlarna möj-
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ligt att avgöra vilken typ av utväxling det handlar om. Väljarna röstar nämligen
utifrån mycket olika bevekelsegrunder. Några av de viktigaste29 typerna av rös-
ter är:

Den ideologiska rösten. Man röstar på partiet eller kandidaten utifrån en ideologisk
övertygelse, dvs. man identifierar sig med en bestämd fastställd ideologi och accep-
terar kandidaten och partiet som representanter för just denna ideologi.

Den personaliserade rösten. Man röstar på en kandidat på grund av hennes person-
liga egenskaper, hennes individuella kapital, som kan vara mer eller mindre poli-
tiskt. Oftast handlar det om personlig utstrålning, karisma, exponering i medier eller
dylikt. Det kan också bero på att väljaren och kandidaten tillhör samma grupp, t.ex.
trossamfund.

Ämnesrösten. Man röstar på en kandidat därför att hon tar upp ett specifikt ämne
som man själv tycker är viktigt.

Den konforma rösten, »vanerösten». Man röstar som alla andra på jobbet, eller som
sin äkta make/maka, eller eventuellt som alla andra i byn. Vaneröstens andel har bli-
vit mindre under decenniernas gång, men fortfarande finns det hos t.ex. socialdemo-
kraterna en stor andel (äldre) väljare som inte röstar utifrån den aktuella situationen
utan röstar »som de brukar».20

Den negativa rösten. Man kan rösta blankt (vilket inte räknas), eller man kan rösta
mot den nuvarande regeringen oavsett dess politiska sammansättning.

Röst för att markera en skillnad. Man röstar på ett parti eller en person för att mar-
kera ett avstånd till sina föräldrar; är de konservativa röstar man socialistiskt. 

Den strategiska rösten. Här är det en pragmatisk kalkyl som ligger bakom. Man har
egentligen mest sympati för parti X, men röstar på parti Y för att förhindra att parti
Z får makten. Till exempel om man »egentligen» är vänsterpartisympatisör kan man
rösta på socialdemokraterna för att säkra att det inte blir en borgerlig majoritet, sär-
skild om vänsterpartiet enligt opinionsmätningarna är på gränsen att åka ur riksda-
gen och ens röst därmed går till spillo. 

Det finns med andra ord många olika bevekelsegrunder för att rösta på ett visst
parti, och partiet kan inte veta precis vilka motiv som har varit aktuella. Ändå
påstår varje parti att dess väljare utgör en grupp, en väljarkår. Tidigare betrak-
tades väljarkåren som en faktiskt existerande välavgränsad grupp, men numera
måste man betrakta den som en ytlig samling av atomiserade individer (se t.ex.
Baudouin 1998:205). Det beror bl.a. på att de traditionella banden mellan ett
parti och en homogen social grupp inte längre finns, utan att partierna i stället
konkurrerar om samma väljare (jfr senare om politisk marknadsföring och
marknadssegmentering). Som vi såg tidigare är det viktigt att skapa en skillnad

29 Listan är inspirerad av Offerlé (1997:100), även om han av någon orsak inte tar med den strate-
giska rösten, som i alla fall i Skandinavien förefaller mycket viktigare än några av de andra typerna
han inkluderar. Dessutom har sakfrågor, så kallad »issue voting», börjat spela en allt större roll, jfr
kap. 6.
30 I Holmberg & Oscarsson 2004a och 2004b behandlas frågan om väljarnas mobilitet ingående.
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till andra partier, och det gäller också med tanke på att partierna konkurrerar
om samma väljare. Man måste skapa en skillnad för att kunna attrahera väljare,
men också för att kunna erbjuda dessa känslan av att tillhöra en gemenskap, en
grupp. När ett politiskt parti talar om sina väljare som en grupp, konstruerar
man samtidig denna grupp, vilket är en viktig funktion:

Den symboliska homogenisering av dessa labila och mycket ofta heterogena grup-
peringar, som främst finns som grupper på pappret, utgör en central aspekt av det
representativa arbetet. (Offerlé 1997:101.)

Ett parti representerar väljarna, men det kan inte representera dem som en he-
terogen ansamling av individer. På något sätt måste det se till att samla ihop
väljarna till en grupp för att kunna utföra sitt representationsarbete. Och det
räcker inte med att använda kategorin »de som röstar på oss», det måste vara
en mer substantiell kategorisering. Här använder partierna sig av de historiskt
väletablerade grupperingarna med starkt symbolvärde (arbetare, bönder, själv-
ständiga), men än viktigare är de sammanfattningar av opinionsundersökning-
ar som partierna gör av vad väljarna anser vara viktiga frågor. Partierna under-
söker vad väljarna, och inte minst de potentiella väljarna, tycker för att kunna
integrera dessa synpunkter med sina egna och på så sätt visa att partiet repre-
senterar dessa synpunkter. En synpunkt eller ett intresse blir på så vis samlings-
punkt för en grupp, som därmed konstrueras som just en grupp. Det handlar
med andra ord om att begränsa grupper, homogenisera deras krav, legitimera
deras existens och samtidig delegitimera motståndarnas grupperingar som
mindre representativa.

Ett partis väljarkår är på samma gång en samling av individer med motstridande in-
tressen, en statistisk produkt och en sammanslutning av mobiliserade grupper; det är
en grupp som strävar mot en egentlig existens tack vara det representationsarbete
som erkänner gruppen och upprätthåller tron på dess existens och enhet. (Offerlé
1997:106.)

Det betyder inte att det inte finns någon förbindelse mellan partierna och socia-
la grupper, men att dessa relationer medieras på olika sätt, och att gruppernas
viktigaste karakteristika inte är en statistiskt definerbar avgränsning, utan ac-
cepten av att tillhöra gruppen. Genom att skapa grupperingen drar partiet sam-
tidig gränserna gentemot omvärlden och tilldelar gruppen dess distinktiva
tecken (särskilt märket), vilket gör det möjligt för medlemmarna att känna igen
sig själva och varandra som just medlemmar.

4.8 Sammanfattning
Den politiska sociologin framhäver kommunikationens roll för politiken, där-
för att politiken är en symbolisk kamp med språkliga medel. Kampen utspelas
mellan politiker inom ett parti och mellan partier, och såväl partierna som po-
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litikerna hämtar styrka från olika former av kapital. Utväxlingen mellan parti
(eller politiker) och väljare involverar löften och andra »varor» som väljarna
efterfrågar, samt röstande som betalning för dessa »varor». Väljarna är en ato-
miserad grupp av individer och det är en viktig del av ett politiskt partis diskurs
att skapa homogenitet i gruppen för att kunna göra anspråk på att representera
gruppen.
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5. Politisk marknadsföring

Villkoren för den politiska kommunikationen och dess former har ändrats un-
der de senaste decennierna. Så långt är alla forskare överens, men hur denna
förändring kan beskrivas och vad den innebär är ett ämne för diskussion. Jag
vill i denna avhandling argumentera för två påståenden:

Att förändringen i den politiska kommunikationen bäst kan beskrivas som
en marknadsanpassning.

Att politisk marknadsföringsteori kan användas som redskap för att bättre
förstå dagens politiska kommunikation, oavsett i hur hög grad sändarna med-
vetet använder sig av sådana teorier i planeringen och utförandet av sin kom-
munikation.

Jag ska i detta kapitel visa vad som menas med politisk marknadsföring, vil-
ka tekniker och relationer det täcker och hur begreppet har utvecklats, men
innan jag gör detta är det nödvändigt att förklara sammanhanget mellan poli-
tisk marknadsföring som praktisk förfarande och som redskap i en analys.

Som jag beskrev i det föregående kapitlet kan det politiska fältet betraktas
som en marknad utifrån relationerna mellan aktörerna. Man kan därför egent-
ligen säga att marknadsföring av politiken alltid har funnits; om det politiska
fältet i en modern demokrati tar form av en marknad med några som erbjuder
»produkter» och några som efterfrågar »produkter», är marknadsföring att be-
trakta som sättet på vilket erbjudarna försöker göra sina produkter intressanta
för de efterfrågande.

När man talar om marknadsföring av politiken som något nytt är det bl.a. för
att det politiska fältets marknadsstruktur tidigare inte har varit så tydlig, men
också för att relationen mellan fältets aktörer har ändrats och metoderna att
marknadsföra produkten likaså. Som Pippa Norris (2000) visar är det ingen
tvekan om att utvecklingen inom politisk kommunikation är resultatet av en
moderniseringsprocess, där det politiska fältet ändras och villkoren för de olika
politiska marknaderna och de tekniker som står till förfogande också ändras.

Moderniseringsprocessen omfattar hela samhället (och övriga samhällen
inom den västliga sfären), och man kan använda marknadsföring som en över-
gripande beskrivning av de möjligheter som står till förfogande när man ska
kommunicera politik i dagens samhälle. Hur marknadsföringen ska bedrivas
finns det olika syn på och teorier om, men att det finns en rad möjligheter är
alla överens om. När jag här använder begreppet politisk marknadsföring är det
just som beteckning för dessa möjligheter (tekniska möjligheter och teorier om
hur man bör använda dem), och syftet är att analysera i vilken mån de olika par-
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tierna använder sig av dem, i huvudsak utifrån vad man kan se i affischkam-
panjerna.

På så vis kan t.ex. ett begrepp som målgruppsdifferentiering användas de-
skriptivt i analysen av ett partis affischer, samtidigt med att det av de som pla-
nerar kommunikationen används som ett redskap i optimeringen av kampan-
jen. Kort sagt: analysen och praktiken delar begrepp, men inte syften.

5.1 Politisk marknadsföring: Historia och definitioner

Som oftast då det handlar om att fastställa när ett fenomen dök upp första gång-
en, finns det divergerande uppfattningar om när politiska kampanjer för första
gången övergick i politisk marknadsföring. Alla är dock överens om att feno-
menet uppstod i USA i samband med en konstellation av politiska, ekonomis-
ka, tekniska, institutionella och ideologiska förhållanden. Absolut viktigaste
förutsättningen för att tala om politisk marknadsföring är att det ska finnas nå-
got att välja mellan, att väljarna har en möjlighet att rösta på ett parti eller en
kandidat som konkurrerar mot åtminstone en annan kandidat eller ett annat
parti. Politisk marknadsföring hänger på så vis ihop med en västlig demokra-
tisk parlamentarism (se t.ex. Lindon 1986:229). Några nämner 1952 som fö-
delseåret, när Eisenhower anlitade reklambyrån BBDO i valrörelsen och parti-
erna för första gången gjorde en särskild budget för politisk kommunikation.
Vad gäller situationen i Europa finns det också olika uppfattningar. Många
nämner Storbritannien som det första landet där politisk marknadsföring an-
vändes, nämligen av de konservativa år 1959, med Belgien och Frankrike som
de nästa år 1965.31 Diskussionen kommer här att lämnas därhän; jag tar endast
upp den för att visa att för alla som skrivit om politisk marknadsföring i ett eu-
ropeiskt perspektiv placeras början 40–50 år tillbaka i tiden. Det är med andra
ord ett fenomen som enligt alla dessa har kommit över barnastadiet.32

Viktigare än diskussionen om precis när man kan börja tala om politisk
marknadsföring är frågan om hur den politiska kampanjkommunikationen har
utvecklats från införandet av den allmänna rösträtten till i dag. Här ger Norris
(2000:137–161) en god överblick med sin beskrivning av utvecklingen som en
moderniseringsprocess från ett förmodernt stadium över ett modernt till ett
postmodernt stadium.

I Norris modell är det tre förhållanden som är karakteristiska för den för-
moderna kampanjen: 1) Kampanjorganisationen bygger på direkt interper-
sonlig kommunikation mellan kandidater och medborgare på lokal nivå,

31 Michel Bongrand (1986:5) som själv var en av de första att arbeta med politisk marknadsföring
i Frankrike sätter 1965 som begynnelsesåret, medan andra sätter 1963–64.
32 Se bl.a. Albouy 1994, Bongrand 1986, Lindon 1986, O’Shaughnessy 1990.
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medan partiledningen planerar på kort sikt och ad-hoc. 2) Partipressen är det
viktigaste mellanledet mellan parti och offentlighet. 3) Väljarkåren präglas av
hög partilojalitet. I den förmoderna tiden valdes kandidaterna av lokala partier
vars aktiva medlemmar gick från dörr till dörr och talade med folk, såg till att
skicka pamfletter och överhuvudtaget utförde det praktiska arbetet under kam-
panjen. Den förmoderna kampanjen kan därför karakteriseras som lokal och
aktiv.

I den moderna kampanjen finns en starkare koordinering av partiet från cen-
tralt håll, där de politiska ledarna styr och hämtar rådgivning från externa käl-
lor som t.ex. opinionsmätare. TV tar över som det viktigaste mediet, men de
övriga medierna finns fortfarande kvar. Bandet mellan väljare och kandidat
blir svagare, bl.a. till följd av att antalet väljare som varje kandidat represente-
rar (antalet röster som krävs för att bli vald) stiger avsevärt. Professionella
kommunikatörer får en allt större roll:

Politicians and professional advisors conduct polls, design advertisements, schedule
the theme du jour, leadership tours, news conferences, and photo opportunities,
handle the press, and battle to dominate the nightly television news. (Norris 2000:
139–140.)

För väljarna upplevs valsituationen som mer passiv därför att fokus har flyttats
bort från den lokala nivån till det rikstäckande TV-mediet. Väljarna har i högre
grad blivit åskådare.

Den postmoderna kampanjen ser Norris som en kampanjform där de profes-
sionella konsulterna inom reklam, public relations, marketing och strategisk
nyhetsplacering (spin doctors) har blivit politikernas jämbördiga. Konsulter-
nas betydelse har blivit större och kampanjen har blivit en mer permanent ar-
betsform, där man hela tiden tänker strategiskt. Samtidig fragmenteras medie-
bilden vilket kan ha positiva effekter för väljarnas känsla av engagemang:

The news media system is fragmenting into a more complex and incoherent environ-
ment of multiple channels, outlets, and levels. And the electorate becomes more de-
aligned in their voting choices. For some citizens, the election may represent a return
of some of the forms of engagement found in the premodern stage, as the new chan-
nels of communication potentially allow greater interactivity between voters and po-
liticians. (Norris 2000:140.)

Den förmoderna kampanjen var lokal och aktiv, den moderna kampanjen var
nationell och passiv, och den postmoderna kampanjen kombinerar dessa två
genom att använda en mix av medier med olika karakteristika. Norris historis-
ka överblick sammanfattas i fig. 5.1.

En viktig distinktion som framgår av fig. 5.1 men som kanske inte uppfattas
av medborgaren, är skillnaden mellan säljande av och marknadsorientering av
politiken. När general Eisenhower i 1952 års valrörelse som den första an-
vände sig av tv-reklam, protesterade motståndarna kraftigt över att han för-
sökte sälja sig som »ett tvättmedel». Tvål och tvättmedel blev skräckexemplet
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Fig. 5.1 Den historiska utvecklingen inom politiska kampanjer, efter Ström-
beck 2002:55.

Förmoderna fasen Moderna fasen Postmoderna fasen

Kampanj-
förberedelser

Kortsiktiga och ad hoc- 
präglade.

Långsiktiga, specialist-
kommittéer etableras 1–
2 år före ett val.

Ständigt pågående kam-
panjer, etablerandet av 
speciella kampanjsta-
ber.

Mediestrategier Både direkt och indi-
rekt. Direkt = partipress, 
tidningsannonser, 
anslagstavlor. Indirekt = 
uppmärksamhet av 
nyhetsjournalistiken.

Både direkt och indirekt 
men fokus ligger på 
indirekt medieanvänd-
ning. Direkt = annons-
kampanjer. Indirekt = 
public relations, medie-
träning, presskonferen-
ser, arrangemang 
speciellt för att vinna 
medieuppmärksamhet.

Både direkt och indi-
rekt, men fokus ligger 
på direkt medieanvänd-
ning. Direkt = mål-
gruppsanpassade 
annonser, direktreklam, 
direktutskickad videore-
klam, kabel-TV, Inter-
net. Indirekt = samma 
som under moderna 
fasen, men utvecklat.

Kampanj-
organisation

Decentraliserad, byggd 
på lokala partiorganisa-
tioner och med låg grad 
av central styrning. 
Kampanjarbetarna 
huvudsakligen frivil-
liga och ideella, knutna 
till partiet eller kandida-
terna.

Nationaliserad och cen-
traliserad. Kampanj-
arbetarna i hög 
utsträckning avlönade 
specialister knutna till 
partiet.

Fortsatt centralisering 
men utförandet av kam-
panjerna decentraliserat. 
Kampanjarbetarna är 
avlönade och anlitade 
specialister, ofta konsul-
ter fristående från par-
tiet men knutna till 
partiet eller kandidaten 
under själva kampanjen.

Konsulter och 
specialister

Litet användande; de 
som är engagerade är 
generalister snarare än 
specialister. Politikerna 
bestämmer.

Ett ökat användande av 
specialister och konsul-
ter. Politikerna bestäm-
mer fortfarande.

Ett ännu större använ-
dandet av specialister 
och konsulter som ofta 
är internationellt verk-
samma. Konsulterna 
själva blir personlighe-
ter i medierna. Det är en 
öppnare fråga om politi-
kerna eller konsulterna 
styr.

Feedback Impressionistisk, byg-
ger på känsla och upp-
gifter från frivilliga och 
opinionsledare.

Användande av 
opinionsmätningar. 
Mer vetenskapligt 
inhämtad feedback än 
förr.

Ett allt större använ-
dande av 
opinionsmätningar, 
fokusgrupper och inter-
aktiv feedback från 
Internet och kabel-TV.

Kampanjhändelser Lokala möten, parti-
ledare som åker runt, 
möter människor och 
håller tal.

TV-debatter, presskon-
ferenser, arrangerade 
»pseudo-händelser».

Som under moderna 
fasen, fast mer utvecklat 
och anpassat till speci-
fika platser och miljöer.

Målgruppsinriktning Sociala kategorier och 
klasser.

Försök att fånga alla 
väljare och att mobili-
sera väljare från alla 
grupper och klasser.

Långtgående segmente-
ring av väljarna och 
kommunikation inriktad 
på specifika grupper av 
väljare.

Övergripande 
kampanjfilosofi

Propaganda för politi-
ken.

Säljande av politiken. Marknadsorientering av 
politiken.
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på reklam på grund av fabrikanternas aggressiva marknadsföring gentemot
amerikanska husmödrar.33 

Men att marknadsanpassa politiken är inte samma sak som att satsa allt på
att sälja politiken, tvärtom är det på många sätt raka motsatsen. Marknadsfö-
ring av varor handlar om relationerna mellan producent, produkt och köpare,
och kan t.ex. defineras sålunda:

Marknadsföring är en serie tekniker vars mål är att anpassa en produkt till dess mark-
nad, att göra produkten känd för köparen, att visa skillnaden mellan produkten och
konkurrerande produkter, och med lägsta möjliga kostnader optimera förtjänsten vid
försäljning av produkten. (Bongrand 1986: 13.)

Använd inom politikens område blir definitionen:

Politisk marknadsföring är en serie tekniker vars mål är att främja överensstämmel-
sen mellan en kandidat och hans potentiella valkrets, att göra honom känd för det
största möjliga antalet väljare, och att för varje enskild väljare visa en skillnad i för-
hållande till konkurrenterna – och motståndarna – och med så få medel som möjligt
optimera antalet röster som kan uppnås genom kampanjen. (Bongrand 1986: 13.)

Det viktigaste i definitionen ovan är att tyngdpunkten förskjuts till interaktio-
nen mellan å ena sidan partiet och/eller kandidaten, å andra sidan gruppen av
(potentiella) väljare. Processen ses som en tvåvägskommunikation där politi-
ker och väljare interagerar. Politikern måste med andra ord lära känna väljarna
vad de önskar, hur de prioriterar, vad de ser som de viktigaste problemen med
det dubbla målet att anpassa sig och att påverka (Lendrevie & Lindon 1990:
12).

Förhållandet mellan kund och producent inom varuproduktion kan beskri-
vas som en relation där producenten undersöker kundens önskemål och fram-
ställer en vara som kunden sedan köper. Producenten får en förtjänst och kun-
den en tillfredsställelse genom att erhålla en vara som motsvarar önskemålet.
Som vi såg i kapitlet om politik som marknad är definitionen av de olika mo-
menten i den politiska utväxlingen mer komplicerade, men de två marknads-
modellerna har samma grundstruktur (fig. 5.2 och 5.3).

Fig. 5.2 Grundstrukturen i varumarknaden.

← Önskan ←

Producent → Påverkan → Kund

→ Vara →

← Pengar ←

↓ ↓

Förtjänst Uppfyllelse av önskan

Tillfredställelse

33 Även i dag är det ofta tvättmedelsreklam som nämns som exempel när tv-reklam kritiseras, be-
roende på dels mängden av reklam (på grund av en tuff konkurrens), dels det förlegade köns-
rollsmönstret.
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Fig. 5.3 Grundstrukturen i marknaden för politik.

Skillnaden på försäljning och marknadsföring, eller marknadsanpassning som
Strömbeck (2002) föredrar att kalla det, ligger i interaktionen med kunderna.
Försäljningsstrategin satsar på att sälja så mycket som möjligt av en given pro-
dukt till så många som möjligt med alla till rådighet stående medel, medan
marknadsföringen försöker att få produkten att i högre grad tillmötesgå kun-
dernas önskemål. Politisk marknadsföring är i enlighet härmed ett försök att få
politiken att motsvara väljarnas önskemål – om inte fullt ut så i alla fall i högre
grad än var fallet när man i stället enbart försökte att flytta väljarna mot partiets
synpunkter.

5.2 Etapperna i politisk marknadsföring

Första steget i en politisk marknadsföring är att planera kampanjen och under-
söka underlaget – vilka är de potentiella mottagarna och vilka är konkurrenter-
na – och härigenom får man fram kampanjens övergripande strategi. Därefter
kan man fastställa de mer konkreta målen, som kampanjens tema, önskad ima-
ge, den exakta målgruppen m.m. Hela processen kan beskrivas som i fig. 5.4.

Först måste man göra klart för sig vilken typ av kampanj det är, om det är en
imagekampanj eller en valkampanj. I Sverige har vi traditionellt bara sett poli-
tiska kampanjer i samband med val, men det är också möjligt att föra kampanj
mellan två val med syftet att bygga upp partiets eller kandidatens image och
skapa en känsla av ett kontinuerligt intresse från partiets sida.34 Som vi såg
ovan är det just ett kännetecken för den postmoderna fasen att det finns en stän-
dig kampanjverksamhet.

Även när vi har att göra med en valsituation, är det fullt möjligt att föra en
imagekampanj som inte syftar till att föra en kandidat till seger. Exempel på
detta finns i särskild grad i länder med presidentval, där det kan vara viktigt att
få en kandidat positionerad i det politiska landskapet, även om han eller hon

← Önskan ←

Politiker → Påverkan → Väljare

→ Löften →

← Röst ←

↓ ↓

Val Uppfyllelse av önskan

Inflytande Representation

34 T.ex. genomförde centerpartiet 2001–2002 en kampanj som kan beskrivas som en korsning av
imagekampanj och utdragen valrörelsekampanj. Se Vigsø 2002:68–77.
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inte har en chans att vinna valet. Också partiets logotyp ingår i partiets image-
kampanj genom att man försöker säkra en kontinuitet och en branding, dvs. ett
ögonblickligt igenkännande från väljarna av logotypen som varumärke för just
det partiet och dess politik. En logotyp är i koncentrat uttryck för partiets själv-
bild, och det är därför viktigt att det inte finns något tvivel om hur den ska ut-
tolkas. Man är i allmänhet också mycket försiktig med att ändra eller framför
allt byta ut logon.35

När politisk marknadsföring centreras kring väljarnas önskningar, blir det
mycket viktigt att skaffa kunskap om väljarnas situation i bred mening: hur de
ser på situationen, vilka problem de anser vara viktigast, hur de ser på kandi-
daten (partiet), hans profil och politik m.m. Det är med andra ord omöjligt att
föreställa sig en politisk marknadsföring utan opinionsmätningar; enligt Cay-
rol (1986) är opinionsmätningar tilsammans med politisk reklam och politisk
marknadsföring de tre tekniker som tillsammans har skapat »den nya politiska
kommunikationen».

Att behärska analysmetoden är fundamentet för politisk marknadsföring,
och ofta talar man om denna i medicinska termer som en diagnos. Här mer än
någon annanstans blir det tydligt att politisk marknadsföring i själva verket en-

35 Se också Vigsø 1996a: 48–50.

Fig. 5.4 Etapperna i politisk marknadsföring (Maarek 1992:36).

Fastställande av kampanjens linje

Imagekampanj Valkampanj

Analys av 
mottagare

Analys av 
konkurrenter

Analys av 
medel

Opinions- 
undersökning

Fastställande av målgrupper och mål

Kampanjplan utarbetas

Medier, teman, image m.m. väljs

Kampanjen genomförs
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bart är en systematisering, teknik- och vetenskapliggöring av förhållanden som
funnits också i valkampanjer i den moderna fasen. Tidigare har man också hört
politiker uttala sig om vad »folk tycker» eller »önskar»; skillnaden är att denna
kunskap tidigare har inhämtats på ganska slumpartade sätt, på t.ex. möten,
genom brev till politikern eller samtal med partimedlemmar. Inget annat än
politikerns intuitiva känsla har kunnat avgöra om synpunkterna verkligen varit
representativa för väljarkåren. Med specifika frågor till en statistiskt represen-
tativ grupp och en systematisk behandling av svaren får politikern en mer tro-
värdig bild av vad »folket» förväntar sig av politikerna och hoppas på i sam-
hället.

Har man att göra med en valkampanj är det viktigt att ha en så fullständig
bild som möjligt av motståndarna, vilken profil de har och hur stor genom-
slagskraft de har, för att kunna målinrikta sin kampanj bättre. Som inom den
kommersiella marknadsföringen gäller det att kunna skapa en skillnad i förhål-
lande till konkurrenterna. Man kan säga att de traditionella ideologierna har
fungerat som ett sätt för partierna att skapa en skillnad gentemot andra partier,
tillsammans med fokuseringen på kärnväljarnas yrkesgrupp: socialdemokra-
terna var arbetarnas parti, i konkurrens med kommunisterna, högerpartiet var
partiet för självständiga och statens representanter, medan bönderna hade bon-
deförbundet. När detta mönster bröts ner tvingades partierna tänka i andra ba-
nor för att kunna skapa skillnaden, en förändring som fortfarande pågår och
som ger några partier svåra problem och har lett till en ökad mängd av catch
all-parties, partier som försöker attrahera väljare över hela spektret.36 Att det
att skapa en skillnad är mycket viktigt för ett parti har man också kunnat iaktta
när små partier har samarbetat med större partier, eventuellt i en regering. Om
inte det lilla partiet lyckas med att fortfarande markera en egen politik, straffas
partiet vid nästa val helt enkelt därför att det större partiet skördar framgångarna
genom att »uppsluka» ett parti som inte i tillräckligt hög grad profilerar sig självt.

Det är självklart inte tillräckligt att bara skaffa sig en överblick över vad man
vill med sin kampanj, man måste också utvärdera vad man rent praktisk kan.
Det innebär en analys av vilka ekonomiska medel som finns tillgängliga, och
just diskussionerna av partiernas finansiering dyker upp vid varje val. Diskus-
sionen gäller hur hög grad av beroende ett parti får genom bidrag från stora or-
ganisationer, såsom fackföreningar, näringslivet eller lantbruksorganisatio-
ner.37 Snedvridningen mellan stora partier med mycket pengar och stora kam-
panjbudgetar och små partier utan samma ekonomiska möjligheter ses av
många som ett hot mot demokratin, och i olika länder försöker man undvika

36 Se Kirchheimer 1990 (ursprungligen 1966) om begreppet catch-all party.
37 En annan viktig resurs för ett parti är de aktiva medlemmarna, de som åker runt och sätter upp
affischer, delar ut broschyrer, går från dörr till dörr etc. Hur stor och hur arbetskraftsintensiv kam-
panj man kan genomföra beror till stor del på hur stor grupp valarbetare som kan förväntas ställa
upp utan ekonomisk kompensation.
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alltför uppenbar sponsring genom olika lagar som begränsar hur stor del av
budgeten som får komma från en enda organisation. Bidrag från staten är ett
annat exempel på åtgärder som ska minska snedvridningen.

Den potentiella målgruppen för ett politisk parti vid ett val till riksdagen är
självfallet hela väljarkåren; den ideala situationen vore om alla röstberättiga-
de lade sin röst på just ens eget parti. Det är emellertid inget annat än en hypo-
tetisk situation (och en dröm); det finns en grupp av väljare som man inte
kan påverka, och undersökningar pekar på att gruppen som kan tänka sig rösta
på ett annat parti än det de hade bestämt maximalt utgör 30–40 %. För det mes-
ta är gruppen mindre, men det är ändå till den gruppen som alla partier vänder
sig.

Det är svårt att kommunicera effektivt med alla. Håller man sig till en be-
gränsad grupp kan kommunikationen bli mer effektiv, eftersom man i högre
grad kan inrikta sig på vad man vet om mottagarna. Därför måste man dela upp
den potentiella mottagargruppen i segment och analysera vilka av segmenten
som är lämpliga som målgrupp för kampanjen. Att segmentera betyder att man
delar in befolkningen i klart avgränsade grupper efter relevanta kriterier. Frå-
gan är naturligtvis enligt vilka kriterier man kan dela upp väljarkåren. Här har
det under de senaste decennierna skett en förändring som kan beskrivas som en
rörelse från ett socialklassperspektiv till ett livsstilsperspektiv. Livsstil kan
kort beskrivas som det mönster som finns i individers praxis och värderingar,
där praxis omfattar konsumtion av allt från matvaror till kultur, fritidsaktivite-
ter, sport m.m., och värderingar omfattar hela det spektrum av värdetillskriv-
ningar som ligger till grund för hur man ser på sig själv, andra individer och
samhället i stort. Poängen i ett livsstilsperspektiv är att det finns en samvaria-
tion mellan olika beteendemönster och värderingar, eller med andra ord att det
inte är slumpmässigt hur vi beter oss. En av de mest välutvecklade modellerna
för beskrivning av livsstil är Minervamodellen, som ett danskt analysinstitut
(ACNielsen AIM A/S) har utvecklat med teoretisk bakgrund i Pierre Bourdieu
och Anthony Giddens, men också med ett stort empiriskt material i form av
djupanalys av drygt 2500 individers preferenser. Dahl (1997) ger en läsvärd
framställning av modellen och hur den kan användas till att isolera specifika
livsstilar.38 Centralt i modellen står det så kallade »värdekartan», där individer-
nas hållning till olika värden har behandlats matematiskt så att man fått fram
två axlar: en vertikal som rör modernitet/traditionalism och en horisontell som
rör pragmatism/idealism. Om en cirkel dras med centrum i skärningspunkten
mellan dessa två axlar uppstår fyra »tårtbitar», två traditionella (på »södra
halvklotet») och två moderna (på »norra halvklotet»). På kartan placerar man
in de olika värden som folk förhåller sig till, på de ställen där de står starkast.
Hela poängen är att värden som på kartan ligger nära varandra, oftast finns hos

38 Också i svenska undersökningar har livsstilsbegreppet använts, se t.ex. Miegel & Dahlquist
1991.
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samma individ medan värden som ligger diagonalt motsatt varandra endast i
sällsynta fall finns hos samma individ.

De fyra segmenten sammanfattar fyra olika livsstilar bland danskarna , där
varje segment av analysinstitutet har tilldelats en färgkod:

De blåa är moderna och materialistiska, tror på sig själva och är sällan solida-
riska med bestämda grupper, men slår gärna följe med dem som är på väg i
samma riktning. De tycker generellt att samhället är rättvist och belönar dem
som gör en insats.

De gröna är också moderna, men idealistiska och med en stark solidaritet med
andra som har samma utbildning. De tycker samhället står »över» gruppen de
tillhör, och allt utanför den egna gruppen ses på med skepsis. Beroende på kon-
junkturena känner man sig antingen bättre än samhället kring sig eller belägrad
av det.

De rosa är traditionella och idealistiska och är på många sätt de mest »ur-
sprungliga». Man är förankrad i lokalsamhället och känner en stark solidaritet
med alla i grannskapet. Vem som är ens närmaste syns också rent fysiskt, och
världen känns mer och mer hotfull ju längre bort den är.

De violetta är traditionella och materialistiska, de delar många värden med de
rosa men saknar de rosas rötter. Därför verkar det ofta som om de saknar orien-
teringspunkter i tillvaron, såväl i förhållande till gruppen som till samhället. I
stället söker man kompensation i konsumtion och moderna erbjudanden om
grupptillhörighet i föreningar, sport, hobbyer m.m.

Utan att här gå djupare in i modellen kan man konstatera att den utgör ett an-
vändbart redskap för ett politiskt parti i beskrivningen av vilka värden just det
partiets väljare sättar högt. Det går nämligen också att placera in varje partis
»typiska» väljare, kärnväljarna, i modellen, vilket för Danmarks vidkomman-
de ger bilden i fig. 5.5.

Genom att betrakta de värden som befinner sig i partiets närhet inom samma
fjärdedel av cirkeln, kan man få en idé om vad partiets väljare betraktar som
viktigt och rätt.39 Modellen kan också användas till att dela upp befolkningen i
mindre segment, något som den svenska UngdomsBarometern t.ex. har gjort
(med namn som Sportiga Stefan, Aktiva Anna och Kulturella Karin). På så vis
kan man placera in livsstilar som korsar någon av axlarna och vars röster flera
olika partier konkurrerar om.40

Minervamodellen är enbart en av många livsstilsmodeller; mindre finmaski-

39 För en diskussion av dansk politik utifrån Minervamodellen, se Dahl 1997 kapitel 6; för hur seg-
menttanken har använts i den danska valrörelsen 2001, se Jønsson & Larsen 2002, särskilt s. 53–
63.
40 Se UngdomsBarometern 2000:37–51. Modellen heter här »Värderingskartan» men är i sin
grundstruktur identisk med Minervamodellen.
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ga – och därmed också billigare41 – modeller opererar med olika antal katego-
rier, men oavsett hur många och vilken beteckning de får, är själva grundtan-
ken densamma: att mönstret i vårt beteende kan användas för att säga något om
hur vi kommer att reagera inför nya produkter – om det så rör sig om nya ma-
teriella produkter eller om nya budskap från ett politiskt parti.

Det är också möjligt att dela upp väljarkåren enligt politiska kriterier, näm-
ligen efter folks hållning till partiet i fråga. Vänder man sig till kärnväljarna,
till dem som inte fattat beslut än eller kanske till dem som har tänkt sig att rösta
på ett annat parti? En sådan uppdelning resulterar i fem olika väljarsegment,

41 Man får inte glömma att vi här rör oss inom ett område som handlar om kommersiell verksam-
het; byrån har copyright på modellen och om man önskar använda den bakomliggande databasen
för att få fram en mer precis karaktäristik av sina väljare, får man köpa tjänsten av byrån. För en
enklare segmentmodell, se Eriksson & Cronebratt 1985.

Förklaring till partinamnen:

Venstre: Danmarks liberala parti, traditionellt böndernas parti (folkpartiet med in-
slag av centern).
Konservativa: Det traditionella högerpartiet (moderaterna).
Dansk folkeparti: Populistiskt högerparti (ny demokrati).
Centrumdemokraterna: högerparti av utbrytare från socialdemokraterna.
Radikale venstre: humanistiskt mittenparti.
Socialistisk folkeparti: vänsterpartiet.

Fig. 5.5 Danska partier i förhållande till Minerva-modellen (Jønsson & Larsen
2002:54).
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och det är två fundamentalt olika kommunikationsformer som gäller. Å ena si-
dan måste man använda en erövringskommunikation för att attrahera andra
partiers väljare; å andra sidan måste man använda en fasthållningskommunika-
tion för att inte förlora sina egna väljare till andra partier.

Fig. 5.6 Segmentering av väljarna enligt relation till partiet (Maarek 1992:44).

Tanken bakom modellen kan kallas kommunikationsekonomisk (vilket i prak-
tiken också innebär rent ekonomiska aspekter). Det är helt enkelt inte »ekono-
miskt» att försöka övertyga folk som är övertygade anhängare till ett annat par-
ti. Chansen att vinna över dem på ens egen sida är liten i förhållande till den
massiva insats som behövs. På samma sätt är det inte heller ekonomiskt klokt
att använda stora belopp på att kommunicera till ens egna trogna kärnväljare,
som röstar på ens eget parti oavsett vad som händer. I stället bör insatsen gälla
den obeslutsamma mellangruppen och de två grupperna med svag lojalitets-
känsla, dvs. de som är »flyttbara».

Erövringskommunikationen riktas således mot två huvudgrupper: väljare
som inte har bestämt sig, och väljare som har bestämt sig för ett annat parti men
inte är säkra. I denna grupp återfinns t.ex. de som vid förra valet för första
gången röstade på ett annat parti och andra icke-trogna väljare. Det är självklart
också möjligt att försöka fånga röster bland ett annat partis kärnväljare, särskilt
om man lyckas hitta en viktig orsak till att de vid just detta val borde lämna sitt
traditionella parti, men det vore oekonomisk att satsa hela budgeten på att för-
söka vinna över dessa röster.

Fasthållningskommunikationen riktar också in sig mot två huvudgrupper, de
trogna väljarna och de egna svaga. Kommunikationen har som mål att bekräfta
dessa väljare i sina val och övertyga dem om att de ska hålla fast vid det
»säkra», det välkända. Fasthållningskommunikationen har ytterligare ett mål
som är mycket viktigt, men som ofta negligeras: man måste få de trogna att gå
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till vallokalen och rösta. Man måste göra kärnväljarna uppmärksamma på att
det är val och att de måste komma ihåg att rösta som de brukar. Det har varit
mycket tydligt i kampanjer som explicit har uppmanat väljarna att gå man ur
huse, men också de otaliga signalaffischer som i många länder finns vid varje
val tillhör denna kategori. Att det är nödvändigt med en sådan appell beror bl.a.
på att gruppen av kärnväljare förutom de aktiva partimedlemmarna också om-
fattar dem som röstar på partiet av tradition och inte har något överdrivet stort
intresse för politik (jfr tidigare om politisk sociologi). Särskilt socialdemokra-
terna har en stor andel väljare inom kategorin; det vore otänkbart för dessa att
rösta på ett annat parti, men ganska lätt att glömma bort att rösta eller att stanna
hemma på grund av dåligt väder eller liknande.42

Sista delen av planeringsfasen består i att utarbeta en plan för kampanjen där
det bestäms vilka medier som ska användas och vilka teman som ska vara cen-
trala. Just i temafrågan samlas många av de punkter som har berörts ovan, var-
för jag kommer att diskutera detta mera ingående nedan. Men vad gäller an-
vändningen av köpta medier är urvalet självklart av stor betydelse liksom priset
på de olika medierna. TV- och filmreklam hör till de dyraste medierna, medan
radioreklam, affischer, tidningsreklam, broschyrer och pamfletter kan variera
i pris beroende på hur mycket professionell hjälp som har anlitats, hur kvalite-
ten är, vilka tryck som har använts, osv. Endast i mycket sällsynta fall väljer ett
parti att satsa hela sin budget på ett enda medium; i stället använder man oftast
en form av »medie-mix», bl.a. utifrån de olika segment man har kommit fram
till som mottagare. Olika segment har olika medievanor, vilket också betyder
att sättet man presenterar sig på i olika medier varierar därför att mottagarna är
olika.

5.3 Fastställande av kampanjens teman

Valet av kampanjens teman är tillsammans med målgruppsanalysen kärnan i
en valkampanj. Valet är bl.a. beroende av den sociala och ekonomiska situatio-
nen i landet och vad som har diskuterats i medierna, men också av partiets
ideologiska position och traditionella kärnpunkter, partiets önskan att sätta
dagsordningen för debatten (och därmed för övriga partier) och målgruppernas
syn på vad som är viktigt. Världsläget och vad som händer i grannländerna spe-
lar också en roll, liksom den maktkamp som alltid finns inom partiet självt om
att bestämma partiets profil. Temafastläggningen är på så vis en arena för en

42 Det handlar här om väljare som fortfarande ser partierna i förhållande till klass och för vilka det
vore snudd på klassförräderi att rösta på ett annat parti. För dem är enda alternativet ofta att inte
rösta, antingen utifrån ett medvetet val eller på grund av besvikelse över att de inte längre känner
igen sig i partiets retorik och politik.
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mångfasetterad strid, för många olika intressen och för olika temans kamp om
uppmärksamhet. Just därför är den viktigaste funktionen i fastställandesfasen
att reducera antalet fokuspunkter. Partiet måste på något vis nå fram till ett så
pass litet antal teman att det för väljaren inte råder något tvivel om vad som är
de centrala områdena. Vissa av dessa är konstanta från ett val till nästa och
hänger ihop med partiets grundläggande ideologi, och dessa områden har par-
tiet ofta gemensamt med sina systerpartier i Europa. Socialdemokraterna har
solidaritet som ett sådant område; de liberala partierna har den personliga fri-
heten; de konservativa försvaret och den personliga säkerheten och de gröna
partierna har miljöskydd. Även om varje parti genom dessa kärnområden
framhäver partiets ideologiska konsistens och kontinuitet, är själva tolkningen
av vilken politik intresset konkret ska utmynna i under ständig diskussion. Vad
innebär t.ex. kampen för solidaritet konkret för socialdemokraterna år 2004?
Så även om området nästan alltid finns med som ett tema i partiets kampanj är
det inte nödvändigtvis samma innehåll som i förra valrörelsen.

Ut över de mer permanenta temana – och diskussionen om hur de ska tolkas
konkret i den aktuella kontexten – har varje valrörelse en rad teman som har
lagts fast för just denna valrörelse. Det som här skiljer en marknadsförings-
approach från tidigare tillvägagångssätt är den roll som tilldelas väljarnas syn-
punkter samt hur partiet får fram vad väljarna tycker. Om politiken ska anpas-
sas till en marknad, är det viktigt att partiets information om marknadens pre-
ferenser är omfattande och aktuell. Opinionsundersökningar spelar en viktig
roll, såväl de som ständigt publiceras i medierna och som handlar om befolk-
ningens hållning i olika sakfrågor, som de mer specifika som partiet självt ge-
nomför. Ett mycket intressant exempel på en sådan opinionsmätning är krist-
demokraternas broschyr Har du tid? från hösten 2003. Här skriver man bl.a.:

… tid att svara på några frågor?

Inget system är perfekt. Men mycket går att göra bättre. Vi skulle därför vilja veta
om vi har en familjepolitik som uppfyller de krav som 2000-talets barn, föräldrar och
de nära gemenskaperna ställer?

Vi vill veta hur vi kan förbättra vår politik så att den bättre motsvarar de behov
och förväntningar du har rätt att ställa på ett parti som vill värna familjen. Det gör vi
bäst i en dialog med dig.

Vi vill få en så bred bild som möjligt av vad svenska folket tycker. […] Nu vill vi
lyssna på dig och ta del av dina tankar och idéer. Ta dig tid. Det är en investering i
framtiden.

Broschyren är utan tvivel en del av kristdemokraternas imageskapande; man
försöker bygga upp bilden av ett parti som lyssnar på folk och bryr sig om vad
de tycker. Men samtidig är det också ett sätt att få in information om väljar-
kårens synpunkter och preferenser. Broschyren innehåller korta texter under
sex punkter (»Bakgrund till frågorna längst bak i foldern») och ett svarskort
där man kan kryssa i olika svarsalternativ för totalt tolv frågor rörande barn-
och familjeförhållanden, vad som är viktigt, vilken hjälp man behöver, vem
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som har ansvaret m.m. Dessutom får man fylla i information om ålder, kön och
var i landet man bor – möjligtvis för att det ska vara möjligt att korrigera för
eventuella snedfördelningar i förhållande till riksgenomsnittet. Sett från en sta-
tistisk synpunkt är enkäten näst intill värdelös om man önskar att skaffa sig till-
förlitliga data om hur svenskar i gemen tycker; att enkäten finns i en broschyr
från ett politiskt parti är i sig en felkälla i förhållande till vem som besvarar och
skickar in den, men det finns dessutom ingen möjlighet till kontroll av de sva-
randes representativitet i förhållande till alla de faktorer som man vanligtvis
korrigerar för, liksom det inte finns någon möjlighet att kontrollera att varje
person endast fyller i en enkät – just sådana förhållanden som gör att man oftast
låter professionella opinionsmätningsinstitut genomföra mätningarna.

Men även om enkäten på inget vis uppfyller kraven på statistisk reliabilitet
kan den fylla en funktion för partiets marknadsföring. För det första ger den en
fingervisning om intresset genom svarsfrekvensen, för det andra ger den en
bild av synpunkterna hos dem som tycker det är mödan värt att svara. Även om
dessa med säkerhet inte är statistisk representativa för befolkningen, ger svaren
trots allt en indikation om vad några tycker och är på så vis bättre än om par-
tiets medarbetare skulle ägna sig åt rena gissningar om opinionen. Enkäten är
ett billigt sätt att få någon form av information, samtidig med att den är en del
av en imagekampanj och därmed också tjänar ett annat syfte.

En annan viktig källa till information om väljarkårens prioriteringar och där-
med till valet av tema för en valkampanj är fokusgruppen.43 Hur en fokusgrupp
arbetar kan variera, från fria diskussioner över mer strukturerade diskussioner
till diskussioner som styrs av gruppledaren. Ett möjligt sätt är att låta alla del-
tagarna göra en lista på t.ex. de viktigaste frågorna i dagens politik och sedan
låta varje individ göra en prioritering utifrån hela gruppens ackumulerade lista.
Utifrån detta är det möjligt att göra en samlad lista som visar dels vilka frågor
gruppen tycker är viktiga, dels hur de prioriterar mellan dem. Om man i stället
använder fria samtal eller semistrukturerade samtal som metod, krävs det
mindre grupper och större insats från mötesledaren för att sammanfatta diskus-
sionerna på ett sätt som är användbart för partiet. Fokusgruppsundersökningar
skiljer sig från opinionsmätningar genom att inte använda så stort antal respon-
denter, vilket ger en sämre representativitet, men samtidig går man djupare och
får fram resonemang och samband som opinionsmätningen inte får tag i. Det
är på samma gång möjligt att sätta samman sin fokusgrupp på ett sådant sätt att
man får en bättre belysning av en bestämd grupps syn på frågorna, t.ex. ung-
domar, kvinnor eller vårdpersonal (eller andra yrkesgrupper).

43 Se t.ex. Obert & Forsell 2000 för en introduktion till fokusgrupper.
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5.4 Genomförande och feedback

När en kampanj har kommit så långt att tema, målgrupp och strategi har be-
stämts, måste det göras en tidsplan för kampanjens förlopp och en »medie-
plan» som hänger ihop med denna. Medieplanen beskriver när kandidaten eller
kandidaterna ska uppträda och var, i vilka sammanhang och med vilka
kärnpunkter, så långt det går att bestämma detta. Det betyder bl.a. att lansering-
en av nya frågor eller teman i valrörelsen måste vara förberedd och koordine-
rad med hur kampanjen för övrigt fortskridar. Här kan man säga att situationen
i Sverige med en förhållandevis kort valrörelsesperiod – bestämd genom en
ömsesidig överenskommelse partierna emellan – gör det svårare att till fullo ut-
veckla en sådan planering, jämfört med t.ex. den utdragna valrörelsen inför
presidentvalen i USA. Men ett visst utrymme för att planera kampanjen i flera
tempi finns det, vilket t.ex. moderaternas kampanjer sedan 1991 visar. Partiet
har vid alla val planerat sina affischer i fler etapper, med nya teman för varje
eller varannan vecka. 

Om man följer det teoretiska schemat för en kampanjs genomförande (i hög
grad konstruerat efter en kommersiell kampanjmodell), finns det dock en vik-
tig fas före själva starten, nämligen kampanjtestet där man visar upp kampan-
jen för en utvald fokusgrupp. Syftet är att hinna rätta till eventuella formule-
ringar som kan ge upphov till missförstånd eller dubbeltydigheter som skapar-
na inte har varit uppmärksamma på. Efter ett sådant test kan kampanjens första
etapper genomföras, och då kommer opinionsmätningarna åter till använd-
ning: Hur reagerar väljarkåren på kampanjen, kommer budskapet fram, och
inte minst hur står partiets kampanj sig i förhållande till konkurrerande partiers
kampanjer? Och kan väljarna koppla ihop kommunikationen med rätt parti, för
även om det är bra att väljarna minns kampanjen, får den ingen effekt om inte
man också kommer ihåg vem som var avsändaren. Också här finns det i teorin
tid för korrigeringar före nästa etapp, men i praktiken kommer den korta val-
rörelsen i Sverige att begränsa reaktionsmöjligheterna till uttalanden, press-
meddelanden och dylikt, och inte lämna utrymme för en omfokusering av kam-
panjen.

Ett intressant exempel på planeringens tröghet gavs 2002 med folkpartileda-
ren Lars Leijonborgs uttalande om språktest för invandrare. Det politiska ut-
spelet var inte tänkt att ta någon större plats i partiets valrörelse, men frågan
fick oerhört stor uppmärksamhet i medierna och gav folkpartiet ett medialt ge-
nomslag som var helt oväntat. Partiet reagerade genom att gripa möjligheten
till exponering genom pressmeddelanden och möten, men affischkampanjen
var sedan länge bestämd, affischerna tryckta och distribuerade, och resultatet
var att det som blev partiets viktigaste sakfråga44 inte uppträdde på en enda av

44 Vad man i marknadsföringen kallar »unique selling proposition», dvs. det som skapar en skill-
nad till konkurrerande produkter.
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partiets affischer. Samtidig satte partiet dagordningen för den offentliga debat-
ten och tvingade därmed övriga partier att göra utspel om saken och därmed
ändra sina kampanjplaner.

Fig. 5.7 Etapper i kampanjens genomförande (Maarek 1992:53).

5.5 Sverige 2002: Moderna eller postmoderna kampan-
jer?

När jag har tagit med ett kapitel om politisk marknadsföring i en avhandling
om 2002 års valaffischer, beror det på att jag menar att det är bortom allt tvivel
att marknadsföringstankar spelar en roll för hur svenska partier planerar och
genomför sina valkampanjer. Redan på 1980-talet skrev man om hur mark-
nadsföringstekniker användes i svenska valkampanjer; Anita Sjöberg skrev
1988 att »valrörelsen börjar på reklambyrån» och Ken Olofsson intervjuade
1991 Jacques Séguéla – en av fransk reklams stora profiler45 och mannen bak-
om kampanjen för François Mitterand som la force tranquille – om svenska
politikers marknadsföringspotential. Politisk retorik togs med i boken om
marknadsretorik (Hedlund & Johannesson 1993) och statsvetare skrev om den

Kampanjplan

Kampanjtest

Eventuella anpassningar

Kampanjens första etapper

Opinionsundersökningar Andras kampanjer

Eventuella anpassningar

Kampanjens 
följande etapper

45 Se t.ex. Séguéla 1999, särskilt s. 42–43.
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politiska marknaden (Giljam 1995) och hur svenska politiker uppträdde ame-
rikanskt (Esaiasson 1994). Man måste därför konstatera att tanken om att an-
vända marknadsföring i politiken har funnits i Sverige i mer än 20 år.

Men att tankarna har funnits här i 20 år är inte samma sak som att de politis-
ka partierna har använt teknikerna lika länge – och att de helt har gått över till
en marknadsanpassning när det gäller valkampanjer. Man kan diskutera i hur
hög grad partierna använder marknadsföringtekniker, eller med Norris ordval
(jfr tidigare): om Sverige befinner sig i ett modernt eller ett postmodernt till-
stånd.

Det har de senaste åren kommit några studier som tar upp frågan om hur på-
verkade svenska partier är av marknadsföringstankar. Författarna, Lars Nord
och Jesper Strömbäck, är både verksamma vid Demokratiinstitutet i Sundsvall,
och perspektivet är hög grad styrt av demokratifrågan, dvs. frågan om vad ut-
vecklingen av kampanjformerna betyder för relationen mellan medborgare och
de styrande.

I Strömbäck 2002 diskuterar författaren teorierna om politisk marknadsfö-
ring och drar konklusionen att »det är inte rimligt att tala om en marknads-
orientering av den svenska politiken» (Strömbäck 2002:62). Marknadsoriente-
ring bygger, skriver han, i hög grad på amerikanska erfarenheter, och han ba-
serar sin slutsats på de olikheter som finns mellan situationen i USA och i
Sverige. Svensk politik är particentrerad medan amerikansk är personcentre-
rad, och svenska politiker har därför inte samma möjligheter att styra vare sig
image, strategier eller politiskt innehåll. Samtidig är svenska politiker i mycket
högre grad beroende av att försöka maximera partisammanhållningen samtidig
som de maximerar väljaranatalet. Att partierna försvagas kan därför på sikt
leda till en amerikanisering av situationen. Vad gäller användandet av externa
konsulter och den generella professionaliseringen av den politiska kommuni-
kationen, konkluderar Strömbäck att svenska partier ligger långt ifrån vad som
är fallet i USA, till dels beroende på att svenska partier inte alls har samma eko-
nomiska tillgångar som amerikanska politiker råder över (genom kampanjin-
samlingar). Pengar spelar en central roll och om man vill studera vart svensk
politisk kommunikation är på väg, är det därför de två största partierna, de med
störst budget, man bör studera – moderaterna och socialdemokraterna. Men än
så länge befinner svenska partier sig generellt i den moderna fasen (Strömbäck
2002:64).

Liknande konklusioner dras i Nord & Strömbäck 2003:185, som är en studie
i 2002 års valrörelse och relationerna mellan politiker och medierna. Mot bak-
grund av intervjuer med ledande politiker och journalister sammanfattar förfat-
tarna situationen således:

På samma sätt som vi inte fann att ett enda svenskt politiskt parti i dag eller i den
närmaste framtiden skulle kunna beskrivas som helt marknadsorienterat gäller det
samma för de sju ledande medier som har granskats. Professionaliseringen av den
politiska kommunikationsprocessen fortskrider förvisso i de flesta demokratiska
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länder i världen, men viktiga särdrag hos svenska partier och medier består. 1800-
talsbegreppen folkrörelse och folkbildning kan för vissa låta mossiga i samman-
hanget, men de förklarar ändå något av varför partier och medier fortfarande går att
känna igen i sina ageranden i en valrörelse i Sverige på 2000-talet. 

Tidigare i boken (s. 171) skrev författarna att »inget av de svenska politiska
partierna i dag kan karaktäriseras som marknadsorienterat», alltså utan reser-
vationen i konklusionen att inget parti är »helt» marknadsorienterat. Och här
ligger nog kärnan i diskussionen om huruvida svenska partier använder
marknadsföringstekniker i dag: Det finns inget svenskt parti som på alla punk-
ter passar in på Norris beskrivning av den postmoderna kampanjen, men sam-
tidig skiljer sig åtminstone de två största partierna från den moderna kampanj-
formen på flera punkter. I Nord 2004 sammanfattas partiernas egen använd-
ning av professionella metoder enligt tablån i fig. 5.8.

Fig. 5.8 Partiernas egen användning av professionella metoder 1993 och
2003. (Nord 2004:19.)

Som det framgår använder alla partier utom vänsterpartiet och miljöpartiet sig
2003 av åtminstone en av de tekniker som Nord betecknar som professionella,
och upplysningar i andra sammanhang tyder på att även dessa partier använder
sig av t.ex. partiinterna fokusgrupper och annan form av feedback på kampanj-
förslag. Nords konklusion är att socialdemokraterna förefallar vara mest pro-
fessionella, att centern är det enda borgerliga parti som kan kallas professio-
nellt och att folkpartiet och moderaterna kan betraktas som delvis professionel-
la. 

1993 2003

Opinions- 
mät- 
ningar

Fokus-
grupper

Mål-
grupps-
analys

Kartlägg-
ning

Opinions-
mät- 
ningar

Fokus-
grupper

Mål-
grupps-
analys

Kartlägg-
ning

(s) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

(m) Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej

(c) Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja

(fp) Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja

(kd) Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej

(v) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

(mp) Nej Nej Nej Nej Nej Nej46 Nej Nej

46 Enligt Nord & Strömbäck 2003 svarade miljöpartiet att de använde fokusgrupper. Lars Nord tror
att oöverensstämmelsen beror på oklarhet hos partiets representanter i undersökningen presenterad
2003 om vad en fokusgrupp är. (Nord, personlig kommunikation.) En gissning är att det i stället
handlar om partiinterna diskussionsgrupper.
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Undersökningarna från Nord och Strömbäck koncentrerar sig på använd-
ningen av professionella, marknadsorienterade element, och konklusionen är
att inget parti helt har gått över till marknadsanpassad kommunikation, men att
de flesta i någon mån använder teknikerna. Men man kan också, menar jag, se
på kommunikationens form, dvs. i hur hög grad kommunikationen ser ut som
marknadskommunikation, alltså som reklam. Här blir konklusionen ungefär
densamma, nämligen att nästan alla partier på något sätt lånar uttrycksmedel
från den kommersiella reklamen – kanske beroende på att nästan alla partier
använder sig av professionella reklammakare i utformningen av sina affischer,
men också som ett resultat av affischmediets utveckling som reklammedium.
Genom att ta en titt på 2002 års affischer kan man snabbt konkludera att om
affischen som medium har utvecklats i ett samspel mellan konst och reklam, så
är det nu reklamens uttrycksformer som dominerar. Och samma sak gäller om
man ser på övriga tryckta pamfletter och broschyrer, så på det viset har parti-
erna i högsta grad marknadsanpassat sig.
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6. Den situationella kontexten: Valet i Sverige 
2002

6.1 Valet 1998 och mandatperioden 1998–2002
Vid riksdagsvalet 1998 fick socialdemokraterna sitt sämsta resultat någonsin;
partiet minskade kraftigt och uppnådde endast 36 % av rösterna (se tabell
6.1).47 Samtidig nästan fördubblades vänsterpartiet till 12 %, den största ande-
len någonsin. På den borgerliga sidan var kristdemokraterna den stora över-
raskningen med en tredubbling av sin andel av rösterna, men framgången sked-
de på bekostnad av de övriga små borgerliga partierna, centerpartiet och folk-
partiet. Resultatet blev på så vis en i stort sett oförändrad balans mellan block-
en; dock tappade socialdemokraterna och vänsterpartiet sin absoluta majoritet
och miljöpartiet fick därmed en vågmästarroll (se tabell 6.2). Statsminister Gö-
ran Persson lyckades genom förhandlingar få miljöpartiets stöd till en ren so-
cialdemokratisk regering.

En central fråga under mandatperioden var Sveriges hållning till tredje ste-
get av den ekonomiska monetära unionen, EMU. Inom partierna fanns det oli-
ka synpunkter, till och med regeringens ministrar var oense om huruvida
Sverige borde gå med eller inte. Socialdemokraterna beslöt dock på partikon-
gressen att partiet skulle stödja ett svenskt medlemsskap, men att frågan skulle
avgöras genom en folkomröstning. Samtidig visade alla opinionsmätningar att
en majoritet av befolkningen skulle rösta nej, vilket gjorde att omröstningen
sköts upp till nästa mandatperiod.

Efter terrordåden 11 september 2001 stödde regeringen USA:s krig i Afgha-
nistan, med den borgerliga oppositionens stöd men under kritik från samarbets-
partierna. Oenigheten kring EMU och utrikespolitiken visade att samarbetet
med vänsterpartiet och miljöpartiet inte var så starkt att de två partierna kunde
dras in i regeringen.

Internt i regeringen var det också en del motsättningar, inte bara i sakfrågor
som EMU men också rörande statsministerns ledarstil som beskrevs som
»bufflig». Under mandatperioden ökade hans popularitet emellertid, bl.a. till
följd av lyckade markeringar på den internationella politikens scen. Ordföran-
deskapet i EU första halvåret 2001 gav Göran Persson många tillfällen att mar-
kera sig som internationell statsman och det började spekuleras om hans even-
tuella internationella framtid efter perioden som statsminister.

47 Avsnittet bygger bl.a. på Oscarsson 2003 och Utrikespolitiska Institutet 2004.
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Det borgerliga blocket stod svagt, dels p.g.a. statsministerns ökande popula-
ritet, dels p.g.a. moderatledaren Bo Lundgrens profil som okarismatisk och
alltför fokuserad på siffror. De borgerliga stod därmed utan en klar statsminis-
terkandidat som kunde ta upp kampen med Göran Persson.

Tabell 6.1 Resultat i riksdagsvalen 1991–2002 (procent). Källa: www.riks-
dagen.se & Oscarsson 2003.

Tabell 6.2 Mandatfördelning i riksdagsvalen 1991–2002. Källa: www.riks-
dagen.se.

6.2 Valrörelsen 2002 och valresultatet
Man kan diskutera när valrörelsen inför valet 2002 egentligen började: De ten-
denser till att övergå till en permanent valrörelse som i kapitel 4 räknades som ett
kännetecken för den postmoderna kampanjformen hade på sätt och vis redan sla-
git igenom i Sverige. Centerpartiet påbörjade redan 2000 sin kampanj Livskraft
– i hela landet som sedan pågick fram till valet hösten 2002 (se Vigsø 2002:68–
79). Centerpartiet var dock ensamt om att använda sig av en så långvarig kam-
panj; även om övriga partiers utspel under mandatperioden kan tolkas som tidiga
moment i en valrörelse var det tal om enstaka och kortvariga sådana.

  1991 1994 1998 2002

s 37,7 45,3 36,4 39,85

m 21,9 22,4 22,9 15,25

fp 9,1 7,2 4,7 13,39

kd 7,1 4,1 11,8 9,14

v 4,5 6,2 12,0 8,38

c 8,5 7,7 5,1 6,19

mp 3,4 5,0 4,5 4,64

nyd 6,7 1,2

Övriga 1,0 1,0 2,6 3,11

Summa 100 100 100 99,95

Valår s m fp kd c v mp nyd Summa 

1991 138 80 33 26 31 16 – 25 349 

1994 161 80 26 15 27 22 18 – 349 

1998 131 82 17 42 18 43 16 – 349

2002 144 55 48 33 22 30 17 – 349
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Under våren 2002 hade socialdemokraterna ett starkt stöd i opinionsmät-
ningarna (Oscarsson 2003), bl.a. till följd av sanerade statsfinanser och sjun-
kande arbetslöshet. Detta fick konsekvenser för vilka ämnen som fick stå i cen-
trum i valkampanjerna. Skola, sjukvård och äldrevård togs upp av många par-
tier, men också mer abstrakta värden som rättvisa, jämlikhet och solidaritet. De
borgerliga partierna presenterade ett gemensamt valmaterial, Tillsammans för
en ny regering, där huvudpunkterna var krav på »fler poliser, bättre tillväxt,
bättre skola och större valfrihet för barnfamiljer» (Folkpartiet 2003:8), men så
fort medierna började ställa frågan om vem som var blockets statsministerkan-
didat avslöjades en oenighet, som gjorde det svårt att framstå som ett faktiskt
regeringsalternativ. Samtidig fortsatte moderaternas Bo Lundgren att koncen-
trera sig på kravet på skattesänkningar, vilket dels fick partiet att framstå näs-
tan som ett enfrågeparti, dels var ur fas med vad väljarna i upprepade opinions-
mätningar ansåg som de viktigaste frågorna i Sverige.

Ett sent utspel av folkpartiets Lars Leijonborg fick stort inflytande på valrö-
relsens sista månad. Den 3 augusti presenterade han folkpartiets integrations-
politiska program, där det bland annat fanns ett förslag om obligatoriska språk-
test för invandrare. Just detta krav togs upp av medierna och resultatet blev att
övriga partier tvingades ta ställning till folkpartiets förslag. Dagen efter reage-
rade Göran Persson, sedan följde Gudrun Schyman och LO och det blev kraftig
fokus på folkpartiet och särskilt på Leijonborg. Folkpartisterna blev själva
förvånade över reaktionen men grep självklart chansen att profilera sig. I par-
tiets egen evaluering av valet (Folkpartiet 2003:7) skriver man:

Med språkkravet och arbetskraftsinvandringen fann medierna plötsligt en fråga som
inte hade diskuterats tidigare och som fördes fram av det i mångas ögon mest ovän-
tade partiet. När detta dessutom skapade konflikt innebar det att medierna fick precis
vad man önskade, allt enligt medielogiken. Där fanns ingredienser till bra politiska
nyheter; det oväntade, det personifierade, det konkreta och det konfliktladdade.
Detta följdes av opinionsmätningar med stigande siffror för folkpartiet – medierna
fann nu ytterligare något de ständigt tycks söka – en vinnare.

Medierna fokuserade på Leijonborg och partiets opinionssiffror steg kraftigt.
Han blev den mest omskrivna och omtalade partiledaren i medierna och hans
personliga förtroende steg.

Samtidig med att folkpartiet fick denna oväntade medvind, drabbades mo-
deraterna av ett medialt bakslag. Tv-programmet Uppdrag granskning hade
skickat personer med dolda kameror ut i olika partiers valstugor och genom
frågor och uttalanden kring invandring fått särskilt moderata politiker att fram-
stå som rent främlingsfientliga. Moderaterna blev tvungna att ägna valrörel-
sens slutfas åt krishantering, skadebegränsning och intern utrensning. Om detta
hade betydelse för partiets valresultat är osäkert, men det bidrog tveklöst till att
ge en bild av ett parti med interna problem och en ledare utan auktoritet och
kontroll.
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6.3 Väljarnas beteende

I samband med varje val i Sverige genomför Statsvetenskapliga institutionen
vid Göteborgs universitet i samarbete med Statistiska centralbyrån en stor un-
dersökning av väljarnas beteende. Resultaten av undersökningen vid valet
2002 redovisas i Holmberg & Oscarsson 2004a och 2004b, och jag kommer
här kort att referera några av huvudpunkterna. Rapporten innehåller många in-
tressanta undersökningar av väljarnas ökade rörlighet och av sambandet mel-
lan social tillhörighet och partival, men jag kommer att koncentrera mig på re-
sultaten rörande kontextens betydelse för individernas väljarbeteende. För-
fattarna försöker ge svar på frågan varför valet gick som det gick, särskilt var-
för folkpartiet fick så stora framgångar, varför moderaterna drabbades av en så
stor förlust, och varför socialdemokraterna lyckades stärka sin position. Det
finns här resultat som kan ge viktiga perspektiv på den politiska kommunika-
tionen och valaffischernas roll.

Det går inte längre att förklara röstbeteende med grupplojaliteter, därtill är
rörligheten för stor. I stället tyder allt på att »självständiga väljare gör allt mer
individuella bedömningar av politiska aktörer, av sakfrågeagendan och av den
politiska och ekonomiska utvecklingen» (Holmberg & Oscarsson 2004a:163),
och att de sedan röstar mot bakgrund av dessa bedömningar.48 Den politiska
kontexten har blivit av större betydelse för hur väljarna röstar än den sociala
kontexten, men den är också mer föränderlig och frågan är enligt vilka kriterier
väljarna bedömer kontexten. Holmberg och Oscarsson ger fyra statvetenskap-
liga modeller för hur partierna kan vinna väljarnas intresse och uppnå en posi-
tiv bedömning: man kan vinna på närhet, agenda, tydlighet och kompetens.

Närhet: Grundantagandet är att väljare tenderar att rösta på det parti som står
dem ideologiskt närmast, och ett parti kan öka sitt stöd genom att placera sig i
en mer fördelaktig position på de centrala åsiktsdimensionerna.

Agenda: Trögheten i partiideologierna och problemet att kommunicera nya po-
sitioner till väljarna begränsar möjligheterna att förflytta sig alltför kraftigt, och
inget parti får därför den optimala placeringen på alla dimensioner. I stället gäller
det att väcka uppmärksamhet kring frågor där man själv står fördelaktigt i förhål-
lande till konkurrerande partier. Man måste så att säga se till att valrörelsen hand-
lar om ens egna »hemmaplansfrågor» (dvs. man måste sätta agendan).

Tydlighet: Enligt detta synssätt är det inte de finare nyanserna i partiets
hållningar som räknas; endast budskap som är tillräckligt tydliga och upprepa-
de förmår att tränga igenom i medierna. Väljarna ser då till vem som står på
samma sida i en fråga, men i stället för att noggrant studera vem som ligger när-

48 Issue voting är en generell tendens i västliga demokratier, se också Andersen & Borre 2003 och
Borre 2001.
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mast ens egna synpunkter, röstar man på det parti som tydligast formulerar
synpunkter på denna sida. På så vis kan även extrema men tydliga partier få en
större andel röster än förväntat.

Kompetens: Att konkurrera med kompetens innebär att man försöker övertyga
väljarna om att man är bäst på att lösa de problem som man tar upp, och man
kan då hänvisa till historiska belägg. Traditionellt har socialdemokraterna haft
störst förtroende vad gäller omsorgsfrågor (social välfärd och jämlikhet), me-
dan de borgerliga har haft det vad gäller ordning och reda i ekonomin.

Varje parti måste dock försöka kombinera dessa fyra aspekter, för som Holm-
berg och Oscarsson (2004a:165) skriver:

Det är kombinationen av ett framgångsrikt matchande av ställningstagande med väl-
jarnas preferenser (närhet), en skarp profilering av valbudskapet (tydlighet), en ökad
uppmärksamhet för partiets hemmaplansfrågor (agenda) och ett ingjutande av för-
troende att det egna partiet och dess representanter är bäst skickat att lösa framtida
problem på viktiga områden (kompetens) som är receptet för valframgångar.

Vad gäller närheten, så konkluderar författarna att det svenska partisystemet är
mycket stabilt vad gäller den ideologiska höger/vänster-dimensionen. Väl-
jarnas bedömning av såväl partiernas som sina egna positioner på skalan har
inte förändrats nämnvärt under perioden 1998–2002. Vad som kan konstateras
är en polarisering av väljarkåren i frågor som rör lag och ordning, ett mång-
kulturellt samhälle och ett samhälle med traditionella svenska värden. Men det
är fortfarande så att de i särklass mest partiskiljande sakfrågorna rör traditio-
nella ideologiska frågor som skatter, utförsäljning av statliga företag, den of-
fentliga sektorns storlek och privatisering av skola och vård.

Vad gäller agandafrågor blev valet 2002 klart annorlunda, där väljarna visa-
de en mycket tydligare profilering på ett fåtal ämnen: sjukvård, skola och
äldreomsorg. Skatter och ekonomi bedömdes som mindre viktiga av väljarna.
Samtidig var partiernas tydlighet, deras »valrörelseprofiler» varken mer eller
mindre skarpa än tidigare, dvs. en lika stor andel av väljarna kunde uppge vad
som var partiernas valfrågor. Socialdemokraterna hade den bredaste och trub-
bigaste profilen med många olika frågor, medan moderaterna och folkpartiet
hade de vassaste profilerna: 61 % av väljarna uppfattade att moderaterna hade
lagt tonvikten på skattefrågor och 56 % att folkpartiet lagt tonvikten på invand-
rings- och flyktingfrågor. Sammanställer man detta med valresultatet reses in-
tressanta frågor: Hur kommer det sig att folkpartiet vann röster på att lägga ton-
vikten på en fråga som endast 10 % av väljarna tyckte var viktig, medan mo-
deraterna förlorade röster på att lägga tonvikten på en fråga som 14 % ansåg
som viktig för partivalet? Enda förklaringen är att »språktestförslaget var ett
populärare förslag bland väljarna än förslaget om att sänka skatterna» (Holm-
berg & Oscarsson 2004a:176). Man fick med andra ord en relativ fördel av att
sätta agendan.
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Vad gäller väljarnas bedömning av kompetensen var det tydligt att de upp-
fattade socialdemokraternas ledare Göran Persson som mer pålitlig, kunnig,
sympatisk och begriplig än moderaternas ledare Bo Lundgren; hela 49 % av
väljarkåren instämde helt i beskrivningen av honom som en stark ledare, me-
dan motsvarande andel för Lundgren endast var 6 %. Sett i förhållande till vil-
ket parti man röstade på visade det sig att alla grupper utom moderatväljarna
gav Persson ett positivt omdöme. Som Holmberg och Oscarsson (2004a:177)
skriver: »Den allt mer positiva bakåtblickande värderingen av s-regeringens
arbete är en tung förklaring till varför socialdemokraterna lyckades stärka sitt
valresultat i 2002 års val – trots att de under fyra år regerat Sverige i minori-
tetsställning.»

Holmberg och Oscarssons konklusioner är flera; bl.a. att det från 1998 till
2002 inte har hänt så mycket med väljarnas orsaker för att rösta som de gjorde,
men att det trots allt är vissa skillnader. För det första har andelen av väljare
som anger vaneröstning som viktig reducerats från 27 till 16 %. För det andra
är det skillnader mellan skäl till partival och vilket parti man röstar på. Sakfrå-
geröstning är mest omfattande bland kristdemokrater och miljöpartister, för-
modligen på grund av partiernas relativt skarpa profiler. Agendaröstning före-
kom mest bland folkpartister, förmodligen för att partiets valbudskap hamnade
så högt på dagordningen. Kompetensröstning väger tungt bland socialdemo-
krater, moderater och kristdemokrater, medan röstning p.g.a. partiledare var
vanligast bland kristdemokrater (41 %), centerpartister (32 %) och socialde-
mokrater (29 %). Bland moderater var siffran endast 9 % och bland miljöpar-
tister 7 %. Vaneröstning var viktigast bland socialdemokrater, centerpartister
och moderater (24, 24 och 20 %), men endast 4 % bland folkpartister. Grupp-
intresseröstning var vanligast bland centerpartister (24 %). Kandidatröstning –
röstning på ett parti p.g.a. att »partiet har bra kandidater på valsedeln i min val-
krets» – var mest utpräglad bland väljare som har störst kandidatkännedom,
nämligen centerpartister och kristdemokrater. Slutligen var taktikröstning som
förväntat störst bland dem som röstade på de små partier som riskerade att åka
ur riksdagen, särskilt miljöpartiet där 36 % av väljarna uppgav att de röstade
på partiet just för att förhindra att partiet åkte ut.

Siffrorna ovan ger en bild av likheter och olikheter mellan partiernas väljare
och därmed också en bakgrund för att diskutera partiernas kommunikation. Jag
kommer att ta upp detta i avhandlingens avslutande konklusion.
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7. En semiotisk och retorisk modell för analys av 
valaffischer

Valaffischen blandar uttryck från flera semiotiska register, det verbala och det
visuella. (Man kan föreställa sig att framtidens affischer också använder sig av
det auditiva genom att spela upp budskap; något sådant är redan tekniskt möj-
ligt och har presenterats inom reklamvärlden, men än så länge håller sig valaf-
fischen till de två nämnda registren.49) Valaffischen är med andra ord polyse-
miotisk eller, som man numera oftast betecknar det, multimodal.

Att en text är multimodal innebär alltså att den blandar uttryck från olika se-
miotiska register. Man kan argumentera för att så är fallet med alla typer av
skrivna texter; även om skriften är ett verbalt uttryckssystem, så har själva
skriften också en visuell sida, som har betydelse för läsningen och därmed för
tolkningen. Detta utnyttjas i skönlitteraturen,50 t.ex. genom växlingar mellan
olika skrifttyper inom samma text, och inom reklamens värld spelar valet av
skrifttyp och -färg stor roll, så skriftens materialitet är inte utan betydelse för
en diskussion av multimodaliteten som fenomen. Sådana teoretiska funderingar
kommer dock inte att tas upp i detta sammanhang; i det följande kommer jag att
använda verbal om det verbalspråkliga som innehåll och visuell om det samlade
visuella uttrycket, inklusive den grafiska utformningen av verbaltexten.

Att en text är multimodal ställer också vissa krav på analysmodellen. Mo-
dellen bör integrera de två semiotiska registren och inte bara addera dem, så
som blir fallet om man använder en rent lingvistisk teori för analys av det ver-
balspråkliga och en konsthistorisk teori för analys av det visuella. Även om
båda dessa kan ha sina poänger, också på ett material som valaffischen, löser
användningen av dem inte problemet med hur det verbala och det visuella sam-
verkar i affischen. Resultatet blir i stället disparata analyser av två delar, vilket
inte är tillfredsställande.

Den övergripande teoretiska ramen som bäst löser problemet med multimo-
dalitet är tvivelsutan semiotiken, just därför att den inte är knuten till en be-
stämd uttrycksmateria utan principiellt går att använda på vilken materia som
helst som ingår i en betydelsesprocess, dvs. tolkas av en läsare som betydelse,

49 Enligt en notis i DN 16.4.2003 använde Hörselskadades riksförbund sådana talande affischer i
sin kampanj på fem ställen i Stockholm för att »påminna folk om hur besvärligt det är att höra
dåligt».
50 Mest experimenterande i Mark Z. Danielewskis House of Leaves (2000), men också filosofen
Jaques Derrida har utnyttjat detta grepp, t.ex. i sin Marges. De la Philosophie (1972).
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oavsett om denna är avsiktlig eller inte. Semiotikens grundtes är att allt kan till-
skrivas betydelse genom att ingå i en kommunikation, där en läsare tolkar ele-
menten som tecken, alltså som något som står för något annat för någon i ett
bestämt sammanhang – eller som en av grundläggarna av den moderna semio-
tiken Charles Sanders Peirce (1994:94) uttrycker det: 

Et tegn eller repræsentamen er noget, der for nogen står for noget, i en vis henseende
eller egenskab. Det taler til nogen, det vil sige skaber et ækvivalent tegn i den
pågældende persons bevidsthed, eller måske et mere udviklet tegn. Det tegn, som det
skaber, kalder jeg interpretanten af det første tegn. Tegnet står for noget, dets objekt.
Det står for objektet, ikke i alle henseender, men i reference til en slags idé, som jeg
undertiden har kaldt det pågældende repræsentamens grund.

Charles Sanders Peirce levde 1839–1914 men blev först känd från 1960- och
70-talet och framåt, och hans idéer blev då ett korrektiv till en annan typ av se-
miotik som växt fram i spåren efter Ferdinand de Saussure. Saussure var som
bekant lingvist och hans Cours de linguistique générale, som gavs ut postumt
1916 och bestod av anteckningar som studenter hade gjort under hans före-
läsningar, är ett försök att lägga fundamentet för en ny språkvetenskap.51 Saus-
sure införde många distinktioner som kom att få stor betydelse, t.ex. distinktio-
nen mellan synkrona och diakrona studier och mellan språksystem och språk-
bruk. Hans teckenmodell för språket byggde på ett tecken med två delar, le sig-
nifiant (det betecknande) och le signifié (det betecknade), och det rörde sig som
sagt enbart om det språkliga tecknet. Men i Cours de linguistique générale
(Saussure 1991:415–41652) fanns också en kort passage om hur språkvetenska-
pen skulle kunna bli modellvetenskap för övriga humanistiska grenar:

Man kan altså forestille sig en videnskab, der studerer tegnenes liv i det sociale liv
[…]; vi vil kalde den semiologi […] Den vil kunne lære os, hvad tegnene består af,
og hvilke love, der styrer dem. Eftersom den ikke eksisterer endnu, kan man ikke
sige, hvordan den vil komme til at se ud. 

Saussures kommentar var en viktig utgångspunkt för den franska strukturalis-
men (se t.ex. Brügger & Vigsø 2004), och gav hos bl.a. Louis Hjelmslev, Al-
girdas Julien Greimas och Roland Barthes upphov till analysbegrepp som vi
kommer att återvända till. Men det faktum att Saussures teckendefinition har
just verbalspråket som materia och är rent strukturell, alltså internt definerad
utan att ta hänsyn till användarna, gör den Peirce-inspirerade semiotiken långt
mer dynamisk, realistisk och användbar. Ett tydligt bevis på detta är den semi-
otiska teori som Umberto Eco under 40 år har utvecklat med utgångspunkt i
Peirce och betydelsen som ett fenomen där både strukturella (interna) och
pragmatiska (tolkningsberoende) faktorer spelar in.

51 Alltså inte en semiotik som behandlar betydelse som ett generellt fenomen. Detta är viktigt att
erinra sig när senare teorier bygger vidare på Saussures tankar.
52 Jag använder mig här av en nyare dansk översättning därför att det i den existerande svenska
översättningen har använts en terminologi som är problematisk.
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Som man kan se är det inte fråga om att jag, genom att säga att semiotik ut-
gör en av grundpelarna i min analysmodell, har valt ett enda verk eller ens en
enda teoretiker som jag kan hänvisa till. Det närmaste jag kommer en sådan
»stor» teoretiker är just Umberto Eco, men att han intar en speciell position be-
ror mycket på hans förmåga att inkorporera andra teoretikers begrepp och mo-
deller i en enhetlig, semiotisk teori. Dock betyder detta inte att jag förpliktigar
mig att följa Ecos modeller till hundra procent, bl.a. därför att mitt analysob-
jekt, valaffischen, aktualiserar vissa problemställningar som inte behandlas
hos Eco.

Semiotiken låter sig, i den öppna versionen hos Umberto Eco, kombineras
med retoriken som ju är den analys som har längst tradition inom det politiska
fältet. Att det går att kombinera dessa två beror på att semiotiken i Peirces anda
tar upp det intryck som skapas hos läsaren och den kontext inom vilken det sker
– två aspekter som är centrala i den retoriska analysen. Att retorik och semiotik
så att säga »passar ihop» ser man också av det faktum att den artikel som oftast
nämns som bildsemiotikens första centraltext, skriven av Roland Barthes, heter
just Bildens retorik (Barthes 1976, ursprungligen 1964). Samtidig finns det
analytiker som i ännu högre grad håller fast vid den klassiska retorikens be-
greppsapparat och använder den i analysen av bilder. Den som tydligast för vi-
dare det klassiska arvet är nog Jens E. Kjeldsen, som i sin avhandling (Kjeldsen
2002a) analyserar danska valaffischer utifrån vad han själv benämner visuell
retorik. Jag kommer att redogöra närmare för Kjeldsens analysmetoder senare,
då hans avhandling utöver att på ett spännande vis bygga upp en visuell retorik,
också är en av mycket få studier i Norden som behandlar valaffischer.

Konklusionen av detta blir att det är möjligt och relevant att kombinera en
semiotisk grundsyn med en retorisk, särskild om man med semiotisk menar en
teori som bygger på en »öppen» semiotik som drar in läsaren som en aktiv part
i betydelseproduktionen. Sedan återstår frågan: Vad är det för analysmetoder
från de två teroririktningarna som mer konkret ska kombineras?

7.1 Roland Barthes och bildens retorik

En central distinktion i Roland Barthes teori är den mellan denotation och kon-
notation. Själva begreppsparet har Barthes lånat från Hjelmslev, men där det
hos Hjelmslev rör sig om språket som helhet och dess förhållande till andra
språk (om språkets uttrycks- eller innehållssida utgörs av ett annat språk) blir
det hos Barthes en fråga om betydelse inom ett språk.53 Denotationen blir såle-
des den minimala betydelsen, det som är kvar när man har tagit bort alla kon-

53 Se Brügger & Vigsø 2004 för en genomgång av Hjelmslevs teorier och Barthes tolkningar.
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notationer, som å sin sida är det som associeras med ett bestämt uttryck. Ex-
empelvis denoterar ordet bil en av en motor framdriven vehikel med minst tre
hjul, medan det kan konnotera fart, lyx, frihet, självständighet, miljöförstöring
m.m. I artikeln Bildens retorik, där Barthes analyserar tidningsreklam som
blandar skrift och bild, utvidgar han distinktionen till också att gälla för bilder,
och resultatet blir att en sådan (multimodal) text innehåller tre typer av medde-
landen (fig. 7.1).

Fig. 7.1 Den multimodala textens meddelanden enligt Barthes (efter Johansen
1999:149).

Dock gäller för det språkliga meddelandet att det kan betraktas båda denota-
tivt54 och konnotativt, så egentligen borde hans modell innehålla fyra och inte
tre typer. Men i alla fall: det ikonografiska denotativa meddelandet är, som mi-
nimum, en identifikation av scenen som bilden visar, medan det ikonografiska
konnotativa meddelandet är det symboliska, kodade, kulturella meddelandet,
vars läsning också styrs av konventioner och koder, fast friare och beroende på
den kulturella kontexten.

Dessa tre meddelanden finns i texten samtidigt och läses samtidigt, då en
multimodal text som blandar skriven verbaltext med bild inte har en lineär ut-
tryckssida, i motsats till en unimodal skriven text. Men, hävdar Barthes, det går
att rent analytisk urskilja dessa tre meddelanden. Att urskilja det skrivna med-
delandet utgör inget problem, då dess material är verbalspråkligt, men de två
ikonografiska meddelandena delar på samma material. Dock befinner de sig på
olika nivåer: Man måste kunna uttolka bildens denoterade betydelse (känna
igen dess element) för att kunna förstå dess konnoterade betydelse, precis som
man i verbalspråket måste kunna identifiera bokstäverna för att förstå ordens
betydelse. Det denotativa meddelandet i sin helhet (förenandet av uttryck och
innehåll, jämför diskussionen ovan om Saussures teckenbegrepp) uppträder

{Språk Det språkliga meddelandet

Bild { Det icke-kodade ikonografiska meddelandet (denoterat medde-
lande)

Det kodade ikonografiska meddelandet (konnoterat meddelande)

54 Enligt Barthes och den strukturella semiotiken finns det en betydelse som är denotativ, dvs. obe-
roende av läsarens egna erfarenheter och gemensam för alla läsare inom en kultur. Detta är dock
inget oproblematiskt påstående, men diskussionen skulle här leda för långt bort från ämnet.
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som uttryck för ett annat innehåll i det konnoterade meddelandet. På så vis är
det konnotativa meddelandet omöjligt utan det denotativa (se fig. 7.2).

Fig. 7.2 Ikonografisk konnotation och denotation (Brügger & Vigsø 2004:71).

Det analysexempel som Barthes använder är en annons för pastamärket Panza-
ni, där man ser en halvöppen nätkasse med Panzani-pasta, grönsaker, parme-
sanost m.m. Det franska verbalspråkliga meddelandet består av orden PATES
– SAUCE – PARMESAN / A L’ITALIENNE DE LUXE (PASTA – SÅS – PAR-
MESAN / LYXIGT PÅ ITALIENSKT VIS) samt namnet PATES PANZANI
på pastaförpackningarna och SALSA PANZANI på en konservburk med sås.
Denotationen är så att säga ämnet (pasta och sås) och producenten (Panzani),
medan konnotationen av firmanamnet är »italienskhet».55 Koden som behövs
för att läsa det verbalspråkliga meddelandet är kunskap i franska språket, samt
en minimal kunskap om italienska så att man kan identifiera Panzani som ett
italienskt ord.

Det ikonografiska denotativa meddelandet använder en annan uttryckssub-
stans, där färger och former kan identifieras som en rad avbildade objekt (ut-
tryck) som denoterar något (innehåll): »tomat», »pastaförpackning», »lök» etc.
Här är den »kod» som behövs för att läsa meddelandet inte en kod, eller möj-
ligen högst i betydelsen en basal sinnesintryckskod som överhuvudtaget gör
det möjligt att känna igen former, färger m.m. som objekt. Man kunde också
tala om en världserfarenhet som inte är kodad, utan allmän.56

I ett samspel med identifiering av objekten i det denotativa meddelandet
öppnas det för en mängd möjliga konnotationer, där Barthes urskiljer fyra olika
ikonografiska konnotativa meddelanden, dvs. fyra tecken där bildens identifie-
rade scen är uttryck för fyra olika innehåll:

1. »Hemkomst från marknaden», där den denotativa bilden tolkas som en
nätkasse man har satt på köksbordet efter att ha handlat. Koden till en så-
dan läsning är infälld i en kultur där man själv handlar och lagar mat, i
motsättning till en kultur där man köper prefabricerade produkter.

2. »Italienskhet», där bildens röda, gröna och vita färger konnoterar den ita-
lienska flaggan. Koden till denna läsning är en viss kunskap om »ita-
lienskhet» som stereotyp, en »turistmässig» kunskap.

Ikonografisk
konnotativ

Uttryck Innehåll

Ikonografisk
denotativ

Uttryck Innehåll

55 Eller »italienitet» som översättaren Kurt Aspelin föredrar att kalla det (Barthes 1976:116).
56 Fast den är inte universell då man måste ha en tidigare erfarenhet av vissa produkter för att kunna
känna igen dessa som just produkter.
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3. »En fullständig kulinarisk betjäning», där det i den denotativa bilden fo-
kuseras på de olika varornas ihopklämdhet och mängd, vilket på inne-
hållssidan konnoterar en »total matlagningsservice», där allt som behövs
för en måltid finns. Koden till denna läsning är en »kulturell» kunskap
om prefabricerad mat.

4. »Nature morte matbild», där den denotativa bildens hela bildkomposi-
tion träder fram och konnoterar en bestämd typ av konst. Koden här är
en estetisk kunskap om en bestämd tradition.

På så vis försöker Barthes visa att läsningen av en bild inte är slumpmässig och
individuell, utan beror på en socialt förmedlad kunskap om koder, och att ko-
derna till denna läsning är strukturerade som ett språk med innehåll och ut-
tryck.

Redan i boken Den frånvarande strukturen från 196857 använder, kritiserar
och utvecklar Umberto Eco Roland Barthes tankar från 1964 om bl.a. denota-
tion och konnotation, samtidigt som han i ännu högre grad integrerar den klas-
siska retorikens begrepp inom ramarna av en bildsemiotik, där särskild det mo-
derna mediesamhällets massproducerade bilder står i centrum.

Ecos definition av denotation är »den omedelbara referens som koden tilläg-
ger termen i en given kultur» (1971:93). För Eco är den denoterade betydelse
således också kulturbunden, det finns inget »rent» meddelande (utom kanske i
samband med vissa basala fysiologiska processer).58 Det innebär att denotation
och konnotation inte är två åtskilda fenomen (som man ibland ser det beskrivet,
där denotation blir »fakta» och konnotation »associationer»), utan tvärtom två
likartade tolkningsprocesser (semiosis) där uttrycket tillskrivs två olika typer
av innehåll. Denotationen är den omedelbart igenkända referensen inom de
givna kulturella ramarna, och Eco (1971:99) framhåller att konnotationen är de
vidare enheter som förknippas med tecknet:

Den [konnotationen] är alltså summan av alla de kulturella enheter som symbolen
inledningsvis kan framkalla i mottagarens sinne. Detta »kan» syftar inte på någon
psykisk möjlighet utan på en kulturell disposition. Inom en kultur visar en terms
interpretantsekvenser59 att denna term kan förbindas med alla andra tecken som på
något sätt står i referensförhållande till den.

Konnotationen kan vara såväl individuell som kollektiv; t.ex. denoterar en vit
rock ett klädesplagg, men har kollektiva konnotationer till sjukhusväsendet, lä-

57 Svensk utgåva 1971. På italienska har den kommit ut i flera utgåvor, varje gång försedd med ett
nytt förord som diskuterar recensionen av förra utgåvan och utvecklar teorien, se Eco 1994.
58 Frågan om existensen av universella tecken är central i den semiotik som sedan 1980-talet har
fokuserat på kognition och biologi, där också relationen mellan semiotiken och fenomenologin
(särskild Maurice Merleau-Pontys verk, t.ex. 1945) är central.
59 Med interpretantsekvenser menar Eco det faktum att tolkningen av ett tecken föder nya tecken,
som då å sin sida blir objekt för en ny tolkning, osv.
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kare, hygien m m. Ett visst objekt eller ord har inom en kultur en rad möjliga
konnotativa betydelser varav några är oundvikliga, medan andra aktualiseras i
olika grad hos olika individer.

I artikeln från 1964 behandlar Barthes också relationen mellan verbal-
språklig text och bild inom samma text. Hans konklusion är att det verbal-
språkliga uttrycket kan ha två olika relationer till det ikonografiska (denotativa
och konnotativa) meddelandet, som förankring eller som avbyte.60 

Förankring är när den verbalspråkliga texten hjälper till med att identifiera
det som avbildas på bilden. Det vill säga att texten tjänar till att reducera den
polysemi som varje bild innehåller: »På nivån för det bokstavliga meddelandet
svarar ordet, mer eller mindre direkt, mer eller mindre partiellt, på frågan: vad
är det?» (Barthes 1976:121). Bildens denotativa betydelse förankras genom en
språklig denotativ text. Men samtidig fungerar förankringen som en styrning
av bildens konnotationer; verbaltexten säkrar aktiveringen av bestämda konno-
tationer, och som Winni Johansen (1999:159) skriver: »forankringen dækker
over to forskellige, men komplementære funktioner: identifikation (på det de-
notative plan) og interpretation (på det konnotative plan)».

Förankring är den vanligaste funktion som text har i förhållande till bild, medan
avbyte uppträder mer sällsynt. Vid avbyte säkrar till exempel verbaltexten att en
handling fortskrider genom en dialog som avlöser bilden. Text och bild ingår som
kompletterande delar av ett överordnat syntagm, ofta en narrativ struktur:

Avbytets funktion är mer sällsynt (åtminstone i vad som har att göra med stillbilden).
Man finner den framför allt i skämtteckningarna och de tecknade serierna. Här står
talet (oftast ett stycke dialog) och bilden i ett komplementärt förhållande; orden är
då fragment av ett mer allmänt syntagm och äger samma rätt som bilderna, och med-
delandets enhet realiseras på en högre nivå: nämligen på historiens, anekdotens,
diegesens61 nivå […]. (Barthes 1976:122.)

Winni Johansen visar i sin avhandling att Barthes tudelning bör specificeras
och suppleras, så resultatet i stället blir fyra funktioner som den verbala texten
kan ha i relation till bilden, genom att hon dels skiljer mellan två former av för-
ankring, dels tillägger en supplerande funktion, tillförande av information (fig.
7.3).

Barthes kallade som sagt sin artikel för Bildens retorik, och artikeln avslutas
med ett avsnitt med just den rubriken, där han drar paralleller till den klassiska
retoriken – en väg som har blivit riktlinje för många senare bildanalyser.

Barthes slår fast att vi genom analysen av Panzani-reklamen har blivit varse
flera olika konnotationstecken, men att de konnotationer som kan väckas av

60 Ancrage och relais på franska. Översättaren Kurt Aspelins innovation avbyte ska förmodligen
ge associationer till avbytare »person som ersätter ngn annan i viss funktion särsk. i vissa lagspel
men äv. allmännare» (Norstedts svenska ordbok).
61 Dieges: berättelse. Används ofta inom den franska semiotiken, särskild i samband med greima-
siansk narratologi.



78

konnotationstecknen inte är slumpartade. Läsningarna beror på »den olikartade
kunskap som är investerad i bilden» (Barthes 1976:126), där ett och samma
tecken kan sätta igång olika lexika hos läsaren, därför att varje tecken motsva-
rar ett komplex av »attityder». Varje individ har därmed en samtidig mångfald
av lexika, tolkningsramar, som gör att en bilds betydelse bör förstås som »den
totala mängden av mottagna ord» (Barthes 1976:127). Men det finns ett ge-
mensamt fält för uttrycken som utlöser konnotationerna (konnotatorerna), nå-
got som är unikt för ett givet samhälle och en given historia, och detta är vad
Barthes kallar ideologin. Och betraktar man konnotatorerna som en helhet, ut-
gör de en retorik; med andra ord: »retoriken framstår följaktligen som ideolo-
gins uttryckssida» (Barthes 1976:129).

Detta är samma sak som Barthes sade i en annan artikel, tryckt i samma
nummer av tidsskriften Communications:62 att ideologin är innehåll för ett ut-
tryck (retoriken) som använder sig av det vanliga språkets båda sidor, att det
byggs ett system (kulturen?) på ett annat system (språket), och att detta översta
system på ett sätt blir ett metaspråk.63 

Det är tydligt att Barthes här är en förelöpare för diskursanalysen med dess
analyser av sammanhanget mellan diskurs (språkbruk) och ideologi, men det
är också intressant att se hur han håller fast vid arvet från den klassiska retori-
ken och »moderniserar» den. Retoriken intresserade sig för hur man övertygar
folk genom olika typer av appell; med bildretoriken riktar Barthes strålkastaren
mot sättet som bilder används på för att naturalisera kulturen och därmed
ideologin. Bilden är inte bara en »oskyldig» illustration till en verbal text.

62 Éléments de semiologie, engelsk utgåva 1967: The Elements of Semiology. Se också Brügger
& Vigsø 2004: 63–72. Den engelska utgåvan innehåller ett mycket intressant förord som inte finns
i det franska originalet.
63 Detta är på inget vis en okontroversiell vidareutveckling av Louis Hjelmslevs begrepp meta-
språk, och kan dessutom kritiseras för att vara inkonsistent, men det har i vilket fall haft stor bety-
delse för utvecklingen av olika typer av »ideologikritik» på 60- och 70-talet. Se också Vigsø 1995.

Fig. 7.3 Förankring och avbyte (efter Johansen 1999:169).

Den verbala textens
funktion

Relationen mellan text och bild

Förankring I:
Identifikation

Verbaltexten styr identifikationen av bilden
(den denotativa betydelsen).

Förankring II:
Interpretation

Verbaltexten styr interpretationen av bilden
(den konnotativa betydelsen).

Avbyte Verbaltexten och bilden ingår jämlikt som komplementära 
delar av en överordnad syntagm
(t.ex. en narrativ struktur).

Tillförande av 
information

Verbaltexten tillför ny information till bilden.
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7.2 Ansiktets och kroppens semiotik

På en mycket stor del av valaffischerna finns det fotografier av personer, oftast
politiker men också anonyma individer som då vanligtvis uppträder som repre-
sentanter för en grupp (antonomasi64). Frågan är då hur man tolkar dessa per-
sonavbildningar. Personernas ansikte och kropp kommunicerar, precis som
varje människa kommunicerar till sin omvärld. I affischernas fall sker det dock
i motsats till »vardagskommunikationen» medvetet genom att kroppsbilderna
har placerats i en retorisk, kommunikativ kontext. Mycket talar för att krop-
pens uttryck alltid är medvetet då det handlar om tillrättalagd kommunikation,
men om det är fallet eller inte spelar ingen roll för tolkningen. Tolkningen av
kroppens position, utseende, storlek etc. handlar om det tecken som skapas hos
läsaren, dvs. om hur ett bestämt fenomen tolkas, inte hur det har framkommit.
Just detta är en viktig poäng i Peirces semiotik; semiotiken studerar semiosis,
betydelsesbildningen, som är

an action, or influence, which is, or involves, a cooperation of three subjects, such
as a sign, its object, and its interpretant, this tri-relative influence not being in any
way resolvable into action between pairs. (Peirce, Collected Papers 5.484, citerat ef-
ter Vogt 1998.)

Ett kroppsligt drag eller karakteristikum ger upphov till ett nytt tecken, som
tolkar draget som tecken på något (jämför tidigare om Peirce).65 På så vis infe-
rerar vi från ett fysiskt iagttagbart fenomen till ett icke-iakttagbart fenomen.
Ibland är vi medvetna om inferensen, som när vi säger att någon har förtroen-
deingivande blick, i andra fall är vi omedvetna om att en tolkning har skett,
som när vi rätt och slätt konstaterar att »han är ledsen» eller »hon är avslapp-
nad».

Själva tolkningsförfarandet har gamla anor och går tillbaka till skriften Phy-
siognomonica, som har tillskrivits Aristoteles men sannolikt har författats i Pe-
ripatos omkring 300 för vår tideräkning. Physiognomi66 är konsten att dra slut-
satser om en persons karaktär utifrån kroppens och ansiktets fysik, särskilt så-
dana drag som bara i begränsat omfång kan påverkas av personen i fråga, som
röst, hållning, skelettets uppbygnad och den del av kroppsspråket som är
omedveten. Som man kan se skapar en sådan physiognomi förutsättningarna
för en mekanisk lära om olika kroppstyper och deras psykiska konstitution

64 Antonomasi: namnväxling, en figur där personnamn används i stället för släktnamn (eller en per-
son för en grupp).
65 Detta är vad Peirce kallar »unlimited semiosis»: när vi tolkar ett tecken resulterar detta alltid i
ett nytt tecken, som också det kan bli objekt för en tolkning och därmed bilda ett nytt tecken osv.
Se också Frandsen 2000:105–106 om Umberto Ecos användning av Peirces begrepp.
66 När jag envisas med att stava ordet på detta vis är det uteslutande för att påminna om att det inte
handler om fysionomi i den vardagliga svenska betydelsen: »(typ av) utseende, särsk. om anlets-
drag, ibl. med ngt. negativ biton» (Norstedts svenska ordbok).
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(den pykniska, atletiska och leptosoma typen), och även frenologins67 påståen-
den kan föras tillbaka till en sådan physiognomi. Men, som Sabine Vogt (1998)
påpekar förskjuts physiognomins essentialistiska påstående om hur folk är ge-
nom att man för in den peirceska semiotiken till en fråga om hur folk tolkas
eller upplevs och vilka tolkningssystem som ligger bakom tolkningen. Tolk-
ningssystemet som förknippar ett kroppsdrag med ett karaktärsdrag eller ett
psykiskt tillstånd är, precis som Umberto Eco ovan visade med såväl denota-
tion som konnotation, kulturbundet – man skulle även kunna argumentera för
att tolkningssystemet är själva kulturen, eller i alla fall utgör en central del av
denna.

För att kunna tolka kropps- och ansiktsavbildningar på valaffischer måste
man fastställa vilka physiognomiska tolkningssystem som är gällande inom ett
kulturellt område, här Sverige som en del av västvärlden.68 Sådana studier har
gjorts av en rad etnologer och beteendevetare sedan 1950-talets slut; en av de
första var Edward T. Hall som i The Silent Language (1959) och The Hidden
Dimension (1966) publicerade studier av människans olika uttryck som kultur-
bunden kommunikation. Desmond Morris har varit en viktig person för fram-
växten av en allmän medvetenhet kring vår icke-verbalspråkliga kommunika-
tion genom en lång rad populariserande böcker (t.ex. Morris 1985) och tv-pro-
gram, och sedan åtminstone 1990-talet har kroppsspråket varit en obligatorisk
del av såväl turisthandböcker som handböcker i affärskommunikation (t.ex.
Mole 2003).

Kroppens, ansiktets och avståndets semiotik har emellertid också varit före-
mål för mer teoretiska utredningar. Av särskilt intresse i samband med sam-
manställningen av en tolkningsmodell för valaffischer, är Radan Martinecs
(2001) formalisering och schematisering av bl.a. Hall. Martinec utvecklar sina
analytiska modeller med särskild vikt på handlingsaspekten, men distinktio-
nerna är också lämpade för att:

– beskriva hur en eller flera personer avbildas på affischerna,
– analysera vad de enstaka personernas kroppshållning signalerar,
– analysera vad som signaleras av relationerna mellan flera personer på

samma affisch.

67 Frenologi: läran om själsegenskapernas lokalisation i hjärnan och hur detta tar sig uttryck i kra-
niets form. Användes flitigt av rasbiologer fram till andra världskrigets slut. Man kan också tänka
på Cesare Lombrosos »kriminalantropologi» som bygger på att brottslighet är resultatet av en med-
född degeneration, som också sätter spår i personens fysiska utseende, varför det går att bestämma
»förbrytartyper».
68 En stor del av vårt tolkningssystem delar vi med den övriga västvärlden, även om det självfallet
finns stora regionala skillnader mellan Nord- och Sydeuropa, och kanske till och med mellan Nord-
och Sydsverige. Men vad gäller föremålet för denna undersökning, där det inte handlar om subti-
lare nyanser, menar jag att det är försvarbart att tala om ett generellt västligt tolkningssystem. Om
ett sådant antagande fortsätter att vara giltigt också i ett framtida mångkulturellt Sverige är däremot
en annan fråga.
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Martinec opererar med fyra kategorier som är relevanta i detta sammanhang:
modalitet, emotion (affect hos Martinec), och två aspekter av engagemang:
kroppsavstånd och kroppsvinkel, där de två sistnämnda gäller interaktionen
mellan två personer i bilden.

Modalitet betecknar inom språket förhållningssättet till ett yttrande eller för-
utsättningarna för en handling. Något likande gör sig gällande i relation till per-
sonligt agerande: »Modality in action is similar to modality in language, in that
it has to do with how tentative or assured a person is about performing an act and
with his/her willingness or unwillingness to carry it out.» (Martinec 2001:124.)

Modalitet realiseras genom hela kroppen och kan betraktas som uttryck för
fyra grundläggande förhållningssätt:

– villighet – säkerhet
– ovillighet – osäkerhet/tentativitet

Modaliteterna från första kolummen kan kombineras med båda från andra ko-
lummen, och vice versa: villig/säker, villig/osäker, ovillig/säker, ovillig/osä-
ker. Hur de olika modaliteterna realiseras visas av fig. 7.4.

Fig. 7.4 Modalitet och realisation.

För alla modaliteter gäller att de är graderade: ju högre grad av villighet, desto
mer framåtlutad är kroppen, osv. Modaliteterna och deras realisering överens-
stämmer med de flestas intuitiva tolkning av kroppsspråket hos andra, vilket
också speglas i några av de uttryck man i svenskan använder för att beskriva
modaliteterna: att man är tillmötesgående stämmer bra överens med hur villig-
het beskrivs, man ryggar inför något man är motvilligt inställd till, och att
spänd inte bara betyder en muskulär spänning (motsatsen till avslappning) utan
också en mental spänning passar också med motsättningen säker/osäker.

Emotionssystemet rör särskilt ansiktet, då det är i ansiktet vi själva uttrycker
emotioner och letar efter dem hos andra. Även om det finns kulturella skillna-
der i hur känslor avspeglas i ansiktsuttrycket, finns det också en mycket hög
grad av universalitet i detta. Martinec bygger i sin modell på undersökningar
av Ekman och Friesen från 1969, där alla de emotionsuttryck som Martinec tar
upp känns igen av alla respondenterna, oavsett kulturell bakgrund. Martinec
kallar därför dessa emotioner för primära, och det finns ingen orsak att inte ac-
ceptera dem som gällande också inom en svensk kulturell kontext.

Modalitet Realiseras genom

Villighet Framåtlutad vinkel på kroppen

Ovillighet Bakåtlutad vinkel på kroppen

Säkerhet Muskelavspänning

Osäkerhet Muskelspänning
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Emotionerna delas i två huvudgrupper, handlingsbaserade och värdebaserade,
där de handlingsbaserade oftast involverar större rörelser än de värdebaserade.
Emotionerna realiseras i två dimensioner: öppen/stängd och framåt/bakåt.

These dimensions characterize the face and the head, although often shoulders,
hands and arms and even whole bodies are involved. In particular, the open–closed
dimension most often regards the mouth and the eyes, and the forward–backward di-
mension has to do with head movement. Value-based affects are to do with the
upanddown dimension, and the face regions most often involved are the corners of
the mouth and eyes. (Martinec 2001:127.)

På så vis framkommer ett schema över de primära emotionerna: vrede, rädsla,
glädje och sorg (fig. 7.5).

Fig. 7.5 De primära emotionerna.

Aktiva emotioner realiseras genom stängd mun och en huvudrörelse framåt.
Reaktiva emotioner realiseras genom öppen mun, öppna ögon och en huvud-
rörelse bakåt. Positiva emotioner realiseras genom att mungiporna och ögon-
vrån rör sig uppåt, och negativa genom att de rör sig nedåt. 

Övriga primära emotioner – förvåning, avsky, hat och intresse – utgörs av
en kombination av de handlings- och värdebaserade dimensionerna (fig. 7.6).

Fig. 7.6 Emotioner som kombinationer.
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På detta vis kan emotioner beskrivas som ansiktsrörelser eller, som på affi-
schernas stillbilder, som de ansiktsuttryck rörelserna resulterar i. Beskrivning-
en berör inte frågan om vilka psykiska förhållanden som emotionerna innebär
(dvs. det sägs inget om vad rädsla eller hat »är»), utan uteslutande hur de känns
igen som just uttryck för dessa emotioner. Det är, med ett ordval som annars
undviks i denna avhandling på grund av de mekaniska och automatiska konno-
tationerna, koden för det emotionella semiotiska systemet som här beskrivs.

Engagemang rör två fenomen, kroppsavstånd och kroppsvinkel, i interaktio-
nen mellan två personer på bilden. Grundlaget för graderingen av kroppsav-
stånd är Edward T. Halls studier, medan vinklingen är Radan Martinecs eget
bidrag (Martinec 2001:118–119). Hall delar in det interpersonella avståndet i
åtta kategorier (fig. 7.7).

Fig. 7.7 Interpersonella avståndskategorier.69

Avståndet kombineras sedan med kropparnas vinkling mot varandra, där Mar-
tinec använder tre positioner: frontalt (ansikte mot ansikte), sidledes (ansikte
mot sida) och ryggvänd (ansikte mot rygg). På så vis får Martinec en kombi-
natorik för grad av engagemang (fig. 7.8).

Intimt avstånd Nära Tröst och skydd, älskog, brottning. Upp till en
hands avstånd (6 tum, ca 15 cm)

Fjärran Där man fortfarande kan beröra och ta tag i
extremiteterna (18 tum, ca 45 cm), rösten van-
ligtvis låg eller viskande. Kommunikation rör
oftare känslor än intellektuella begrepp.

Personligt avstånd Nära En armslängd (2,5 fot, ca 75 cm), man kan fort-
farande greppa tag i den andra. »The distance
which a husband can share with his wife with
impunity but not with another woman.»

Fjärran Där man kan diskutera personligt engagerande
ämnen. Från precis utanför en persons räckvidd
till två armars längd (4 fot, ca 120 cm).

Socialt avstånd Nära Används för förhandling av opersonliga ämnen,
används av arbetskamrater. Ingen förväntas
beröra den andra, om inte det finns speciella
omständigheter. (Upp till 7 fots avstånd, ca 2 m).

Fjärran Mer formell samtal; kan användas för att
avskärma folk från att behöva prata med var-
andra. (Upp till 12 fot, ca 3,5 m).

Offentligt avstånd Nära »An alert subject can take evasive or defensive
action if threatened.» (Upp till 25 fot, ca 7,5 m).

Fjärran Det avstånd som automatisk skapas runt viktiga
offentliga personer. (Mer än 25 fot, ca 7,5 m).

69 Citaten i schemat är från Martinec (2001:118–119), där han refererar Hall 1959 och 1966.
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Fig. 7.8 Avstånd och engagemang.

Sammantaget kan dessa kroppssemiotiska tolkningsscheman användas för att
analysera ansiktsuttryck, kroppshållning och interaktion hos avbildade perso-
ner. Dessutom kan det vara nödvändigt att känna till den kulturbundna gesti-
ken, där vissa tecken är kodifierade70 som signaler: tummen upp för »OK»,
uppsträckt långfinger för »dra åt helvete», knackning mot tinningen för »to-
kig» osv. Om sådana tecken uppträder på affischerna i avhandlingsmaterialet
kommer de att tolkas rent konventionellt utifrån min egen kulturella kompe-
tens. För en diskussion av sådana tecken och deras geografiska och sociala
spridning hänvisas till Morris 1985 (samt övriga böcker av samma författare).

Också kameravinkeln, och därmed betraktarens vinkel, bär på en betydelse.
Gunther Kress och Theo van Leeuwen har i boken Reading Images (1996:135–
154) studerat sammanhanget mellan kameravinkel, engagemang och makt.
Överhuvudtaget är deras bok en mycket bra genomgång av bilders sätt att ska-
pa betydelse, och jag kommer senare i kapitlet att gå igenom deras olika ana-
lytiska distinktioner. Även i relation till just personavbildningar ger Kress &
van Leeuwen värdefulla analysbegrepp.

Kress & van Leeuwen (1996:136) framhåller att det sedan renässansens in-
förande av centralperspektivet finns två typer av bilder i vår kultur:

subjective and objective images, images with (central) perspective (and hence with
a ‘built-in’ point of view) and images without (central) perspective (and hence with-
out a ‘built-in’ point of view. In subjective images the viewer can see what there is
to see only from a particular point of view. In objective images, the image reveals
everything there is to know (or that the image produced has judged to be so) about
the represented participants […].

Objektiva bilder struntar i betraktaren genom att säga att »jag är så här, oavsett
vem och var du är». Det är typiskt för vetenskapliga och tekniska bilder, och
jag kommer inte att beröra dem ytterligare.

Avstånd

Vinkel

15 cm 45 cm 75 cm 120 cm 210 cm 350 cm
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intim

fjärran
intim

nära
personlig

fjärran
personlig

nära
social

fjärran
social

Sidledes nära
personlig

fjärran
personlig

nära
social

fjärran
social

offentlig/
oengagerad

offentlig/
oengagerad

Ryggvänd fjärran
personlig

nära
social

fjärran
social

offentlig/
oengagerad

offentlig/
oengagerad

offentlig/
oengagerad

70 Dvs. enligt en kod i sträng betydelse, där ett uttryck entydigt associeras med ett innehåll, med
trafikljuset som typexemplet: rött betyder ’stopp’, grönt betyder ’kör’. En sådan kod överens-
stämmer med hur den tidiga kommunikationsforskningen uppfattade kommunikation, men alltså
inte med hur kommunikation och semiosis annars förstås i denna avhandling. Se också Eco 1971:
39–56.



85

Kress & van Leeuwen visar hur såväl den horisontella som den vertikala
axeln är betydelsebärande i subjektiva bilder. Den horisontella axeln uttrycker
grad av (eller brist på) engagemang, medan den vertikala axeln uttrycker
maktförhållanden. På den horisontella axeln är ett frontalt perspektiv ett tecken
på engagemang, »what you see here is part of our world, something we are in-
volved in», och ett icke-frontalt (oblikt) perspektiv det motsatta: »what you see
here is not part of our world; it is their world, something which we are not in-
volved with» (Kress & van Leeuwen 1996:143). Här måste man tänka på att
kameran fungerar som betraktarens »förlängning»; det som kameran visar som
en del av det betraktande objektivets värld blir därmed också en del av världen
för den person som i situationen betraktar bilden. Medvetet eller omedvetet an-
vänt är resultatet ändå detsamma, nämligen ett påstående om närhet eller inte
närhet.

Vad gäller bakifrån-perspektivet är saken lite mer komplex. Å ena sidan är
ett bakifrån-perspektiv det längsta man kan komma i avståndstagande, å andra
sidan är ryggen den sårbaraste delen av kroppen som man bara vänder mot an-
tingen någon man är trygg med eller någon man underkastar sig (som när hun-
dar lägger sig på rygg och blottar magen för en dominerande hund). Personen
avbildad bakifrån kan bokstavligen »vända en ryggen», men kan också ses som
sårbar. Tolkningen får här i hög grad vila på andra element i bilden, som
kroppshållningen, omgivningen m.m.

Det vertikala perspektivet uttrycker maktförhållanden:

If a represented participant is seen from a high angle, then the relation between the
interactive participants (the producer of the image, and hence also the viewer) and
the represented participants is depicted as one in which the interactive participant
has power over the represented participant—the represented participant is seen from
the point of view of power. If the represented participant is seen from a low angle,
then the relation between the interactive and represented participants is depicted as
one in which the represented participant has power over the interactive participant.
If, finally, the picture is at eye level, then the point of view is one of equality and
there is no power difference involved. (Kress & van Leeuwen 1996:146.)

Fågelperspektiv ger betraktaren makt, grodperspektiv ger den avbildade makt,
och är man som betraktare på samma nivå som den man betraktar – öga-mot-
öga – är man också maktmässigt på samma nivå.

7.3 Visuell grammatik

Jag har ovan nämnt Kress och van Leeuwens bok Reading Images i samband
med perspektiv. Men boken är överhuvudtaget ett mycket lyckat försök att ska-
pa en generell, formell »grammatik» för det visuella, dvs. en beskrivning av de
enstaka visuella elementen och hur de samverkar i en bild. Jag kommer därför
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att gå igenom de viktigaste av de analysbegrepp som Kress & van Leeuwen
ställer upp för senare att kunna beskriva valaffischernas komposition.

Kress och van Leeuwens grundsyn är vad de själva kallar en funktionell se-
miotik (som i sin tur bygger på Halliday). Det innebär att de analyserar bilder
som innehållande två olika typer av element, deltagare (participants) och pro-
cesser, och att de riktar in sig på deltagarnas semantiska funktion snarare än de-
ras form. Deltagarna beskrivs i förhållande till processerna som antingen aktör
(actor) eller mål (goal). Viktig för beskrivningen av processerna är begreppet
vektor (vector) som betecknar en riktning i ordets vidaste bemärkelse – det kan
t.ex. vara en pil, men också vridning eller snedställning av ett objekt (tilting)
ger en vektor-rörelse i bilden.

När två eller flera deltagare sammanknyts av en vektor framställs de som in-
volverade i en handling, de »gör» något med eller mot varandra (Kress & van
Leeuwen 1996:56), och framställningen är således narrativ (återigen i en vid
bemärkelse). Bildens deltagare defineras utifrån deras relation till vektorn (och
därmed till narrationen):

Aktör är: »den deltagare varifrån vektorn utgår och som i olika grad kan vara
sammansmält med vektorn» (Kress & van Leeuwen 1996:57). Detta är ofta
samtidig den mest framskjutna (salient) deltagaren genom sin storlek, pla-
cering i kompositionen, kontrast mot bakgrunden, färgmättning eller dylikt.
Finns det bara en deltagare i kompositionen är denna alltid aktör.

Mål är: »den deltagare mot vilken vektorn riktas, och därmed är det också
den deltagare mot vilken handlingen utförs, eller som handlingen riktar sig
mot» (Kress & van Leeuwen 1996:62). Om en narrativ bild har två deltaga-
re, är den ena aktör och den andra mål.

Vektorn kan också vara en blick som riktas mot något, och man talar då om re-
aktorer i stället för aktörer, och om fenomen i stället för mål. Både aktionen
(där vektorn pekar mot ett mål) och reaktionen (där vektorn är en blick mot ett
fenomen) kan vara transaktiva eller icke-transaktiva, dvs. vektorn riktas mot
något antingen innanför eller utanför bildens ram. Om vektorn är en blick kan
den avbildade personens blick vara antingen »ett krav» (a demand) genom att
direkt vända sig till åskådaren (fast detta kan vara som en uppmaning till en po-
sitiv relation och inte bara som ett krav på något), eller blicken kan vara »ett
erbjudande» (an offer) genom att betrakta något tredje och därmed erbjuda det-
ta till åskådaren (som information, utställningsobjekt, något att begrunda).

Emellertid är inte alla bilder narrativa i sin komposition, de kan också vara
begreppsliga (conceptual), och representera deltagare utifrån en generaliserad
och (mer eller mindre) stabil och tidlös »essens» – som typ, struktur eller be-
tydelse. Dessa begreppsliga visuella representationer kan t.ex. bestå av klassi-
fikationer, över/underordningar, taxonomier, diagram o.dyl.

Kress och van Leeuwen (1996:108) tar också upp vad de kallar symboliska
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processer, som är representationer som ska uttrycka något om deltagarens syn-
punkter eller väsen:

Symbolic processes are about what a participant means or is. Either there are two
participants—the participant whose meaning or identity is established in the rela-
tion, the Carrier, and the participant which represents the meaning or identity itself,
the Symbolic Attribute—or there is only one participant, the Carrier, and in that case
the symbolic meaning is established in another way, to be described below. The for-
mer type of process we will call Symbolic Attributive, the latter Symbolic Suggestive.

Symboliska attribut kännetecknas av att de på något sätt får en framskjuten pla-
cering i bilden, antingen genom att sättas längst fram, genom storlek, detaljri-
kedom m.m., och de pekas ut genom en gest som inte kan tolkas som någon
annan handling än just den att peka ut det symboliska attributet för åskådaren.
Dessutom verkar de ofta malplacerade och förknippas konventionellt med
symboliska värden.71 De mänskliga deltagare som medverkar i en sådan sym-
bolisk attributiv process poserar vanligtvis för åskådaren snarare än att aktivt
utföra någon handling.

Den symboliska suggestiva processen har däremot endast en deltagare, bä-
raren, och kan inte tolkas som analytisk därför att detaljer oftast skjuts åt sidan
(i motsättning till den analytiska bildens framhävning av detaljer), till fördel
för en »stämning» (mood eller atmosphere, Kress & van Leeuwen 1996:110).
Just denna uppmjukning gör att symboliskt suggestiva bilder verkar avbilda en
»generaliserad essens» snarare än ett bestämt ögonblick, en bestämd situation.
Bildtypen representerar därför betydelse och identitet som något inifrån kom-
mande, som egenskaper som finns i bäraren, i motsats till de symboliska attri-
butiva bilden, där betydelse och identitet kommer från något som överförs på
bäraren.

7.4 Visuell retorik

Valaffischer är politisk kommunikation, och retoriken har sedan den uppstod
haft en mycket nära relation till politik, men när retorik har använts i studier av
moderna valaffischer har man vanligtvis koncentrerat sig på affischernas ver-
bala uttryck. Ett ambitiöst undantag är dansken Jens E. Kjeldsens avhandling
från 2002 som just bär titeln Visuel retorik och är en studie av danska valaffi-
scher från folketingsvalet 1998. Jag kommer i detta avsnitt att koncentrera mig

71 När man talar om valaffischer måste man kanske snarare se det som en fråga om objekt som kan
laddas med symbolisk betydelse, men inte nödvändigtvis är det i alla sammanhang. En politiker
som pekar på ett miljonprogramsbygge låter huset framstå som symbol för framgång, modernitet
osv., en betydelsesprocess som inte är kodifierad på samma sätt som är fallet för den symboliska
betydelsen av t.ex. timglaset, dödskallen och ormen.
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på Kjeldsen som den för mitt arbete viktigaste källan i diskussionen av visuell
retorik, vilket dock inte kommer att avhålla mig från att rikta kritik mot vissa
punkter hos honom och supplera med andra teoretiker som också arbetat med
retoriken som en tolkningsram för bilder.72

När man genom historien har velat definera vad retorik är, har många reto-
riker fokuserat på att det ska handla om en intentionell handling som syftar till
att åstadkomma en bestämd reaktion. En sådan definition ger emellertid vissa
problem genom att ställa upp en sträng skiljelinje mellan retorik och icke-reto-
rik, och Kjeldsen (2002a:41) framhåller i stället att det snarare handlar om en
gradvis övergång:

Måske burde vi derfor hellere skelne mellem forskellige former eller grader af reto-
rik eller intentionalitet, afhængig af hvor megen retorik, dvs. retorisk udfoldelse, der
er nødvendig for at få modtageren til at forstå, eller rettere acceptere, det retoriske
udsagn.

Man kan således analysera retoriska situationer utifrån ett persuasivt konti-
nuum, där ena polen utgörs av mottagare som är i stark opposition mot talaren,
budskapet och dess form, och den andra polen mottagare som är i svag oppo-
sition.73 Samtidig uppmärksammar Kjeldsen att det finns två olika uppfattning-
ar av vad persuasion är, en som är snäv och håller sig till »rena» fall av försök
till övertygelse, och en bredare uppfattning för vilken alla former av framställ-
ning också är en implicit persuasion som ett försök att få åhöraren att acceptera
ens utsaga genom att man väljer en viss form. I denna avhandling används re-
torik i den bredare innebörden; retorik är de medel som används för att påverka
läsarens produktion av betydelse i tolkningen av en text. 

Just övertygelsen att det alltid sker en medproduktion av betydelse i
läsningen (vilket är en av Umberto Ecos viktigaste poänger) gör också att jag
måste tillbakavisa Kjeldsens sätt att skilja på en »central» och en »perifer» rutt
mot övertygelse (Kjeldsen 2002a:45–47). Den centrala rutten går enligt honom
genom en aktiv och medveten mottagare, som på rationellt vis bedömer argu-
menten, medan den perifera rutten går genom en mottagare som inte är aktivt
engagerad och snarare påverkas av »persuasiva signaler». Att det för en teori
som bygger på en öppen semiotik inte finns något sådant som en passiv motta-
gare i samband med texttolkning, betyder dock inte att det är omöjligt att ur-
skilja två olika strategier hos sändaren, där sändaren satsar på att styra tolk-
ningen via två olika vägar. Detta fångar Kjeldsen i stället (delvis, i alla fall) in
med en distinktion mellan manifest och latent retorik. Kjeldsen urskiljer näm-
ligen i valaffischen två olika retoriska paradigm, som han kallar manifest och

72 Kjeldsens avhandling är dock så omfattande att jag på inget vis gör anspråk på att behandla den
utförligt, bl.a. därför att diskussionerna om retorikens historia ligger utanför denna avhandlings
syfte. Min genomgång av Kjeldsen är därför ett subjektivt urval, styrt av min synvinkel.
73 Om inte det finns någon form av opposition gentemot talaren finns det inte heller något behov
av persuasion.
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latent retorik. Den manifesta retoriken bärs av en öppen argumentation, där vi-
suella och verbala argument kombineras med klart formulerade slutsatser –
den hör med andra ord hemma under den snäva definitionen av persuasio. Den
latenta retoriken har en »oklar och dold» argumentation (s. 51); jag skulle kan-
ske föredra att tala om en argumentation som i högre grad kräver läsarens ak-
tiva deltagande och en aktualisering av ett mer elaborerat lexikon hos läsaren.

Skillnaden mellan latent och manifest retorik följer skillnaden mellan, å ena
sidan, en epideiktisk (framställande, framvisande74) och, å andra sidan, en de-
liberativ (förordnande eller avrådande) eller forensisk (rättslig) retorik. De två
sistnämnda uppmanar till omedelbar handling eller förändring av en synpunkt,
medan den epideiktiska först och främst syftar till att stärka existerande
hållningar. Den är därför en retorik som fungerar i sådana fall där det finns en
begränsad opposition mellan mottagaren och sändaren/budskapet. Kjeldsens
sammanfattning av de två paradigmen framgår av fig. 7.9.

Fig. 7.9 Latent och manifest retorik (efter Kjeldsen 2002a:55).

Latent retorik karakteriseras genom 
att den oftast och primärt

Manifest retorik karakteriseras genom 
att den oftast och primärt

Appellerar estetiskt och genom ethosap-
pell.

Appellerar rationellt och genom logosap-
pell och/eller starkt emotionellt genom 
pathosappell.

Fungerar epideiktisk. Fungerar deliberativt eller forensiskt.

Är dold, omedveten eller oklar för motta-
garen.

Är uppenbar, medveten eller på annat vis 
klar för mottagaren.

Kräver längre tid och upprepade expone-
ringar för att ha effekt.

Kräver kortare tid för att ha effekt och 
inte nödvändigtvis upprepade expone-
ringar.

Faller under den breda persuasionen. 
Uppfattas normalt inte som retorik i tradi-
tionell mening, oftare som ideologisk 
påverkan (dvs. den riktar sig mot 
generella hållningssystem).

Faller under den snäva persuasionen. 
Uppfattas normalt som retorik i klassisk 
mening (dvs. den riktar sig mot konkreta 
argument i en konkret sak).

Producerar förarbetet för en senare effekt. Producerar en omedelbar effekt.

Arbetar med hjälp av persuasiva signaler 
mot den perifera rutten.

Arbetar med hjälp av persuasiva struk-
turer mot den centrala rutten.

Stärker existerande hållningar, dvs. är en 
form för fasthållande, stärkande eller 
bekräftande retorik.

Ändrar hållningar, dvs. är en form av 
förändrande eller »avkräftande»75 retorik.

74 Det som hos Johannesson (1990) och andra kallas genus demonstrativum. 
75 Jag tillåter mig denna innovation för att få fram en motsättning till bekräftande.
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Schemat är att betrakta som en illustration av hur vissa drag ofta följs åt, inte
en fastlåst kombinatorik eller dylikt. Det är lätt att se kopplingen från de två
paradigmen till de två typer av politisk kommunikation som Charlotte
Jørgensen m.fl. benämner röstsamlande och röstflyttande (1994:327), men
också till den politiska marknadsföringsteorins uppdelning av målgruppen i
»säkra» och »osäkra» väljare och hur kommunikationen måste få olika utform-
ning gentemot de två grupperna.

En viktig poäng som Kjeldsen drar fram är att bilden ofta fungerar som la-
tent retorik och baseras på fyra element:

– naturalisering
– upprepning
– bekräftelse
– hyllning eller kritik (ofta implicit).

Här knyts förbindelsen tillbaka till Barthes och hans ideologibegrepp, för till-
sammans skapar dessa fyra element en ideologisk konstruktion där en bestämd
kultur framställs som naturlig, där existerande förhållanden bekräftas och hyl-
las, ofta genom en upprepningseffekt som sträcker sig längre än den enstaka
texten. Bidragande till detta är kameravinkel, beskärning och andra tekniska
grepp (Kjeldsen 2002a:57, samt ovan avsnitt 7.2).

Kjeldsen räknar upp tre visuella retoriska funktioner: den ikoniska funktio-
nen, den konventionella funktionen och den grafiska funktionen.76

Den ikoniska funktionen uppträder när visuella tecken appellerar genom att för
åskådaren likna något eller föreställa något (dvs. uppträder ikoniskt). Genom
igenkännbarheten, ikoniciteten, kan det ikoniska tecknet framkalla emotioner
(vad några77 kallar förprogrammerade emotionella responser). Kjeldsen kopp-
lar detta till retoriken genom begreppet evidentia: det visuella tecknet ger åskå-
daren en känsla av att se personer, ställen och skeenden med egna ögon. Det

76 I Umberto Ecos Den frånvarande strukturen finns ett kapitel som behandlar annonsernas med-
delanden. Här framanalyserar Eco fem nivåer för kodning av det visuella, även om det av någon
anledning står tre nivåer i såväl originalet (Eco 1994:170, som är en uppdaterad utgåva av origina-
let från 1968) som översättningen (Eco 1971:259). a) Den ikoniska nivån. Hur betydelserelationen
i bilden etableras. Hör egentligen inte hemma i den visuella retoriken. b) Den ikonografiska nivån.
Konventionerna för hur vissa figurer avbildas. Eco talar här om en historiskt bestämd form (t.ex.
gloria som uttryck för helighet) och en nyare, framodlad av reklambranschen själv (t.ex. hur en
mannekäng markerar att hon är mannekäng genom att skjuta fram ena foten). c) Den tropologiska
nivån. De retoriska troperna: metafor, metonymi, hyperbol m.m. d) Den topiska nivån. De premis-
ser och argument som finns tillgängliga. (T.ex. bilden av en ung leende kvinna lutad över en vagga,
vilken konnoterar »mamma» och åberopar övertalanden som »mödrar älskar sina barn», »alla
mödrar gör det som är bäst för sina barn» osv.) e) Den entymemiska nivån (slutledningsförmågan).
En specifik retorisk slutledningsform.

Jag har valt att följa Kjeldsens tredelning, bl.a. därför att hans uppdelning är mer användbar,
men också därför att hans analysexempel är mer övertygande än Ecos. 
77 Kjeldsen hänvisar till bl.a. Paul Messaris 1994 och 1996.
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ikoniska tecknet kan också fungera som illustration: som exemplifikation (il-
lustrativ beskrivning), som illustrativ redovisning och som illustrativt bevis –
något som ger det ikoniska tecknet en dokumentarisk eller pseudo-dokumen-
tarisk funktion. Dessutom har det en förmåga att skapa uppmärksamhet och att
fungera som minnesframkallande tecken.

Den konventionella funktionen är, med hänvisning till Peirces semiotik, en
funktion som är fastlagd genom en arbiträr kod, inte genom någon likhet mel-
lan tecknet och referenten. Här framhäver Kjeldsen särskilt den retoriska ge-
menskapsappellen i vad han kallar summerande symboler, exempelvis flaggan
som fungerar som ett samlande symbol för en rad föreställningar om nationell
identitet.

Den grafiska funktionen gäller de grundläggande elementen i visuell kommu-
nikation, som prickar, linjer, färger osv – sådant som har berörts ovan i beskriv-
ningen av Kress & van Leeuwens visuella grammatik. Kjeldsen har vissa svå-
righeter med att närmare specificera vad den retoriska funktionen är hos det
grafiska tecknet, men genom att fastställa att det främst är som uppmärksam-
hetsskapande element når han fram till konklusionen att i retorisk kommunika-
tion fungerar självständiga grafiska uttryck endast om de i sin abstrakthet bär
på element som kan tolkas ikoniskt eller symboliskt (Kjeldsen 2002a:82).

På frågan om den retoriska relevansen av en sådan indelning svarar Kjeldsen
själv (2002a:84):

Det retorisk relevante ved at skelne mellem den ikoniske, konventionelle og grafiske
funktion er at de udøver forskellige retoriske opgaver og har forskellige retoriske
værdier. Fx kan stærke emotioner udmærket fremkaldes af konventionelle tegn, men
i så fald må nogen gennem aktiv intervention i forvejen have knyttet disse emotioner
til det pågældende tegn.

När Kjeldsen framhäver den epideiktiska retoriken är han i linje med den så
kallade nya retoriken (Perelman & Olbrechts-Tyteca 1970), som tar den tidi-
gare något bortglömda och föraktade genren och ger den en mer central place-
ring. När epideiktiken tidigare fått stå tillbaka för det deliberativa och det fo-
rensiska berodde det i hög grad på att argumentationen inte var så uppenbar i
epideiktiken, liksom den annars obligatoriska tillbakavisningen av motstånda-
rens argument (refutatio) inte heller fanns i epideiktiken. I stället sågs den som
en innehållslös uppvisning av talarens ekvilibristiska förmåga – det som för-
knippas med den pejorativa användningen av termen »retorik».

Med »den nya retoriken» framhävdes den epideiktiska retorikens funktion
som fasthållande och stärkande i förhållande till mottagarnas synpunkter, och
därigenom som disponerande för framtida handlingar. Med Kjeldsens sam-
manfattning har den epidektiska retoriken tre funktioner: förklaringsfunktio-
nen, gemenskapsfunktionen och den estetiska funktionen (fast inte nödvän-
digtvis alla tre samtidigt). Syftet är att främja enhet mellan sändare och motta-
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gare kring en sak, och alla tre funktionerna arbetar mot detta mål. Även den es-
tetiska funktionen, där sändaren visar sin egen behärskning av vältalighetens
teknik, drar åt detta håll, nämligen genom att medverka till att bygga upp sän-
darens ethos, bilden av sändaren som oratoriskt (och allmänt) begåvad. (Jfr
nedan om ethos-appell.)

Att just epideiktiken är av särskild relevans i studiet av valaffischer (och an-
nan visuell politisk retorik) beror enligt Kjeldsen (2002a:261) på bildens
oförmåga att fungera som deliberativ eller forensisk retorik:

Megen visuel retorik, og deriblandt megen billedlig politisk retorik, er domineret af
den epideiktiske ytringsmåde. Det er nemlig vanskeligt at få billeder til at opfylde
funktionerne i den deliberative og den forensiske henvendelse: at skabe længere
ræsonnementer og refutationer, at tilråde eller fraråde, og at anklage eller forsvare. 

Det är här möjligt att dra en parallell till utvecklingen inom reklamaffischen,
där en advokerande retorik som fokuserar på varans egenskaper, ersätts av en
epideiktisk retorik som skapar gemenskap kring varan och dess användning.
Att reklamen har rört sig i den riktningen tycks vara tydligt, och mycket tyder
på att valaffischen har rört sig åt samma håll, fast kanske med en tidigare och
starkare övervikt för just det epideiktiska.78

Kjeldsen konkluderar att många fall av politisk retorik bäst låter sig för-
klaras genom den epideiktiska retorikens förklaringsfunktion, gemenskaps-
funktion och estetiska funktion, och att de yttranden (texter) som kan räknas
till kategorin söker att framföra det politiska budskapet genom att:

– definera och förklara händelser och situationer
– vara gemenskapsskapande och -stärkande
– primärt vara estetiskt uttryckt och förmedlad
– fasthålla och stärka mottagarna i deras tro och därigenom disponera dem

för framtida handlingar
– berömma eller klandra, snarare än rådge och döma
– dölja sin egen retorik.

7.5 Verbal retorik och ethos-appell

Mycket av det som sagts ovan om visuell retorik gäller självklart också för det
verbala uttrycket, som ju är retorikens traditionella område. Dock finns det i
det verbala större möjligheter att använda deliberativ eller forensisk retorik än
det gör i det visuella, men frågan är i hur stor utsträckning dessa medel används
på valaffischer. På huvudparten av dagens valaffischer är det verbala begränsat
till korta meningar, uppmaningar, slagord eller dylikt, där det inte lämnas ut-

78 Se Leiss, Kline & Jhally 1990 och Vigsø 1996a:30–33.
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rymme för en elaborerad argumentation. Jag kommer i det följande att koncen-
trera mig på den centrala roll som konstruktionen av sändarens ethos spelar och
bara kort beröra frågan om stil, som i många framställningar av retoriken till-
delas en viktig roll.

Ett viktigt begrepp i retoriken, så som den används i denna avhandling, är
ethos. Begreppet knyter dessutom ihop retoriken med den sociologiska teorin
och marknadsföringsteorin och får därför en central roll i analysen av valaffi-
scher.

Retoriken är hos Aristoteles en förbindelse mellan en talare och en publik
genom språket (eller, mer generellt, ett framträdande). Dimensionen som rör
publiken kallar han pathos, eftersom »den som passivt lyssnar på talarens tal
genomströmmas av de känslor som framförandet sätter i rörelse (därav begrep-
pet emotion)» (Meyer 1999:6). Dimensionen som rör språket kallar han logos,
och den rör såväl stilen som argumentationen. Kvar är då den dimension som
rör talaren och hur hon framställer sig själv för att vinna publikens »intresse,
välvilja och förtroende» (Johannesson 1990:227), som Aristoteles kallar ethos.

Dessa tre begrepp har genom historien förvanskats när de »sjunkit ner» till
en vardaglig användning: pathos har blivit det överdrivet känsliga; logos har
blivit det formal-logiska, det som »följer logikens regler», och ethos har blivit
det »korrekta», en persons oklanderliga sätt att handla. Det är emellertid viktigt
att hålla dessa vardagsspråkliga betydelser borta i detta sammanhang; i stället
för att handla om normativa bedömningar används begreppen som ett sätt att
analytiskt förstå relationerna mellan sändare, text och mottagare.

Ethos är alltså det som rör talarens självframställning, hur hon försöker vin-
na publikens intresse, välvilja och förtroende. Några modifieringar är dock
nödvändiga för att definitionen ska passa in i den analytiska ramen här. För det
första får vi utvidga retoriken till att gälla sändaren och inte talaren, för det
andra måste vi beakta att det gäller bilden av sändaren så som den framtolkas
av mottagaren. En sådan specificering borde kanske inte vara nödvändig, då re-
toriken generellt inkluderar mottagaren i processen, men det kan vara bra att
understryka detta. Genom att fokusera effekten som ett resultat av en tolk-
ningsprocess hos mottagaren blir det tydligt att retoriken och semiotiken (i lin-
jen efter Peirce) är nära besläktade och kompatibla. Ethos är i detta perspektiv
termen för en semiotisk process där olika tecken används med den intenderade
effekten att mottagaren ska tolka dem som tecken på positiva egenskaper hos
sändaren. På så vis begränsas ethos inte heller till att enbart handla om den ver-
bala kommunikationen, utan i högsta grad också om den visuella bilden (av
sändaren eller av tecken som önskas förknippade med sändaren):

Ett ethos-argument syftar till att publiken skall fatta förtroende för talaren, att de i en
eller annan mening skall ta ställning för talaren. Det bör nog påpekas att denna typ
av argument inte nödvändigtvis är diskursivt, språkligt. Som talare kan du argumen-
tera för det ethos du vill uppnå genom din hållning, ditt sätt att gå och gestikulera,
dina kläder, ditt sätt att tala, din dialekt och så vidare. (Rosengren 2002:81.)



94

I kapitlet om politisk sociologi beskrevs det individuella kapitalet som det som
kan medverka till att bevara eller stärka en politikers ethos, dvs. det som reto-
riskt kan användas som argument för hennes kvaliteter. De ethos-relaterade re-
surserna är potentiella och realiseras först genom att diskursiveras som just en
positiv resurs, och jag visade hur en lång rad egenskaper kan realiseras som an-
tingen positiva eller negativa resurser, beroende på om man talar om sändaren
eller hennes motståndare: hög ålder kan positivt beskrivas som erfarenhet, ne-
gativt som utan framtidsvisioner osv. Det enda som styr urvalet är hur bra man
lyckas få mottagarna att acceptera resurserna som just något som underbygger
sändarens ethos. Med andra ord: kan man få mottagarna, väljarna, att tro på att
kandidatens höga ålder är en garant för just erfarenhet, eller tolkar väljarna det
snarare som ett tecken på konservatism och begynnande senilitet? För att kun-
na använda ett effektivt ethos-argument krävs det därför att man som sändare
har god kunskap om vilka värden och föreställningar som är härskande hos
mottagarna (det som Bourdieu kallar mottagarnas doxa79) – precis vad mark-
nadsföringsteorin menar när den framhäver vikten av en väl genomförd mål-
gruppsundersökning innan en kampanj påbörjas.

Detta visar också hur argumentation på inget sätt är något som bara tillhör
den forensiska och den deliberativa retoriken, men att det får en annan utform-
ning inom den epideiktiska retoriken. Just konstruktionen av hög ålder som
tecken på erfarenhet är en argumentation som ska påverka mottagaren genom
en slutsats av typen: hög ålder = erfarenhet, x har hög ålder, x är erfaren. Men
i motsats till den explicita argumentationen kommer argumentationen i ett så-
dant fall på en valaffisch att vara implicit, dold. Det finns förvisso exempel på
valaffischer som är uppbyggda enligt just slutsatsmodellen, men de är få och,
vilket är viktigast, ganska gamla.80 Och argumentationen är inte bara implicit,
den bärs också till stor del fram av visuella element (och hur dessa förväntas
tolkas). Som vi såg tidigare är fenomen som vinkel, beskärning, avstånd,
kroppshållning m.m. tecken som tolkas som utsagor om personen på bilden,
vilken i många fall på valaffischen är densamma som sändaren. 

Retorik betraktas i denna avhandling som ett övergripande sätt att se på sam-
spelet mellan sändare, text och mottagare. Det innebär också att mycket av det
som retoriska analyser tidigare har kretsat kring – analys av olika typer av ar-
gument, uppräkning av troper och figurer – inte blir lika intressant. Eller för att
uttrycka det mer precist: argumentationstyper, troper och figurer blir bara in-

79 Se Rosengrens diskussion av Bourdieus användning av termen och hans egen tentativa defini-
tion: »vad denna person eller denna publik tror, värderar, vet och kan i ett visst sammanhang vid
en viss tidpunkt» (Rosengren 2002:80).
80 Jämför Leiss, Kline & Jhally 1990 om reklamens utveckling. Ett av de mest renodlade exemplen
på en explicit slutsats är socialdemokraternas affisch från 1924, där man frågar: »Vill du ha det så
eller så» och sedan på röd respektive svart bakgrund radar upp vad socialdemokratin och »reaktio-
nen» kämpar för, för att avsluta med »Välj socialdemokratiskt!» (Bodin, Nycop & Åkerström
1979:24).
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tressanta att analysera och kategorisera om de bidrar till att uppnå en djupare
förståelse av hur sändaren försöker få mottagarna att acceptera textens utsagor,
dvs. om de bidrar till en ökad förståelse av textens retoriska effekter.81 Jag
kommer därför inte att gå närmare in på retorikens historia och utveckling, ta-
lets fem delar eller förrådet av troper och figurer, utan bara att dra in detta i dis-
kussionen när jag menar det bidrar till att skilja mellan olika funktioner och ef-
fekter.82

Retorik omfattar också stilfrågor, då det bara är genom att välja rätt stil som
man kan nå den fulla verkningskraften för texten (jfr Hellspong & Ledin 1997:
251). Stilstudiet handlar om att analysera ett uttrycks stilnivå, dvs. i vilken kon-
text uttrycket vanligtvis uppträder,83 och syftar bl.a. till att undersöka hur tex-
ten talar till läsaren (eller talaren till publiken): Är textens stilnivå hög eller låg,
formell eller informell? För att kunna bedöma dessa drag måste man givetvis
ha en jämförelsegrund, som utgörs av de traditionella genrekonventionerna.
När man bedömer en texts nivå blir frågan om vilken genre texten tillhör cen-
tral, och därmed frågan om vad man förväntar sig av en text inom just den gen-
ren. När frågan gäller valaffischen kan man säga att genren är förhållandevis
öppen, bortsett från vissa grundläggande drag som vi sett i kapitel 3. Valaffi-
schen är en flexibel genre och just därför blir det viktigt att se på intertextuali-
teten, vilka texttyper och genrer en affisch lånar stildrag ifrån. Det är också i
det sammanhanget som ironi och humor ska ses, som stildrag som pekar dels
på andra genrer, dels på ett bestämt förhållande mellan sändare, innehåll och
mottagare. Ironi är ur en retorisk vinkel ett grepp där man som sändare (talare)
ikläder sig en annan avsändaridentitet, men på ett sådant sätt att mottagaren
förväntas förstå att det inte är sändarens egentliga identitet. Därför kan ironi
bara användas när det redan finns en etablerad avsändaridentitet hos mottaga-
ren – annars kan resultatet bli en katastrofal feltolkning eller osäkerhet om sän-
darens position. Detsamma gäller, fast inte i så hög grad, för användandet av
humor; också här måste det finnas en gemensam grund hos sändare och mot-
tagare, på vilken humorn kan framstå som just ett spel med avsändarpositioner.

Det har skrivits mycket om stilanalys och vad som skiljer olika stilar åt.84

Katalogen som man kan ställa upp över stilgrepp, figurer eller troper är näst in-
till oändlig. I ett kortfattat danskt lexikon över språkanalys uppräknas t.ex. föl-
jande:

81 Jag är här helt enig med Rosengren i dennes kritik av de retoriska handböckernas »ibland knap-
pologiska omsorg» för att bl.a. »under rubriken elocutio upprätta alla tänkbara distinktioner och
topiker för troper och figurer» (Rosengren 2002:78).
82 För en översikt över retorikens historia hänvisas till Meyer 1999; för exempel på en klassisk re-
torisk analys till Johannesson 1990 och för en utförlig och mycket läsvärd genomgång av retori-
kens olika delar till Rydstedt 1993.
83 »Sin stilnivå får ett ord genom den kontext ordet brukar förekomma i dvs. genom den använd-
ning ordet har (vilket bekräftar att stilistiken är en pragmatisk vetenskapsgren).» (Cassirer 1996:
17.)
84 T.ex. Liljestrand 1993 och Melin & Lange 2000.
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Det kan dreje sig om metrum (versefod), rim, allitteration, lydord, allusion, anafor,
tautologi, pleonasme, kliche, ordpar, varieret gentagelse, parallelisme, kiasme, anti-
tese, klimaks, gradation, kontrast, sammenligning, metafor, besjæling, personifice-
ring, animalisering, antropomorfisering, synæstesi, kenning, metonymi, parabel, al-
legori, katakrese, parafrase, perifrase, paradoks, zeugma, hyperbel, litote, eufe-
misme, ironi, udråbsspørgsmål. (Cramer m.fl. 1996:148–149, artikel »stil».)

Men för att återknyta till vad som har sagts ovan, så är dessa fenomen endast
intressanta i detta sammanhang utifrån frågan om vilken effekt de medför. Vad
betyder det för läsarens tolkning av en formulering att det används ett eller fle-
ra av dessa grepp? Här är frågan densamma som när det gäller valet mellan oli-
ka möjliga synonymer: vad innebär det att sändaren har valt just detta uttryck
och inte ett annat? Man använder här en variant av vad man med Hjelmslevs
begrepp kan kalla kommutationsprov: om man byter ut ett uttryck mot ett an-
nat, sker det då också en förändring på innehållsplanet?85

7.6 Layoutens retoriska funktion

I en affisch som enbart använder sig av verbaltext finns det självfallet färre ele-
ment som kan användas retoriskt än vad som gäller för bildaffischer. Det finns
dock en rad uttryck vars variation kan fylla en retorisk funktion. Det gäller:

Skriftstorlek: Vilken storlek används, används olika storlekar? 

Skrifttyp: Vilket typsnitt används, används flera olika, används versaler eller geme-
ner?

Skriftfärg: Vilken färg har skriften, används flera olika färger (eventuellt i kombina-
tion med olika bottenfärger)?

Bottenfärg och mättnad: Vilken färg används för bakgrunden, används flera olika,
hur mättad är färgen, hur kontrasteras verbaltextens färg mot bakgrundens färg?

Interpunktion: Används punkt efter meningarna, används frågetecken eller utrops-
tecken?

Om listan ovan kan framstå som väl fokuserad på formen (snarare än innehål-
let) är det värt att komma ihåg att det för alla dessa formfrågors vidkommande
handlar om att sändaren har gjort ett medvetet val – ett val man tvingas göra
när man ska lämna sina instruktioner till tryckeriet. Valet kan vara styrt av
slumpen, men med tanke på professionaliseringen av den politiska kommuni-
kationen är det mer sannolikt att varje val har gjorts mot bakgrund av en idé,
en önskan om att åstadkomma en effekt. Och även om ett sådant val inte har
gjorts explicit, så har det vid varje tillfälle gjorts ett val, och valet har en effekt

85 Se Brügger & Vigsø 2004:49–50 för en kortfattad genomgång av Hjelmslevs begrepp.
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på läsaren även om denna inte själv är medveten om det. Hur stark denna effekt
är på läsaren kan dock diskuteras och varierar efter elementets retoriska kraft
(som i sin tur beror på hur konventionell kopplingen mellan tecknet och effek-
ten är), och i en del fall kan man diskutera om en variation i retorisk effekt kan
avläsas för en viss formmässig variation. Låt oss se närmare på vilka variatio-
ner som är möjliga och vilka effekter variationerna kan ha (och varför).

Vad gäller skriftstorleken (graden i typografiskt språkbruk), så är koppling-
en mellan form och effekt helt konventionell: skriftstorlekens variation är att
likna med den mänskliga röstens variation i styrka. Stora typer är att likna med
rop, små typer med viskningar. Beskrivningar av hur kvällstidningarnas löp-
sedlar »skriker» ut sina skandaler är talande exempel på hur stora typer an-
vänds för att fånga uppmärksamheten hos de förbipasserande.

Användningen av olika skriftstorlekar kan fylla olika funktioner. Störst text
får mest uppmärksamhet och läses först, och resultatet blir därför att en text
med två olika textstorlekar faller isär i två delar. Textdelen med största storle-
ken måste innehålla den reoriskt viktigaste delen, dvs. konklusionen eller den
egentliga uppmaningen till handling. Valaffischen fungerar i ett politiskt fält
där produktionen av skillnader visavi andra partier är det viktigaste elementet,
och detta gör att största skriften används för att situera partiet antingen i förhål-
lande till andra partier eller situationen, eller för att uppmana till den avsedda
handlingen (att rösta). Med andra ord: »Ja», »Nej» och »Rösta» är (historiskt
sett) mycket frekventa som de mest »skrikiga» orden på affischen, men också
slagord som kan fungera som samlingsmärke gentemot andra partier kan få
denna framträdande position, till exempel »Jämlikhet» hos VPK 1968.86

Texten med mindre storlek blir underordnad den andra som antingen förkla-
ring eller fördjupning av denna – ibland dock på något oklart vis, som när folk-
partiet i 2002 års valrörelse har en affisch med »Ja – ställa krav i skolan är att
bry sig» (FP9), där det stora och feta ja:et är ja till en fråga som blir tydlig först
genom den förklarande mindre texten. Jag kommer senare att gå närmare in på
denna och liknande affischer från folkpartiet.

Antalet skrifttyper som står till disposition för dagens affischmakare är i det
närmste oöverskådligt. Med datoriseringen har nya skrifttyper utvecklats, sam-
tidig som det har blivit lättare att få tillgång till redan existerande typer. Att
skrifttypen spelar roll för politiska partier kan man bl.a. se av det faktum att so-
cialdemokraterna har haft professionell hjälp för att utveckla en egen helt ny
skrifttyp, som andra inte får använda.87 Inte alla partier går så långt, men många
har strikta regler för vilka skrifttyper som får användas i texter som på något
sätt ska representera partiet.

86 »Jämlikhet / Mera till löntagarna och låginkomstgrupperna / Kamp mot klasssamhället /
Vänstern kommunisterna» (Nittve & Lindahl 1979:52).
87 Det gäller skrifttypen som används för bl.a. partiets namn. Se i övrigt www.socialdemokra-
terna.se för information om partiets grafiska profil och olika typsnitt.
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»Typografi är ingen exakt vetenskap, det är en konstart.» Så skriver Christer
Hellmark i Typografisk handbok (1993:25), och jag har inte tänkt mig att ge
mig in på att beskriva typografin som vare sig vetenskap eller konstart. När
partierna väljer vilken skrifttyp som ska användas på valaffischerna, är det en
mängd val som ska träffas: gemena eller versaler, falsk/äkta kursiv,88 expande-
rad, kondenserad, osv. Valet styrs av en rad faktorer, men tre verkar vara cen-
trala: uppmärksamhet, konnotation och igenkännbarhet. Dessutom spelar
läsbarheten en viss roll, men det är på ett mer överordnat plan då det gäller för
all skriftlig kommunikation.

Uppmärksamhetsfaktorn gäller frågan om att dra till sig läsarens uppmärk-
samhet, och man får då tänka på att affischen oftast läses på håll, ibland ganska
långt håll. Lässituationen gör sanserif mer lämplig än antikva, enligt Hellmark:
»Med sin enklare bokstavskonstruktion lämpar sig sanseriffen däremot väl till
affischer och reklambudskap som ska läsas på håll» (Hellmark 1993:27–28).
På folkpartiets, moderaternas och socialdemokraternas textaffischer används
sanserif, medan kristdemokraternas och centerpartiets har budskap i antikva.
Enligt Hellmark är antikva den mest lättlästa av de två, vilket kan spela en roll,
men skrifttypen är också (som namnet säger) en »klassisk» skrifttyp som ger
ett sobert och seriöst intryck. Skrifttypen konnoterar seriositet genom att den
vanligtvis används i allvarliga (och längre) texter, och när kristdemokraterna
och centern väljer att använda typen beror det förmodligen på att skrifttypen
får en retorisk funktion som tecken på seriositet. Sanserif får däremot helt
andra konnotationer eftersom det är den skrifttyp som används i reklam och i
kvällstidningarnas rubriker. Det är dock tveksamt hur långt man kan dra kon-
klusionen kring de två skrifttypernas konnotationer. Om man drar in fraktur i
bilden uppstår en tydlig rangordning i konservatism och elitism, där den svår-
lästa frakturen klart konnoterar det konservativa och icke-folkliga och de två
andra en mer demokratisk syn, men när t.ex. seriösa tidningar i dag använder
antikva i brödtext och sanserif i rubriker, suddas eventuella klasskillnader för-
modligen ut, bl.a. därför att frakturen knappast längre finns som en konservativ
motpol.

Igenkännbarheten spelar också en stor roll för partierna, dock i olika tids-
perspektiv för olika partier. Skrifttypen ska kunna kännas igen som partiets
skrifttyp, åtminstone inom den pågående valrörelsen. När partiet väl bestämt
sig för en skrifttyp, används denna genom hela rörelsen på alla eller de flesta
offentliga publikationer. För många partier går perspektivet mycket längre vil-
ket gör det möjligt att känna igen partiets skriftliga kommunikation från en val-
rörelse till den nästa. Det är t.ex. fallet med centerpartiet, som i alla fall sedan
1994 konsekvent har använt Cheltenham Old Style på såväl affischer som öv-
riga publikationer, och för socialdemokraterna som för några år sedan övergick

88 Se Hellmark 1993:26 för ett exempel på vad falsk kursiv är.
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till Avenir Heavy i rubriker och Avenir Roman i brödtext. På så vis ingår skrift-
typen som en integrerad del i partiets image.

Samma sak gäller partiets användning av färg på skriften. Centerpartiets
gröna skrift på gul botten och socialdemokraternas röda skrift på gul/orange
botten89 utgör kombinationer som är valda för kontrasten (och därmed upp-
märksamhetsfunktionen), men också för att genom att användas konsekvent
vara med att skapa en grafisk image. I 2002 års verbala budskapsaffischer hade
alla partierna, utom ett, valt en bestämd kombination av bakgrunds- och skrift-
färg. Undantaget var moderaterna, som använde sig av vit skrift på antingen
mörkblå eller röd botten. Detta förde till en ganska stark kritik av partiledning-
en, därför att den röda färgen för moderater så entydigt förknippas med social-
demokraterna (och vänsterpartiet) att många kände en viss förvirring inför af-
fischerna.

Kristdemokraternas affischer använde som ovan beskrivits antikva, i svart
på vit botten. Antikvans seriositet förstärktes därmed genom en färgkombina-
tion som signalerar anspråkslöshet, seriositet och fokus på innehållet. Dess-
utom var skriften på kristdemokraternas verbala budskapsaffischer vänster-
ställd (och inte avstavad) vilket också bidrog till en seriös framtoning – bl.a.
genom att därmed tydligt visa att man inte använde sig av iögonfallande och
uppseendeväckande färger eller skrifttyper (med andra ord: reklam). Valet är
därmed tydligt ett retoriskt val vars syfte är att påverka läsarens hållning till
sändaren och budskapet i själva texten.

En sista punkt som man kan diskutera i förhållande till skriftbildens retoris-
ka funktion, är frågan om interpunktionens betydelse. Vi har lärt oss att me-
ningar kan formuleras på två sätt: antingen som rubriker utan punkt (men even-
tuellt med utrops- eller frågetecken), som oftast inte har form av fullständiga
meningar, eller som brödtext med stor begynnelsesbokstav och punkt (eller dy-
likt) som avslutning. Bryter någon mot dessa normer, måste man fråga sig var-
för. Frågan kan också formuleras: Vilken effekt har det om man avslutar me-
ningar som påbörjas med versal med ett skiljetecken eller inte? Utgångspunk-
ten är här att normen så att säga är default, det som inte kräver något val, medan
allt som bryter mot normen utgör ett val och därför måste ha en orsak.

7.7 Argumentationsanalys

Valaffischer ingår i partiernas valkampanjer, och de har som syfte att få läsarna
i egenskap av väljare att rösta på just det partiet framför andra. Partiet försöker
påverka väljarna med text och bild, genom att försöka ge en positiv bild av sig

89 Mer exakt: PMS 1795 på PMS 122, enligt socialdemokraternas egen grafiska profil: www.so-
cialdemokraterna.se.
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självt och – implicit eller explicit – en (mer) negativ bild av andra partier, och
däri ingår att föra fram bestämda politiska frågor som man argumenterar för
(eller emot). Men det är en försvinnande liten del av dagens valaffischer som
innehåller en fullständig explicit argumentation, där man säger hur situationen
är i dag, vad man vill nå fram till i stället, och hur detta ska ske. En sådan ar-
gumentation gick det att finna på valaffischer från 1900-talets första hälft, men
den har sedan dess varit ytterst sällsynt. I stället har man fått en mer och mer
implicit »argumentation», som många vill påstå inte är argumentation. Mitt
synpunkt är dock att valaffischer alltid, per definition, ingår i en form av argu-
mentation; själva valaffischens existensberättigande är att man tror den kan
föra folk från en synpunkt till en annan. För att göra detta måste man antingen
beskriva utgångspunkten, målet och hur man ska ta sig dit, eller få läsaren att
själv fylla i det som inte sägs. Som jag ovan har visat bygger grundsynen i den-
na avhandling på övertygelsen att läsaren aktivt tar del i betydelseproduktio-
nen, oavsett om det gäller tolkning av text eller bild. Detta är också fallet vad
gäller argumentationen: läsaren spelar en aktiv roll i (re)konstruktionen av en
argumentationsstruktur genom hennes tolkning av affischens samlade uttryck
(text och bild).

Synen på argumentation i denna avhandling bygger i grunden på Stephen
Toulmins modell (Toulmin 2003). De svenska termerna är hämtade från An-
ders Sigrells korta genomgång (Sigrell 2001:51–54).

I Toulmins modell ingår sex element, varav de tre första utgör grundmodel-
len som alltid finns och de tre sista en utbyggnad som ofta förekommer men
inte är nödvändig:

Faktatillstånd (data, D): Vad bygger sändaren på?
Tesen (claim, C): Vad vill sändaren få mottagaren att hålla med om?
Berättigande skäl (warrant, W): Hur kommer mottagaren från D till C?
Belägg (backing, B): Hur vet man att W gäller i det här fallet?
Villkor (rebuttal, R): När gäller inte C?
Styrkemarkör (qualifier, Q): Hur säker är sändaren på C?

Fig. 7.10 Toulmins modell (Sigrell 2001:52).

Toulmins modell har i det närmaste blivit allenarådande inom argumentations-
analysen, och den har en stor fördel jämfört med särskilt modeller som enbart
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bygger på formell logik, nämligen att mottagaren är en integrerad del av mo-
dellen. Den är med andra ord pragmatisk i sin grundsyn. Däremot ska man inte
förvänta sig att den argumentation som faktisk förekommer i verkligheten föl-
jer schemat; som Sigrell (2001:53–54) kommenterar:

Det är vanligt att Data är underförstådd och Warrant är explicit, i stället för vice
versa. Och det är inte ovanligt med en relevanshöjande Backing för Data, en position
som saknas i den teoretiska modellen där Backing endast förekommer för Warrant. 

Detta är särskild viktigt att erinra sig när materialet är valaffischer, eftersom ar-
gumentationen där måste rekonstrueras utifrån en text där väldigt få av model-
lens element förekommer.

7.7.1 Att rekonstruera argumentation

Det är kunskap om kontexten, omvärldskunskap, som gör det möjligt att rekon-
struera en argumentation – ståndpunkten, en motsatt ståndpunkt, försvaret för
den egna ståndpunkten och kritiken mot den andra ståndpunkten. Som Sigrell
(2001:93) uttrycker det:

För att sändaren ska kunna räkna med att mottagaren uppfattar yttrandet som ett me-
ningsfullt yttrande måste sändaren utgå från att mottagaren besitter sådan omvärlds-
kunskap att det utifrån den explicita satsen går att sluta sig till och medvetet/omed-
vetet uppfatta den argumentativa karaktären hos yttrandet, och därigenom bli utsatt
för den påverkan satsen har för avsikt att etablera. 

Som analytiker måste man följa samma väg och rekonstruera bakomliggande
premisser och presuppositioner. Som Sigrell påpekar är det sedan en fråga för
analytikern hur mycket som ska tas med och vad validiteten är i det rekonstru-
erade (Sigrell 2001:94); man får med andra ord akta sig för att inte tillskriva
sändaren något som hon inte kan göras ansvarig för. Å andra sidan är målet
med en rekonstruktion att explicitera och tydliggöra det som är underförstått,
och det är fullt möjligt att vissa av argumentationens steg inte blott är under-
förstådda utan också omedvetna. Analytikern måste – utifrån kunskapen om
sändaren, det retoriska syftet, mottagaren och de olika formerna av kontext –
försöka att få fram ett konsistent resonemang: hur och varför ger detta mening?
Vilka »mellansteg» måste man införa för att nå från punkt a till punkt b (och
vidare)?

I sin mycket grundliga avhandling diskuterar Sigrell ingående den så kallade
pragmadialektiken och dess rekonstruktionsmodell. Syftet för pragmadialekti-
ken är i hög grad normativt, dvs. det gäller om att avgöra vad som är hållbar
och acceptabel argumentation. Min synvinkel är inte i första hand normativ
utan mer undersökande, så många av de aspekter Sigrell tar upp har inte så stor
relevans för min undersökning. Jag är mer intresserad av hur argumentationen
och det underförstådda förhåller sig till målgruppen än hur det förhåller sig till
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förutetablerade normer för samtal, diskussion och avgörande av stridsfrågor.90

Men trots denna divergens ger pragmadialektiken bra begrepp för att genom-
föra rekonstruktion, särskild begreppen logiskt minimum och pragmatiskt op-
timum.

Hur väljer man bästa alternativet för vilken premiss som är underförstådd i
ett argument? Första steget enligt pragmadialektiken är att hitta ett »logiskt mi-
nimum»:

Logiskt minimum uttrycker sambandet mellan premiss och konklusion på ett sådant
sätt att argumentet blir ett giltigt argument. Den enklaste formen av logiskt minimum
när man har att göra med en underförstådd premiss är »om premissen är sann så
kommer konklusionen också vara sann». Då får man ett formellt giltigt argument en-
ligt formen modus ponens. (Sigrell 2001:100.)

Man knyter därmed ihop premiss och konklusion utan att tillföra något nytt,
och även om man på så sätt får en logiskt sammanhängande argumentation, har
man inte förklarat något. Sigrells exempel är »Stig Malm är en sann socialde-
mokrat, han ljuger». Man supplerar med premissen »Om Stig Malm är en sann
socialdemokrat så ljuger han» – och som Sigrell (2001:101) själv kommente-
rar: »Vid faktisk analys av argumentation är detta knappast tillräckligt». Oftast
innehåller den underförstådda premissen mer än bara ett logiskt minimum,
men kan man konstruera detta logiska minimum tillräckligt långt, finns det inte
längre några premisser underförstådda. 

Därför bör en analytiker sträva efter att med hjälp av kontext och omvärldskunskap
generalisera logiskt minimum så långt som möjligt för på ett så konstruktivt och
adekvat sätt som möjligt kunna analysera den aktuella argumentationen. Dock utan
att tillskriva sändaren något hon inte kan hållas ansvarig för, och utan att rekonstru-
era någon underförstådd premiss som skulle bryta mot de generella kommunika-
tionsregler som finns eller de specifika kommunikationsregler som styr den aktuella
diskursen. Det är detta som avses med termen pragmatiskt optimum. (Sigrell 2001:
102.)

7.7.2 Det underförstådda

Att närmare definera vad »underförstådd» betyder är en mödosam uppgift.
Norstedts svenska ordbok anger som betydelse för underförstå: »antyda eller
förutsätta utan att klart uttrycka […] äv. sluta sig till ur sammanhanget».91 När

90 Bl.a. därför kommer jag inte heller att diskutera den habermasianska diskursetiken eller andra
försök på att uppställa kriterier för sund och demokratisk kommunikation. Jag är här mer intresse-
rad av ändamålsenlighet och förhållande till målgruppen än av en moralisk bedömning, men det
betyder inte att det normativa är helt frånvarande i mina analyser. Däremot ligger det mer i bedöm-
ningen av partiernas tilltal än i bedömningen av argumentens hållbarhet.
91 Svenska Akademiens ordlista har »mena men inte utsäga»; en definition som är något oprecis i
sin psykologisering och öppnar för en avgrund av frågor kring tolkning, intention, det omedvetna
och hela raden av övriga begrepp som har varit aktuella inom olika former för hermenutisk
textläsning.
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termen används här är det i en smalare betydelse, nämligen som det som är
nödvändigt för läsaren att anta för att göra sändarens text meningsfull. Bak-
grunden är således en variant av relevansprincipen92 och det som Eco kallar lä-
sarens interpretativa samarbete.93 Till detta hör en rad koder och värderingar,
t.ex. att vissa ord i vårt samhälle har en negativ konnotation i de flesta fallen
(som tvång), positiva konnotationer (som fri), eller fungerar som stilmarkörer
som för texten upp i en högre sfär, respektive sänker den till en lägre. Hela det-
ta system av värderingar har vi som kompetenta språkanvändare inbyggt, och
genom att använda orden kan sändaren kalla fram läsarens värderingar utan att
explicit uttala t.ex. en negativ värdedom över en motståndare. Men utöver
dessa allmänna värderingar kan det finnas sådana som är aktuella bara inom en
viss gemenskap, t.ex. hos personer som delar ett partis åsikter. Ett exempel är
att moderaterna har byggt upp en antagonism gentemot socialdemokraterna
som gör att moderaterna inte behöver nämna socialdemokraterna med namn,
utan att det räcker med ett dom94 för att läsaren ska förstå vem det handlar om.
Utgångspunkten är med andra ord den positivt inställda läsaren som vill göra
sitt bästa för att få texten att ge mening – vilket i det här fallet fungerar även
om man inte delar moderaternas fientlighet mot socialdemokraterna; den mo-
derata diskursen har kunnat etablera sig så väl att även socialdemokrater förstår
att det är dem som åsyftas med ordet dom.

Men samarbetsprincipen sträcker sig vidare och omfattar också argumenta-
tionskedjor. När man i valtider ser en affisch med texten »Nej – betygen ska
inte avskaffas. Folkpartiet», tolkar man det genast som en valaffisch (annars
skulle det inte ge mening, eller meningen skulle i alla fall vara långt mer kom-
plicerad att rekonstruera) med folkpartiet som sändare, med väljarna som mot-
tagare och med den avsedda effekten att få väljarna (läsarna i egenskap av väl-
jare) att rösta på partiet. Formen med ett svar (»nej») eller ett nekande förutsät-
ter en fråga eller ett påstående, och vem som har ställt frågan avgörs av kom-
munikationssituationen och motsättningen mellan partierna. Man kan som
läsare kanske inte direkt svara på vem som har ställt frågan, eller mer korrekt:
har synpunkter som skulle kunna formuleras som en sådan fråga eller ett sådant
påstående, men det måste logiskt sett vara »de andra», sådana som man vill po-
sitionera sig i förhållande till. Och finns det inte några med en sådan stånd-
punkt, konstrueras de rent diskursivt genom avvisningen; man vet att folkpar-
tiet står i starkast opposition till socialdemokraterna och vänsterpartiet, alltså
placeras de in i sändarpositionen för den inte utsagda synpunkten. Med andra
ord: brukar folkpartiet kritisera socialdemokraterna och man nu kritiserar nå-
gon för att mena att betygen ska avskaffas, då är det nog socialdemokraterna
som menar så.

92 Sperber & Wilson 1986.
93 Eco 1985, som har undertiteln »eller Det interpretativa samarbetet i narrativa texter», men också
mer generellt i resten av hans författarskap.
94 Se Vigsø 1996b.
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Affischen ger alltså upphov till en tolkning som kan formuleras i klartext
som: »Det finns de som menar att betygen ska avskaffas. Det menar inte folk-
partiet, och om vi får inflytande kommer vi att se till att det inte sker. Du menar
som vi, alltså måste du rösta på oss i valet som snart kommer så vi kan få in-
flytande och se till att betygen inte avskaffas.» (Att jag här får fram att sända-
ren appellerar till läsare med samma synpunkt bygger på avsaknaden av berät-
tigande skäl; det sägs inget om varför betygen inte ska avskaffas.)

Som man kan se är mängden av det underförstådda långt mer omfattande än
det explicit utsagda. Detta leder ofta till att normativister avvisar en sådan
kommunikation som felaktig, bristfällig och odemokratisk, ja till och med mo-
raliskt förkastlig, därför att de menar att man explicit bör uttrycka alla led i ar-
gumentationen. En variant av kritiken är att en så underförstådd argumentation
är oekonomisk, därför att den kräver ett mer omfattande tolkningsarbete från
läsaren och risken för att tolkningen inte når fram till konklusionen överhuvud-
taget eller når fram till fel konklusion är för stor. Undersökningar som redovi-
sas av Sigrell i hans diskussion av det underförstådda (2001:173–204) bekräf-
tar emellertid inte detta:

Det är med andra ord så att om det finns tillräcklig kontext […] är det inte så att det
tar längre tid att processa meningar vars budskap avviker från den bokstavliga be-
tydelsen än det tar att processa meningar med ett bokstavligt budskapsinnehåll.
(Sigrell 2001:184.)

Även om undersökningarna som refereras handlar om mer generella fall av un-
derförståddheter och icke-bokstavlig mening, är jag övertygad om att detsam-
ma gäller för valaffischernas mycket underförstådda argumentation. Att an-
vända den kontextuella kunskapen som finns hos läsaren för att begränsa vad
som expliciteras kan vara en utmärkt retorisk strategi, som till och med skapar
en starkare gemenskapskänsla bland dem som delar de bakomliggande nöd-
vändiga hållningarna. Däremot kan man diskutera vilka läsare och därmed väl-
jare som underförstådd argumentation fungerar bäst på, de som redan delar
partiets synpunkter och därför säkert ändå skulle rösta på dem, eller de som är
negativa till partiet och därför behöver flyttas.

7.8 Analys och »thick description»
En sista kommentar knyter sig till en mer principiell diskussion av vad det vill
säga att analysera valaffischer och hur analys förhåller sig till beskrivning. Att
jag tar med en sådan diskussion i metodavsnittet beror på två saker. För det
första når ganska mycket av det som skrivits om valaffischer inte över en de-
skriptiv nivå, bl.a. för att vinkeln har varit estetisk eller konsthistorisk. För det
andra finns det hos många statsvetare en viss motvilja mot språkvetare som ger
sig på politisk kommunikation. Statsvetaren Kristina Boréus formulerar det
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tydligt i en recension (Boréus 1999) där hon uppställer tre krav som bör upp-
fyllas då politiska budskap ska tolkas med hjälp av språkvetenskapliga analys-
verktyg: 1) Analysen bör säga något om politik snarare än om språk; 2) texttolk-
ningarna bör relateras till ett samhälleligt sammanhang därför att politiska texters
betydelse alltid är kontextbunden; 3) de språkanalytiska verktygen bör tillföra
texttolkningen något utöver vad en initierad common-sense läsning gör.95

Vad gäller hennes första punkt utgår den från hennes statsvetarbakgrund,
och får endast tas som uttryck för statsvetarens kunskapsintresse. Samtidig är
det en ståndpunkt som gör det svårt att se hur tvärvetenskapliga studier ska
kunna bedrivas om en disciplin ska ha företräde framför andra; målet med stu-
dier i politiskt språkbruk måste enligt mitt sätt att se vara att säga något intres-
sant om just samspelet mellan de två.

Vad gäller punkt två håller jag helt med, vilket denna avhandling förhopp-
ningsvis demonstrerar. Kontextens betydelse gäller för övrigt inte bara för po-
litiska texter, men för alla typer av brukstexter (och kanske även för skönlitte-
rära texter).

Vad gäller punkt tre blir det mer komplicerat. Först måste man väl säga att
vilken texttolkning som helst inte är en analys om den inte höjer sig över vad
vem som helst kan säga om texten. En sådan tolkning är i alla fall inte en ge-
nomförd analys, en analys förd så långt det går. Så varför framhäva att en
språklig analys av politisk språk måste tillföra mer än common sense-betrakt-
ningar? Orsaken är förmodligen att det finns exempel på studier av politiskt
språk som görs av personer utan någon språkvetenskaplig skolning, vars kun-
skap om hur människor använder språket, generellt och i olika diskurser, leder
dem till konklusioner som kanske i och för sig är korrekta iakttagelser, men
som inte på något vis är unika för politiskt språkbruk.96

Men Boréus tredje punkt handlar också om en mer principiell diskussion,
nämligen vad en analys är. Inom statsvetenskap och samhällsvetenskaperna
generellt finns det i Sverige en utpräglad positivistisk tradition, för vilken
kvantitativa resultat värderas högt på grund av deras intersubjektiva verifier-
barhet.97 När man sedan har närmat sig frågan om språket och vad som kom-
municeras, har man följaktligen prioriterat metoder som ger just kvantitativa
resultat: frekvensanalys, studier i ordförråd, statistisk innehållsanalys (content
analysis) m.m. Fördelen med sådana studier är att resultaten låter sig verifieras
och jämföras, men samtidig finns det – som det torde framgå av vad jag har
skrivit om analysmetoden i detta kapitel – många aspekter av politisk kommu-
nikation som inte låter sig fångas genom dessa metoder.

95 Se också diskussionen i Carlson 2000:47.
96 Eftersom syftet här inte är att kritisera författarna till sådana studier nämner jag inga namn, men
det handlar ofta om författare som drar vittgående slutsatser på bakgrund av analyser av gramma-
tiska, syntaktiska eller semantiska förhållanden utan att reflektera över hur dessa manifesteras i
andra typer av språkbruk eller hur de används av andra sändare inom samma fält.
97 Se t.ex. Johansson, Kalleberg & Liedman 1972.
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För att beskriva ett sätt att analysera text (och beteende som text) som inte
begränsas av frågan om vad som kan mätas och jämföras, tar jag vägen via an-
tropologen Clifford Geertz och hans numera klassiska artikel från 1973, Thick
Description: Toward an Interpretive Theory of Culture.

I artikeln slår Geertz fast att kultur är ett nätverk av betydelse som måste tol-
kas fram:

Believing, with Max Weber, that man is an animal suspended in webs of significance
he himself has spun, I take culture to be those webs, and the analysis of it to be there-
fore not an experimental science in search of law but an interpretive one in search of
meaning. (Geertz 1973:5.)

För att kunna tolka betydelsen i en handling måste man beskriva den på ett sätt
som går längre än rent fysiska och fysiologiska fakta, därför att förståelsen
först kommer när handlingen har tolkats in i sitt sammanhang. Att se något i
sitt sammanhang betyder för Geertz att se det som uttryck och som tecken på
något, nämligen:

– att det rör sig om en medveten och intentionell handling,

– att handlingen är riktad mot någon, dvs. har (minst) en intenderad mottagare,

– att det finns en bestämd sak som sändaren vill kommunicera genom hand-
lingen, och

– att handlingen och dess intenderade mening går att förstå utifrån en kod som
är gemensam för minst två personer, sändaren och den intenderade mottagaren.

Antropologens uppgift är att registrera observerbara fakta, dvs. det finns fort-
farande ett krav om uttömmande empiriska studier, men också att tolka dem
som betydelsebärande intentionella kommunikativa handlingar. På så vis
framträder ett system av skillnader i intention, mening, mottagare etc., som är
antropologins objekt. Att endast registrera observerbara fakta utgör vad
Geertz98 kallar thin discription, en tunn beskrivning som inte tar med annat än
vad man säkert kan observera.99 Motsättningen som följer vad som ovan har
beskrivits som en semiotisk tolkning i kontext kallar Geertz för thick descrip-
tion, en tjock beskrivning där sammanförandet av kontextuella faktorer med
observerade fakta och tolkning av dessas betydelse inte låter sig separeras.100

En sådan thick description uppfyller Boréus tredje punkt, att analysen måste

98 Geertz hänvisar till Gilbert Ryle, från vilken han har lånad begreppen.
99 I Geertz exempel (från Ryle) med en person som blinkar: »rapidly contracting his right eyelids»
(Geertz 1973:7).
100 I Geertz exempel, jfr föregående not: »practicing a burlesque of a friend faking a wink to de-
ceive an innocent into thinking a conspiracy is in motion» (Geertz 1973:7). Även om Geertz är an-
troplog och därmed har ett ganska annorlunda studieobjekt än vad denna avhandling tar upp, så går
det att överföra konklusionerna också till analysen av politiska texter. Det beror på att Geertz arti-
kel behandlar generella problem i studier av kulturella fenomen, att metoden är kontextuell och att
den genom den semiotiska grundsynen inte begränsas av objektets fysiska form: text är ett kultu-
rellt fenomen lika väl som en blinkning till en kompis.
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prestera resultat som inte en initierad common sense-läsning får fram, samtidig
med att den inte låter sig begränsas till att enbart tala om det som är omedelbart
observerbart. Men att låta beskrivning och analys vävas in i varandra och över-
skrida den kvantitativa analysens gränser är inte samma sak som att ge avkall
på vetenskaplighet. Det gäller fortfarande att analysens resultat måste kunna
relateras till det studerade objektet, och att iakttagelserna måste kunna syste-
matiseras på ett sätt som visar på mönster som räcker ut över det aktuella fallet.
Att lägga fram en analys för en publik är också det en retorisk verksamhet, och
det gäller också här att kunna visa att resultaten är sannolika, även om de inte
går att bevisa i positivistisk mening.

7.9 Sammanfattning

Den analysmodell som har framkommit genom kapitlets genomgång av olika
teorier, knyts ihop av en pragmatisk grundhållning: att betydelse skapas i bruk.
Analysmodellen kombinerar semiotik och retorik, där semiotiken ser betydelse
som resultatet av en tolkning baserad på tecken, och retoriken behandlar frågan
om hur olika medel används för att styra läsarens tolkning åt ett bestämt håll.
Då objektet för analysmodellen är valaffischer, är målet för kommunikationen
att skapa en positiv bild av sändaren hos läsaren (med det mer eller mindre ut-
talade målet att läsaren, i egenskap av väljare, också ska rösta på sändaren i det
kommande valet). Detta mål styr kommunikationen, men också analysen: affi-
schens uttryck analyseras utifrån dess retoriska mål.

Detta innebär att analysens olika delar överlappar varandra. Det är med
andra ord inte möjligt att genomföra en strikt kompositionsanalys, för att där-
efter övergå till en retorisk analys, och slutligen se på affischen i dess situatio-
nella kontext. Dessa tre element ingår i analysen av valaffischerna, och den
kommer i flera fall att genomgå de tre i just den ordningen, men poängen är att
även den mer formella kompositionsanalysen (där begrepp som vektorer,
framskjutenhet och dylikt tas upp) och den semiotisk-physiognomiska analy-
sen av ett eventuellt kroppsspråk kommer att ta upp de analyserade delarnas re-
toriska funktioner. Målet med avhandlingens analytiska del är således inte att
presentera någon »trestegs-raket» eller dylikt, utan i stället att visa en mer ho-
listisk approach. Approachen är präglad av semiotik, retorik och diskursana-
lys,101 men den är i främsta ledet pragmatisk, och det är den pragmatiska synen
som har styrt valet av analysmetoder och -grepp.

101 Även om jag inte explicit hänvisar till diskursanalys är avhandlingen klart påverkad av diskurs-
analys och kritisk diskursanalys, särskilt Norman Faicloughs verk (dock utan att jag delar hans
krav på politisk ställningstagande). Avhandlingen kan karakteriseras som en diskursanalys, åt-
minstone om man definierar en sådan så pass öppet som Boel Englund och Per Ledin gör i inled-
ningen till boken Teoretiska perspektiv på sakprosa: »Ett sätt att karakterisera diskursanalysen är
att säga att analysobjektet är texter, som regel icke-litterära sådana, och att texterna relateras till
olika kontexter eller sociala situationer.» (Englund & Ledin 2003:16.)
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Del II: Analys av 2002 års valaffischer
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8. Kategorisering av affischerna

När man står inför uppgiften att analysera en korpus om 139 valaffischer, är
det klart att man inte bara kan behandla affischerna en i taget. Dels skulle en
sådan analys bli mycket omfattande, upprepande och oorganiserad, dels skulle
den knappast hjälpa till med att ge överblick över och djupare förståelse av vad
som kännetecknar den samlade mängden av affischer.

Korpusen måste alltså segmenteras; man måste hitta ett antal kategorier som
kan strukturera analysen och skapa överblick över analysens objekt. Frågan är
emellertid enligt vilka kriterier en sådan uppdelning bör ske. 

Två huvudtyper av kategorisering är möjliga: enligt interna eller enligt ex-
terna kriterier, och de två kategoriseringerna fyller var sitt syfte. En kategori-
sering enligt interna kriterier syftar främst till att belysa vilken funktion olika
typer av affischer har i den aktuella valrörelsen genom att analysera affischer-
nas element på ett generellt plan. En sådan kategorisering måste genomföras
om man ska kunna diskutera olika affischtypers retoriska funktion.

En kategorisering enligt interna kriterier ger dock vissa problem, därför att
de olika partierna använder olika affischtyper i ett samspel med varandra, och
ofta med samma formuleringar. Det finns med andra ord en så kraftig intertex-
tualitet inom varje partis valkampanj att det kan vara svårt att analysera de oli-
ka affischerna utan att dra in partiets övriga affischer, även om de tillhör andra
kategorier.

Därför kommer analysens första del att utföras utifrån externa kriterier,
nämligen avsändarkategorin. Varje partis affischer kommer att betraktas sam-
mantagna som utgörande en samlad kampanj, med de konsekvenser vi såg i ka-
pitlet om politisk marknadsföring. Analysens första del kommer på så vis att
vara en genomgång parti för parti av valaffischerna, hur de samverkar och ska-
par partiets bild av sig självt, sina motståndare och väljarna.

Analysens andra del kommer att vara mer explorativ i ett försök att katego-
risera affischerna enligt interna, formmässiga förhållanden och diskutera om
det går att urskilja olika retoriska funktioner hos de olika affischtyperna.
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9. Genomgång av affischerna efter parti

9.1 Centerpartiet

9.1.1 Kort beskrivning av affischerna

Centerpartiets affischer presenteras i partiets eget material i fem serier om tre:
en med bild på och citat av partiledaren Maud Olofsson, en med enbart text och
en med partiets logotyp och texten »Lika villkor». Det finns fem olika
Maud-affischer, fem olika text-affischer och en logotyp-affisch. Dessutom
finns en storaffisch som kombinerar en Maud- och en text-affisch, där endast
placeringen av text respektive logotyp skiljer sig från motsvarande fristående
affisch. Om vi bortser ifrån storaffischen faller centerpartiets affischer således
i tre kategorier: affischer med Maud + citat, text- eller budskapsaffischer, och
logotyp-affischen.

9.1.2 Maud talar

De fem affischerna med Maud Olofsson har samma grundform med tre ele-
ment: en bild på partiledaren, ett citat och ett textfält.

Bilden på partiledaren har beskurits i brösthöjd nedåt och precis över huvu-
det uppåt. Huvudet är centrerat i förhållande till affischens bredd, och på alla
syns hennes händer. Bilderna förefaller dynamiska, dvs. som tagna under en
pågående handling och inte enligt en statisk studieuppställning. På alla bilder-
na bär hon glasögon och en ljusblå blus med en mörkgrå jeansjacka (eller dy-
likt), dock har hon på den ena affischen tagit av sig jackan. Bakgrunden är ofo-
kuserad, men det handlar tydligt om utomhusfotografier då man ser himmel
och i vissa fall något man kan gissa är hus.

På bildens undre hälft, över Maud Olofssons bröst, står ett centrerat citat
med skrift i partiets igenkännbara gula färg, med citattecken före och efter och
stor bokstav i början, men utan punkt i slutet. På fyra av de fem affischerna står
det med mindre stil under citatet »Maud Olofsson / Partiledare Centerpartiet»,
medan en affisch är utan detta.

Affischens nedersta del (ungefär 1/8 av affischen höjd) utgörs av en grönt
band (återigen partiets igenkännbara färg) med centrerad gul text: »Lika vill-
kor / www.centerpartiet.se».

När man ska försöka beskriva Maud Olofssons uttryck med hjälp av den



113

physiognomiska semiotik som jag redogjorde för i kapitel 7, visar det sig nöd-
vändigt att utveckla beskrivningarna något. Vad gäller modalitet realiseras den
genom hela kroppen och genom kategorierna muskelspänning och kroppslut-
ning. Det är dock lite svårt att beskriva kroppens lutning hos Maud Olofsson,
då bilden enbart visar torson, men utifrån vad man kan se och mina egen erfa-
renheter av engagerade talare – nämligen att de snarare lutar sig framåt än bak-
åt när händerna används för att gestikulera så som på bilderna – vill jag ändå
beskriva hennes kroppshållning som lätt framåtlutad. Att hon talar och gesti-
kulerar tyder också på en muskelavspänning snarare än en spänning. Här får
man inskjuta att musklerna förvisso har en viss spänning genom att de används,
men att det inte är den stela spänning som markerar osäkerhet och, i sista in-
stans, flyktberedskap. Man kunde kanske här tala om spänst i motsats till spän-
ning. Modaliteten i Maud Olofssons kroppsspråk bör därför beskrivas som ut-
tryck för villighet och säkerhet.

Vad gäller det emotiva kan man konstatera att det tydligt handlar om hand-
lingsbaserade emotioner med händernas rörelser (som inte kan oberveras som
rörelse, men där händernas position otvetydigt måste tolkas som resultat av en
tidigare rörelse och som led i en pågående rörelse – något som affischerna be-
traktade som serie understryker). På vissa av bilderna har hon öppen mun, på
andra stängd, men ändå måste man för alla affischer beskriva emotionen som
aktiv. Här tycks det vara vissa motstridigheter i förhållande till Martinecs ka-
tegorisering; Maud Olofssons kroppshållning måste beskrivas som handling,
aktiv och positiv (och därmed grundläggande som uttryck för intresse), även
om hon i alla fall inte har någon uppåtgående rörelse i mungiporna och ögon-
vrån. Man får dock erinra sig att Martinecs schema endast tar upp vad han kal-
lar primära emotioner, och att det borde vara möjligt att förfina schemat för att
få fram just de kombinationer som Maud Olofsson uppvisar. Kategorierna »be-
kymmer» och »engagemang/inträngande vilja» finns inte i schemat, men skul-
le kunna användas här för hennes kombination av aktivitet, öppenhet, positivi-
tet och negativitet (i ögon och mun).

Maud Olofssons hela framträdande signalerar interaktion med en annan part
som befinner sig utanför bildens ram. Man kunde förmoda att interaktionspart-
nern vore den enskilda läsare som Maud talar till, men hennes blick motsäger
detta. På alla bilderna är blickens vektor riktad i en annan riktning än läsarens
ögon. Det uppstår aldrig ögonkontakt; på den enda affisch där Maud blickar
framåt (C4A) gör det svaga grodperspektivet att blicken försvinner över läsa-
rens huvud. För övrigt är den svaga vinklingen med synpunkten snett under-
ifrån genomgående och placerar läsaren i en underordnad position i förhållan-
de till den talande Maud Olofsson. 

Var befinner sig det osynliga fenomenet (målet för blickets vektor)? Läsa-
rens position i förhållande till blickens vektor varierar från minus några grader
(dvs. där Maud Olofssons blick är lite till vänster om läsarens mittpunkt) till
plus ca 90 grader (dvs. nästan vinkelrätt åt höger). Betraktar man bilderna som
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ett samlat uttryck innebär detta att hon medan hon talar, vrider huvudet i en
solfjäderrörelse och täcker ett större område framför sig. Detta i kombination
med att blicken inte möter läsarens blick, men passerar över, ger intrycket att
Maud Olofsson talar till en skara människor som är samlad framför henne och
där hon med blicken inte fixerar någon enstaka person, utan en publik. Sättet
på vilket Maud Olofsson avbildas på affischerna ger med andra ord intrycket
av att hon talar – engagerad, bekymrad och inträngande – till en större folk-
mängd som har samlats utomhus för att lyssna på just henne. (Det förklarar
också perspektivet, som ligger hos publiken; talaren står på ett podium av nå-
got slag, vilket är vanligt vid tal till en större folkmängd.) På så vis samspelar
bilderna med texten, som genom att placeras över hennes torso otvetydigt
framstår som citat av henne. Det hade inte varit nödvändigt att markera textens
citatkaraktär genom citattecken och (i fyra av fem fall102) källhänvisning. Där-
för är det nödvändigt att ställa frågan: Vilken skillnad gör det explicita på-
pekandet av textens roll som citat?

Vad innebär användningen av citattecken? I en akademisk avhandling som
kryllar av citat borde det inte vara nödvändigt att repetera detta, men i alla fall:
»Med citat menas ordagrann återgivning av vad någon skrivit eller sagt»
(Svenska skrivregler 1991:9), och citattecknen är på så vis garanter för auten-
citet. Placerar man en text över en bild på en person, kommer text och person
att knytas ihop genom läsarens tolkning, dels på grund av att personen blir en
typ av kontext (eller ko-text) för texten, dels på grund av relevansprincipen
som leder läsaren till den mest närliggande konklusionen: att person och text
hör ihop. Men används inte citattecken lämnas möjlighet för en viss nyanse-
ring; personen behöver inte ha uttryckt sig exakt på det sättet, men står i alla
fall för innehållet i texten. Används citattecken lämnas ingen annan möjlighet:
personen har sagt just detta vid en given tidpunkt och på ett givet ställe. Citat-
tecknet förankrar på så vis också avbildningen av personen i tid och rum: här
och nu säger personen detta.

En sådan tidslig och rumslig precision har också en återverkan på bilden av
personen. Inte bara så att bilden blir en bild av ett unikt tillfälle – när personen
säger x på plats y inför församlingen z – utan det direkta citatet ger personen
en status som en person vars uttalanden är värda att citeras ordagrant. Cite-
ringen lyfter med andra ord upp såväl citatet som den citerade. Till denna
upphöjelse bidrar i centerpartiets fall källhänvisningen under citatet; med
citattecken och källa (det saknas egentligen bara årtalet för hennes födelse)
finns en klar intertextualitet med Bevingade ord103 och andra samlingar av
berömda personers illustra uttalanden. Så på ett paradoxalt vis kan man säga
att just förankringen i de kontextuella faktorerna (tid, rum, avsändare) tenderar

102 Varför Maud Olofssons namn inte finns med på den femte affischen är det svårt att ge någon
hållbar förklaring till. Förmodligen handlar det enbart om slarv.
103 Holm 2001, men det finns en mängd sådana samlingar på alla språk.
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att lyfta upp texten i en kontextlös sfär, där texten blir uttryck för en tidlös vis-
dom.

Med detta återvänder vi till Maud Olofssons kroppsspråk, närmare bestämt
hennes sätt att använda händerna. Bilderna på centerledaren skiljer sig från
andra partiers kandidatbilder genom den framträdande och centrala placering
händerna får. På samtliga affischer finns händerna framför kroppen, under ci-
tatet, och fungerar som en fysisk understrykning av talarens engagemang.

Händerna är överhuvudtaget ett mycket expressivt medel som används med-
vetet i scenkonsten, antingen i överensstämmelse med aktörens ord eller i strid
mot aktörens ord och därmed som ett för publiken avslöjande tecken på perso-
nens innersta tankar. Också politiker har flitigt använt händernas expressiva
möjligheter, mest genomfört förmodligen Adolf Hitler som i en ateljé lät sin
personliga fotograf ta kort på Führerns olika gester så han kunde studera dem
i lugn och ro och välja rätt framförande av olika moment i ett tal (se Holm
1991:149–151). I Norden finns det dock en viss motvilja mot för »yviga» ges-
ter som ses mer som ett »sydländskt» fenomen, och politiker har generellt an-
vänt sig av en ganska begränsad repertoar av handgester: pekande, huggande,
frågande och omfamnande. På så sätt skiljer Maud Olofsson sig från vad vi är
vana att se hos svenska politiker.

Man ska dock inte tro att ovanstående innebär att Maud Olofsson har samma
expressivitet som Adolf Hitler (än mindre samma grad av inövning) eller ge-
neral de Gaulle; i själva verket intar händerna endast tre olika positioner på de
fem affischerna:

»Liten boll mellan händerna» (C1A, C2A och C5A), där båda händerna rör
sig synkront och med handflatorna mot varandra med luft mellan, precis som
höll man en osynlig boll. Gesten tillhör vad Desmond Morris kallar taktslags-
signaler (Morris 1985:65–73), även om den inte är med i hans lista över de
mest utpräglade sådana. Syftet är att genom att uppträda på ett bestämt ställe i
talet understryka eller framhäva stället (ett ord eller ett argument). 

»Cirkelrörelse framåt och utåt» (C3A) har samma framhävningsfunktion (se
t.ex. fotot, Morris 1985:72).

»Lovprisning» (C4A) tillhör däremot en helt annan genre av handrörelser. I
och för sig är det möjligt att använda sammanförandet av händerna som ett
taktslagssignal, men i så fall med en rörelse framåt och nedåt. Hos Maud Olofs-
son finns inget tecken på detta, och inte heller på att gesten ska tolkas som kon-
templativ då den i så fall borde ackompanjeras av en eftertänksamt rynkad pan-
na och gärna böjt huvud. I stället ger kombinationen av ett stort leende, blicken
hän över läsarens huvud och de ihopförda händerna entydigt religiösa associa-
tioner: tacksägelse, lovprisning – och, som flera kommentarer i dagspressen
tog upp, frikyrklighet.

De två taktslagssignalerna används i affischerna för att visa talarens engage-
mang i vad hon säger, även om själva taktslagsfunktionen går förlorad genom
stillbilden. Det samlade intrycket av Maud Olofssons gester, hållning, blick
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och ögonvrå under det att hon talar blir att hon allvarligt och inträngande lägger
fram sina synpunkter. Däremot bryter lovprisningsgesten mot detta; här finns
det inga gester riktade mot åhörarna som övertalningsstrategier, men däremot
en gest som leder tankarna bort från det politiska fältet.

Jag har tills nu sett på vilken betydelse det går att läsa ut ur bilderna på Maud
Olofsson, hennes kroppsspråk och bildernas komposition samt det faktum att
citaten markeras med citatecken. Frågan återstår vad som är innehållet i citaten
och hur personavbildning och citat hänger ihop.

9.1.3 Maud säger

De fem affischerna med Maud Olofsson innehåller följande citat:

»Vårt land har alla möjligheter, om alla får chansen att växa» (C1A)

»Det är fler jobb som behövs, inte fler regler till småföretagen» (C2A)

»Var fjärde elev ska inte behöva sluta utan fullständiga betyg» (C3A)

»Landsbygden är en tillgång, inte ett hinder» (C4A)

»Alltför många tvingas pussla med sin tid istället för med sina barn» (C5A)

Först kan man konstatera att det inte verkar finnas något specifikt sammanhang
mellan varje citat och respektiva bild: bilderna är tagna ur en och samma situa-
tion (eller framstår i alla fall som sådana) och ska ses som tecken på situationen
i sin helhet snarare än på det aktuella citatet. Jag bygger detta på gesternas ge-
nerella karaktär och avsaknaden av direkt läsarappell: gesterna är expressiva
(uttryck för den talandes förhållande till det hon säger) snarare än illustrativa
(relaterade till ämnet) eller pragmatiska104 (relaterade till talsituationen med fy-
sisk kontext och åhörare).

Alla fem citaten tillhör språkhandlingskategorin påståenden (Hellspong &
Ledin 1997:188–190), eller med Austins begrepp constatives (Austin 1986:3).
Det är med andra ord meningar som slår fast att det i världen förhåller sig på
ett bestämt sätt. Det innebär också att såväl den talande som den lyssnande är
frånvarande i texterna; det finns inget jag som talar och inget du som tilltalas.
På så vis passar händernas gester, taktslagen, väl ihop med texternas påståen-
den; händernas rörelser understryker att så är det. Undantaget från taktslag-
mönstret, lovprisningsrörelsen, hänger ihop med citatet »Landsbygden är en
tillgång, inte ett hinder», och här är det svårt att koppla citat och bild utan att
framstå som ironisk. Kombinationen av händer som har förts ihop i en lovpris-
nings- eller tacksägelsegest och texten » Landsbygden är en tillgång, inte ett
hinder», gör att man förväntar sig att det nästa Maud Olofsson säger är »Prisad

104 Ordet är här använt mera fritt än i resten av avhandlingen.
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vare landsbygden!» Förkunnelsen av den glada sanningen associerar hur som
helst snarare till en religiös än till en politisk diskurs.

Även om avsändare och mottagare är frånvarande, är inte citaten helt
lösrivna från kommunikationssituationen. På en av affischerna talas det om
»vårt land» (C1A) med ett vi som inkluderar avsändare och mottagare. Det är
dock en ganska svag markering av gemenskap, då det endast har som kriterium
att man lever i Sverige – det vill säga gruppen »alla» som nämns efteråt. I öv-
rigt finns det bara en referens till mottagarna eller en del av dessa, nämligen i
uttrycket »alltför många», annars är det omtal och inte tilltal som gäller.

Men det finns implicit en tredje part närvarande i citaten. Det presupponeras
att en rad förhållanden är gällande i nuläget, se fig. 9.1.

Fig. 9.1 Citat och presuppostioner i centerpartiets affischer.

Det presupponeras att »någon» lägger hinder i vägen för att »vi» i Sverige ska
uppnå ett bättre samhälle: man ger inte folk chansen att växa, man gör det
krångligt att vara småföretagare, man misslyckas med att föra barnen genom
skolan med fullständiga betyg, man koncentrerar sig på storstaden och ignore-
rar landsbygden, och man gör det svårt att vara föräldrer. I alla fallen är det tal
om något som tvingar »oss» eller några av oss att göra annat än det vi vill. Här
framstår ett annat »vi» än det generella »vi i Sverige»: småföretagare, elever
med problem (och, får man förmoda, deras föräldrar – och kanske även de lä-
rare som inget kan göra), folk på landsbygden och (småbarns)föräldrar. På så
vis konstrueras en gemenskap som är mer specifik, nämligen mellan centerpar-
tiet och dessa grupper, och i samma veva konstrueras en motpol, bestående av
de som lägger dessa hinder i vägen för detta nya vi.

Centerpartiets kampanj är, i de fem affischerna i sig, ett bra exempel på vad
jag tidigare har visat hos bl.a. moderaterna (Vigsø 1999): konstruktionen av
väljarna som grupp och av partiet självt utgör en sammanhängende diskursiv
helhet där läsarens aktiva tolkning spelar en avgörande roll, men denna tolk-
ning styrs av textens presuppositioner och av relevanskritieriet.

Affischtext Presupposition

»Vårt land har alla möjligheter, om alla
får chansen att växa» (C1A)

Alla får inte chansen att växa.

»Det är fler jobb som behövs, inte fler
regler till småföretagen» (C2A)

Småföretagen får ständigt flera regler.

»Var fjärde elev ska inte behöva sluta
utan fullständiga betyg» (C3A)

Var fjärde elev slutar utan fullständiga
betyg.

»Landsbygden är en tillgång, inte ett
hinder» (C4A)

Landsbygden ses som ett hinder.

»Alltför många tvingas pussla med sin tid
istället för med sina barn» (C5A)

Det är svårt att få tiden att räcka till att
lägga pussel med sina barn.
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En sak förbryllar en smula vad gäller ortografin i citaten (och i verbaltexten
på affischerna utan bild): alla texterna är utformade som grammatiskt korrekta
meningar och har initialt stor bokstav, men de har ingen punkt som avslutning.
Såväl centerpartiet som folkpartiet, kristdemokraterna, moderaterna och so-
cialdemokraterna använde på sina textaffischer gemener med initial versal,
men centerpartiet var ensamt om att inte avsluta meningarna med punkt eller
motsvarande tecken (utropstecken, frågetecken). Detta är så iögonfallande i en
jämförelse att man måste fråga sig vilken effekt det har om man avslutar me-
ningar, som påbörjas med versal, med ett stort skiljetecken eller inte. Center-
partiet är konsekvent i sin hållning och det måste vara ett medvetet val, men ett
val vars funktion är svår att genomskåda. Mitt förslag på en möjlig förklaring
går via det faktum att det tecken man inte vill sätta dit, är ett avslutningstecken
som på något sätt markerar en avslutning, en avgjordhet (jämför uttrycket »att
sätta punkt för något»). Att inte sätta dit ett sådant tecken kan därför tolkas som
en markering av att man inte vill göra något definitivt, utan vill hålla texten
(kanske i vidaste mening som dialogen med läsarna) öppen. Personligen har
jag svårt att se en sådan retorisk taktik som särskilt lyckad; tvärtom tror jag sna-
rare att man irriterar många läsare genom ett så flagrant brott mot ortografin,
särskild när inget annat parti gör något liknande.

9.1.4 Paratexten: Centerpartiets slagord

Understa delen av valaffischerna med Maud Olofsson (ca 1/8 av affischens to-
tala höjd) utgörs av ett grönt fält med en centrerad text: »Lika villkor /
www.centerpartiet.se». Med sin tydliga avgränsning i förhållande till resten av
affischen får fältet funktion av paratext (se t.ex. Melin 2000:23–31). Paratexten
innehåller ofta element som styr läsarens tolkning i en bestämd riktning, t.ex.
genom att identifiera kontextuella faktorer som tid, plats och kommunikatio-
nens aktörer. Den aktuella paratexten innehåller två element: ett politiskt slag-
ord, och en internetadress.

Internetadressen fyller en dubbel funktion. Den fungerar som en markör för
avsändaren, vilket inte bara gör det möjligt att identifiera personen på bilden
som representant för just centerpartiet (ifall man inte känner igen Maud Olofs-
son och inte har läst hennes namn under citatet), utan den placerar också affi-
schen som en politisk affisch och som led i en pågående valrörelse. Och den
fungerar som en indirekt uppmaning till att söka ytterligare information genom
att besöka partiets hemsida. Numera är detta det klart vanligaste sättet för par-
tierna att uppmana folk att söka ytterligare information, och alla partier har
välfungerande hemsidor och anger adressen på affischerna. Genom att Internet
har blivit så utbrett har partierna också förlorat vad de kunde haft av relativ
imagefördel genom att vara först med ett sådant »modernt» informationssätt;
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numera är en hemsidas adress att betrakta som en självklar konsumentupplys-
ning.105

Paratextens andra element utgörs av frasen »Lika villkor», som är slagordet
eller mottot för hela centerkampanjen. Retoriskt sett är det en bra fras, två två-
staviga ord, båda med tryck på första stavelsen, vilket ger sloganen en bra rytm.
Samtidigt är den innehållsmässigt så abstrakt att den inte är bunden till kontex-
ten – valrörelsen 2002 – utan tvärtom höjer sig upp till en form av universell
giltighet. Genom att inte innehålla någon form av referens till härskande för-
hållanden, t.ex. en komparation, får »lika villkor» samma status som andra
slagord med universella anspråk, som »frihet, jämlikhet, broderskap». Men
just universaliteten och den därav följande mångfalden av möjliga tolkningar
kan lätt slå tillbaka; frånvaron av konkret förankring kan urholka betydelsen
och göra det nödvändigt med förklarande utläggningar av hur slagordet ska tol-
kas. Det framgår tydligt i ett pressmeddelande från 8.8.2002, där centerpartiets
partisekreterare Jöran Hägglund uttalar sig om slagordets innehåll: 

[…] Lika villkor, som är temat för våra valaffischer, står i kontrast till lika utfall eller
att allting skall vara och bli likadant.

– Lika villkor handlar om att ge människor samma chans, likvärdiga möjligheter att
skapa ett bra liv och åstadkomma utveckling, sade partisekreterare Jöran Hägglund.

Vanligtvis används uttrycket lika villkor när diskussionen rör olika former av
diskriminering, på grund av kön, etnisk eller social bakgrund, eller vilken del
av landet man bor i. Begreppet är på så vis en lagstadgad rätt inom många om-
råden, och dess retoriska kraft förminskas av dels bristen på specificitet, dels
det faktum att inget konkurrerande parti talar för motsatsen. Jämlikheten i vill-
kor är partipolitiskt sett mer eller mindre allmängods i dagens svenska politik,
särskilt om det inte specificeras på vilket sätt och inom vilket område villkoren
ska vara lika. När centerpartiet även använder slagordet ensamt på en affisch
som ingår som tredje led i de fem serierna, blir denna affisch retoriskt ganska
svag och oprecis, medan det på övriga affischer till stor del blir en fråga om att
läsaren måste tolka fram för vilka och när jämlikheten ska gälla.

Att det inte är så enkelt att förklara varför »lika villkor» är utmärkande för
just centerpartiet, visar Jöran Hägglunds pressmeddelande ovan. När ingen står
upp och argumenterar för »olika villkor» måste en annan dikotomi konstrueras
för att få centerpartiet att framstå som något särskilt. Så i stället för att vara
motsatsen till ojämlikhet står lika villkor »i kontrast till lika utfall eller att all-
ting ska vara och bli likadant», det vill säga likhet i möjligheterna, i kontrast
till likhet i slutändan. »Lika villkor» riktar sig enligt detta inte mot olika vill-

105 När teknologin ännu var förhållandevis ung var det möjligt att skryta med hur mycket man var
med i utvecklingen – man minns moderata Carl Bildts elektroniska veckobrev – men numera fung-
erar publiciteten endast i negativ form: kan man inte visa upp en välfungerande hemsida, är man
hopplöst efter.
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kor, ojämlikhet, utan mot en strävan efter homogenisering (som andra indirekt
påstås föra fram). Centerpartiet vill »ge människor samma chans, likvärdiga
möjligheter att skapa ett bra liv och åstadkomma utveckling» så att de blir oli-
ka. Bakom detta ligger en tanke, som partiet tidigare har förklarat i detalj (sär-
skild i 1994 års Valpraktikan, se Vigsø 2002:35–49), och som kan beskrivas
som en individorienterad humanism. Staten ska hjälpa de svaga, men låta alla
bestämma själva vilket liv man vill leva och var. Den ekonomiska utveckling-
en (med storföretag och centralisering) gör dock att valmöjligheterna fråntas
folk. Statens roll blir därför att motverka ekonomiska intressens fria spel och
tillförsäkra hela befolkningen samma möjligheter att välja det liv de vill leva.
På så vis är motsättningen mellan lika villkor och likriktning genomtänkt och
konsistent med partiets hela världsuppfattning, men det krävs att man förstår
detta resonemang för att motsättningen ska bli giltig och meningsfull – och den
förklaringen ges inte på affischerna. 

9.1.5 Centerpartiet menar

Som inledningsvis sagts utgörs centerpartiets affischkampanj av serier om tre
affischer: en med Maud Olofsson och ett citat, en med ren text, och en med par-
tiets logotyp och texten »Lika villkor». Affischerna har satts upp var för sig –
bl.a. därför att utnyttjandet av kommersiella affischpelare gör att man måste
anpassa sig till deras placering och inte alltid kan få tre sammanhängande plat-
ser – men så som partiet självt presenterar affischerna hänger de ihop, och ser
man på budskapet är det tydligt att de är tänkta som fem sammanhängande se-
rier.

Ser man på textaffischerna, har fyra av de fem en tydlig appell-struktur ge-
nom imperativen »låt oss». Det är dock inte självklart vad som ligger i formu-
leringen. »Låt oss» kan tolkas som såväl inklusivt som exklusivt, dvs. uppma-
ningens »vi» kan utgöras av två olika grupperingar: antingen avsändaren och
mottagaren gemensamt, eller avsändaren betraktad som en kollektiv grupp.
Konsekvenserna av hur man tolkar texten blir, politiskt sett, ganska stora: tol-
kar man »vi» som inkluderande avsändare och mottagare, parti och väljare, blir
resultatet en gemenskapskänsla där politiker och folk går hand i hand mot ge-
mensamma mål. Uppfattas »vi» som »vi i centerpartiet», blir resultatet i stället
en bön om förtroende (genom rösthandlingen) så partiet får makt att genomföra
sina politiska mål. Med andra ord, antingen handlar det om »vi svenskar» eller
om »vi centerpartister».106 

Förmodligen är det dock tänkt som ett inklusivt vi, och då blir texterna i stäl-
let långt mindre politiskt slagkraftiga. Om texterna utläses som ett »låt oss i

106 Jämför också Bergman-Claeson (1994) om »vi svenskar» och »vi människor» i debatten om
svensk atompolitik på 1950-talet.
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centerpartiet göra detta», skulle det lägga vikt vid läsarens makt att delegera
ansvar genom röstningen. Utläses de i stället som en »dubbeltriktad impera-
tiv», dvs. en imperativ som uppmanar avsändare och mottagare till gemensam
handling, blir den imperativiska kraften mindre och vikten förskjuts mot det
gemensamma målet – det som vi alla innerst inne strävar efter.

Som sagt presenteras affischerna av partiet självt som hörande ihop. I fig.
9.2 visas vilka citat som hör ihop med vilka texter.

Fig. 9.2 Sammanhanget mellan citat- och textaffischer hos centerpartiet.

När affischerna paras ihop på detta vis, blir det uppenbart att de hänger ihop
innehållssmässigt två och två. Samtidig blir det tydligt hur varje text-affisch
fungerar som förklaring till ett Maud-citat, en utläggning som antingen är en
ren tolkning (»Alltför många tvingas pussla med sin tid istället för med sina
barn» betyder »Alla föräldrar ska kunna ha råd att tillbringa mer tid med bar-
nen»), eller en konklusion »När det nu förhållar sig som i citatet, då bör vi göra
si och så.» 

Under analysen av hur Maud Olofsson framställs på bilderna tog jag upp att
flera kommentatorer hade fått frireligiösa associationer och att detta inte var
utan fog. Också relationen mellan citat-affisch och förklarande text-affisch le-
der tankarna i religiös riktning. I politiken är man traditionellt mån om att or-
dagranna citat från ledande politiker måste vara entydiga, klara och omedelbart
genomskinliga, allt annat riskerar att skapa oklarhet och osäkerhet om partiets
ståndpunkter. Endast politiker av ett helt speciellt format har tillåtits vara okla-
ra, vilket då har varit bevis på deras status som visionära, över vardagspolitiken
upphöjda.108 Men om rollen som visionärt orakel inte utan vidare accepteras

Maud Olofsson-citat Textaffisch

»Vårt land har alla möjligheter, om alla
får chansen att växa»

Låt oss bygga ett Sverige på lika villkor

»Det är fler jobb som behövs, inte fler
regler till småföretagen»

Låt oss hjälpa småföretagen att växa så
säkras jobben och välfärden

»Var fjärde elev ska inte behöva sluta
utan fullständiga betyg»

Låt oss satsa på kunskapsmål istället107

för enbart skolplikt

»Landsbygden är en tillgång, inte ett
hinder»

Låt oss släppa fram livskraften i hela
Sverige

»Alltför många tvingas pussla med sin tid
istället för med sina barn»

Alla föräldrar ska kunna ha råd att till-
bringa mer tid med barnen

107 Centerpartiets hopskrivning.
108 I Sverige och övriga Norden är det få politiker, om någon, som har kunnat uppnå en sådan sta-
tus. I Frankrike, där den politiska retoriken har en mer svulstig utformning, har särskild presiden-
terna ofta försökt höja sig upp till en sådan status, mest slående hos general de Gaulle. Den socia-
listiska François Mitterand visade dock att retoriken i högre grad hänger ihop med positionen än
med politiskt ståndpunkt.
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inom politiken, är den på många sätt ett grundläggande drag i de flesta religio-
ner. Profeter förmedlar Guds ord, men Gud meddelar sig ofta i gåtor och bilder
som det sedan är prästernas och de skriftklokas uppgift att förklara för de pro-
fana. Det är därför inte för att få fram en ironisk poäng som jag drar paralleller
mellan en religiös diskurs och centerpartiets affischer, utan helt enkelt därför
att de senare på avgörande punkter skiljer sig från vad man vanligtvis ser i
svensk politik. Maud Olofsson framstår genom sina gester och genom att hon
citeras direkt, kombinerat med affischer som förklarar innebörden av citatet,
som en uppenbarare av sanningen. Men uppenbarelsen är så upphöjd, den ta-
landes insikt så djup, att det är nödvändigt att i mer lättsmälta termer tolka tex-
ten för vanligt folk. Jag har tidigare (Vigsø 2002) visat hur det ofta hos center-
partiet skiner igenom ett sådant kvasi-religiöst förhållningssätt, och med 2002
års valaffischer som ytterligare ett exempel måste man konstatera, att det ver-
kar som om vi här har att göra med något mycket fundamentalt i centerpartiets
syn på förhållandet mellan parti, sanning och väljare.

Som på övriga affischer har också text-affischerna en paratext, »Lika vill-
kor» med gul skrift på grön botten. I ett av fallen är det tal om en ren upprep-
ning av affischens budskap, »Låt oss bygga ett Sverige på lika villkor», men i
övriga fall måste läsaren utföra ett större tolkningsarbete för att få fram inne-
börden av slagordet. Samtidig presupponeras i dessa fall att det nu inte gäller
lika villkor för de involverade, men det kräver flera slutningsled att nå fram till
detta.

På affischen »Låt oss hjälpa småföretagen att växa så säkras jobben och väl-
färden» (C2B) måste »Lika villkor» innebära att småföretag och storföretag
inte har lika villkor i dagens Sverige, varför småföretagen behöver hjälp att bli
större. Här gäller lika villkor uppenbarligen inte i konkurrensen mellan företag;
»vi» (och det måste här betyda politiker och väljare tillsammans, och därmed
samhället i stort) måste ge aktivt stöd till småföretag. Logiskt sett är det något
som inte verkar fungera här; om småföretag är något positivt i sig (därför att de
kan något som storföretag inte kan), är det svårt att se varför man måste hjälpa
dem att växa – i alla fall bör de väl inte växa till storföretag? Enda sättet att få
de två delarna att hänga ihop är att anta att det är storföretagen som genom sin
storlek gör det omöjligt för småföretagen att konkurrera på lika villkor (genom
en monopolställning, exklusivavtal med leverantörer o.dyl.).109

I samband med »Låt oss satsa på kunskapsmål istället för enbart skolplikt»
(C3B) krävs det också en ganska elaborerad slutledning för att kedja ihop tex-
ten med »Lika villkor». Det presupponeras att det inte existerar lika villkor i
skolan i dag, och olikheten måste bero på att det bara krävs av eleverna att de

109 En annan möjlig tolkning vore att regeringens, dvs. socialdemokraternas, politik gör det omöj-
ligt för små företag att växa så stora som de »borde», medan storföretagen trots motståndet har
växt. Mot detta talar dock centerpartiets generella avståndtagande från storskalighet (t.ex. i Val-
praktikan, Centerpartiet 1994).
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är närvarande (skolplikten) och att samhället (kommunerna, stadsdelsnämn-
derna och liknande) ser till att eleverna tillbringar ett visst antal timmar per år
i skolan. Det finns inga krav på hur mycket barnen måste lära sig, och det är
uppenbarligen här ojämlikheten uppstår: i vissa skolor lär man sig mer, i andra
mindre. Varför det förhåller sig på detta vis nämns inte och överlåts helt till lä-
saren att sluta sig till. Beror det på dålig ledning av skolorna, sociala förhållan-
den, geografiska förhållanden, etnisk sammansättning eller vad?

I »Låt oss släppa fram livskraften i hela Sverige / Lika villkor» (C4B) pre-
supponeras det att lika villkor inte gäller geografiskt i Sverige; uppenbarligen
finns det områden där folks livskraft inte får komma fram. Något (och någon?)
gör det omöjligt för folk utanför storstäderna att till fullo utnyttja sin livskraft
– att det handlar om dessa områden vet man om man har bara lite erfarenhet av
centerpartiets tidigare kampanjer och synpunkter i övrigt, och därför att den
första affischen i serien talar om landsbygden (C4A). Men vad betyder »livs-
kraft», och vad innebär det att den inte får komma fram i nuläget? Enligt Nor-
stedts svenska ordbok (1990) är livskraft »kraft att leva och verka», och om
inte den »släpps fram» måste det väl innebära att man blir inaktiv och dör, och
att den som inte släpper fram detta indirekt dödar landsbygden. Vem det är som
bär sig åt på detta sätt framgår inte, och konklusionen blir snarare att det är
samhället generellt som är skyldigt.

»Alla föräldrar ska kunna ha råd att tillbringa mer tid med barnen / Lika vill-
kor» (C5B) är nog det tydligaste av budskapen: föräldrar i Sverige har inte lika
villkor när det gäller möjligheten att vara tillsammans med sina barn. Att kunna
vara tillsammans med sina barn är en ekonomisk fråga, där de som har råd får
ojämlikt mera tid med sina barn, vilket presupponeras vara en positiv sak.

Generellt om sammanställningen av de olika budskapen och slagordet »Lika
villkor» kan man säga att det inte är självklart hur slagordet ska tolkas. I de
flesta fallen krävs det att läsaren tolkar betydelsen mot bakgrund av en ganska
stor kännedom om centerpartiets politik och ett uppfattande av partiets presup-
positioner som korrekta.

9.1.6 Logotyp som affisch

Tredje affischen i de fem serierna utgörs som sagt av en affisch med endast par-
tiets logotyp – det stora C (i Cheltenham Old Style) – och samma paratext som
på övriga affischer. Affischen tillhör en typ som är mindre vanlig i Sverige men
som dominerar i t.ex. Danmark, där den numerärt största delen av valaffischer
endast bär partiets bokstavsbeteckning (som utgör en del av partiets logotyp)
och eventuellt en grafisk markering av hur man röstar på partiet, nämligen ge-
nom att sätta ett X vid partiet på valsedeln. Det finns i Danmark en gemensam
valsedel för samtliga kandidater och partier, och man markerar med ett kryss
vem man vill rösta på. Då själva röstandet försiggår på ett annat sätt i Sverige,
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finns inte dessa »X C»-affischer, men centerpartiets logotyp-affisch närmar
sig, i alla fall vad gäller den retoriska funktionen.

En affisch utan politiskt budskap men endast med partiets logotyp (eller,
som i detta fall, ett minimalt slagord i affischens paratext) fyller helt klart en
annan funktion än en affisch med ett budskap eller med ett kandidatporträtt.
Grafiskt är logotypen så dominerande att den fungerar som blickfång, men vad
händer sedan när uppmärksamheten väl är fångad? Det finns inga ytterligare
argument och inga hänvisningar till affischens politiska kontext (valet) eller lä-
sarens förväntade handling (att rösta). I stället blir affischen en signal om att
partiet finns där som alltid, och indirekt att det är val, för varför skulle man an-
nars sätta upp en sådan affisch? Själva affischens existens blir alltså ett tecken
på att det är ett val på gång, och innehållet – logotypen – en signal om att man
är med, och därmed indirekt en uppmaning till dem som vanligtvis röstar på
partiet att inte glömma bort att göra det också vid detta val. Man kan säga att
affischen är en image-affisch, men utan att andra faktorer framhävs än att par-
tiet finns. Affischen blir därmed en påminnelse mer än ett argument eller ett
försök till övertalning genom budskap.

9.1.7 Affischernas retorik

Hur fungerar då dessa elva olika affischer retoriskt, tilsammans och var för sig?
Först kan man konstatera att det inte finns någon öppen argumentation i affi-
scherna, och därmed ingen manifest retorik enligt Kjeldsens distinktion (jfr
7.4). Men det är inte helt så entydigt, om man betraktar kampanjen som en hel-
het. På affischerna med Maud Olofsson-citat handlar det klart om en epideitisk
retorik; hennes citat framställer sakförhållanden i Sverige anno 2002, och kon-
klusionen – den retoriska funktionen, den avsedda handlingen – är något som
läsaren måste nå fram till genom en förhållandevis komplicerad tolkningspro-
cess. Ser man däremot på text-affischerna, som förklarar Maud-citaten, hand-
lar det i de flesta fallen om en imperativ (om än en dubbelriktad sådan, jfr
ovan), och retoriken borde då beskrivas som deliberativ, förordnande, och där-
med ett exempel på manifest retorik.

Vilket ethos bygger centerpartiet upp genom sin affischkampanj? Starkast är
det ethos som byggs upp för partiledaren Maud Olofsson, och som indirekt
också kommer att gälla för partiet genom en »pars pro toto»-tolkning, där par-
tiledaren är partiets ansikte utåt. Som vi såg under genomgången av citat-affi-
scherna framstår Maud Olofsson som engagerad, seriös, övertygad om vad
som är rätt och fel och mån om att övertyga åskådarna/läsarna om detta. Hen-
nes personliga kapital byggs upp dels genom den bildmässiga framställningen,
dels genom det faktum att hon citeras ordagrant och därmed får en upphöjd sta-
tus. Faktisk blir hennes status så upphöjd, att det finns en risk att hon så att säga
träder ut ur politiken för att i stället träda in i en religiös diskurs. Hur som helst
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sker det en kraftig fokusering på partiledaren och henne allena som den som
företräder partiet – något som också var fallet med centerpartiets tidigare leda-
re, Olof Johansson och Lennart Daléus. 

Det genomgående slagordet »Lika villkor» är tänkt att fungera som en sam-
manfattning av centerpartiets ethos som motståndare av likriktning och an-
hängare av mångfald, jfr tidigare citat av Jöran Hägglund. Appellen till läsarna
är dubbelriktad och bygger upp en gemenskap mellan parti och väljare genom
en uppmaning till gemensam insats (»låt oss»), och partiet framstår därmed
som samarbetsvilligt och inriktat mot de mål, man klart och tydligt har framför
sig: att säkra jobb och välfärd, att säkra att skolorna fokuserar uppnåendet av
kunskap, att säkra att föräldrar avstår från att stanna hemma med barnen av
ekonomiska skäl, och framför allt att släppa fram livskraften (i bestämd form
vilket presupponerar att den redan finns där) i hela Sverige. Partiet konstruerar
här sitt ethos som ett ekonomiskt ansvarstagande parti, som dock sätter sociala
faktorer högre än ekonomisk tillväxt, eller kanske rättare: som en förutsättning
för en balanserad tillväxt i hela landet.

Men som jag har visat i analyserna av de olika affischerna krävs det en
grundläggande kännedom om partiets bakomliggande världsåskådning110 för
att kunna konstruera en sammanhängande argumentation med utgångspunkt i
affischerna, och ännu mera så om affischerna betraktas som självständiga tex-
ter. På så vis är centerpartiets affischkampanj ett exempel på latent retorik, som
stärker existerande hållningar, och därmed också i högre grad är röstsamlande
än röstflyttande. Med andra ord är det svårt att se hur affischerna ska kunna
övertyga väljare som är i opposition till partiet, medan det är sannolikt att väl-
jare som redan är positiva till partiet kommer att tycka att såväl budskap som
form är välvalda.

Valorisering111 kring tidsaxeln, dvs. hur nutiden, det förflutna och framtiden
beskrivs, är också ett retorisk drag i en mycket stor del av politisk kommuni-
kation. Orsaken är att valoriseringen är ett argument för antingen fortsatt för-
troende (om partiet är vid makten) eller för förändring (om partiet är i opposi-
tion). Vikten kan läggas på det förflutna, nutiden eller framtiden, och valorise-
ringen kan vara positiv eller negativ, eller om det sker en explicit komparation:
bättre eller sämre.

I centerpartiets affischer läggs vikten klart på att beskriva en positiv framtid;

110 Inom centerpartiet använder man inte ordet »ideologi» om sin syn på världen och politiken;
ideologier är av ondo därför att de får folk att glömma bort att människan måste vara i centrum.
»Ideologi» är i den centerpartistiska diskursen ett entydigt negativt begrepp för stora teoretiska
konstruktioner utan den nära förbindelsen till det levade livet som centerpartiet står för. Se t.ex.
Valpraktikan (Centerpartiet 1994).
111 Jag använder här begreppet som en översättning av engelskans »valorize: give or ascribe value
or validity to» (Oxford Concise Dictionary). Även om ordet används i denna betydelse i t.ex.
danska har det inte slagit igenom i svenskan, om man undantar EU-dokument. En annan möjlig
översättning vore »värdetillskrivning», som jag dock tycker är klumpigare.
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den genomgående imperativen »låt oss» pekar framåt i tiden, liksom »så säk-
ras» och »ska kunna ha råd med». Den negativa nutiden antyds i de flesta fallen
genom läsarens egna slutsatser om vad som gäller nu: för mycket regler för
småföretagare, för många elever utan fullständiga betyg m.m. Citatet »Alltför
många tvingas pussla med sin tid istället för med sina barn» är dock ett tydli-
gare exempel på den negativa valorisering av nutiden (också genom verbet
tvinga, som har klart negativa konnotationer). Men generellt läggs vikten vid
det positiva som bör ske i framtiden, och som underförstått ska ske om center-
partiet får bestämma, alltså om läsaren röstar på dem.

Också beskrivningen av de politiska motståndarna är en retorisk variabel,
som går från explicit kritik av namngivna partier eller personer till dito beröm
– det första är det som beskrivs som »negative campaigning» eller smutskast-
ning, det andra är något som är svårt att föreställa sig i andra fall än där beröm-
met gäller samarbetspartier och på så vis indirekt det egna partiet, såvida det
inte handlar om ironi. Man kan säga att det finns en generell motvilja mot att
explicit kritisera namngivna partier och kandidater i svenska valkampanjer, i
alla fall i den skriftliga kommunikationen, och att resultatet i stället ofta blir en
implicit kritik. Själva grunden för valsituationen är ju, som beskrivits i kapitel
4, kampen mellan partierna, och eftersom partibilden är ganska stabil betyder
det att varje parti har byggt upp en »oppositionsskala» över vilka andra partier
man är mest i opposition till och vilka minst. Denna skala har byggts upp ge-
nom årtiondens kommunikation, men också genom politiska avtal, regerings-
medverkan, gemensamma kampanjer, osv.112 Resultatet är att det för väljaren
oftast är klart mot vilka en kritik riktas, även när det inte görs explicit – som
tidigare nämnts har till exempel moderaternas kraftiga opposition mot social-
demokraterna gjort att man numera endast behöver att kritisera »dem» för att
väljarna ska förstå att det handlar om just socialdemokraterna. Den generellt
agonistiska strukturen i det politiska fältet gör också att ett parti som inte sitter
med i eller stöder regeringen genom att kritisera det rådande tillståndet, impli-
cit kritiserar det eller de parti(er) som regerar landet; just kunskap om hur varje
parti förhåller sig till sittande regering måste betraktas som allmän kunskap i
väljarkåren.

Därför kan centerpartiet kritisera den socialdemokratiska regeringen blott
genom att kritisera dagsläget, men samtidig måste man säga att retoriskt sett är
en sådan kritik ganska oprecis, särskild om kritikpunkterna är så pass allmänt
hållna.

9.1.8 Kampanjen som marknadsföring

Att bedöma ett partis hela valkampanj 2002 endast utifrån valaffischer vore
orättvist; för att ge en täckande och rättvis bild bör andra former av kommuni-

112 T.ex. presenterade de fyra borgerliga partierna en gemensam plattform inför valet 2002.
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kation och övriga aktiviteter beaktas, vilket ligger utanför denna avhandlings
ramar. Om man håller detta i minnet menar jag dock att det fortfarande är möj-
ligt att ge en bedömning av valaffischerna som marknadsföring, dvs. samman-
hålla vad som har framkommit i analysen ovan med den politiska marknadsfö-
ringsteori som redovisades tidigare. I såväl det följande som i motsvarande av-
snitt om övriga partier är syftet alltså inte att evaluera partiernas kampanjer i
sin helhet, utan endast valaffischerna betraktade som marknadsföring.

En första kommentar om centerpartiets valaffischer är att de utgör en sam-
manhängande helhet med en grafisk linje som gör dem igenkännbara som just
centerpartiets kommunikation. Detta uppnås bl.a. genom färgval och val av
skrifttyp som har följt partiet genom flera valrörelser. Att affischerna med
Maud är så lika varandra ger ett samlat uttryck, som vid en blick över samtliga
partiers affischer 2002 inte är iögonfallande, men som historiskt sett är en ny-
are företeelse.113 Igenkännbarheten blir på så vis dubbel: dels känner man igen
affischerna som centerpartiets, dels känner man igen dem som del av en samlad
kampanj. Också trestegsmodellen med en bildaffisch, en textaffisch och en lo-
goaffisch verkar genomtänkt i teorin; i praktiken har affischerna inte kunnat
placeras på detta vis, vilket har gjort formeln mindre effektiv. Detta måste be-
dömas som mindre lyckat, när varje affisch med Maud har haft ett så nära för-
hållande till den tillhörande textaffisch som analysen ovan visade. Om man har
känt det nödvändigt att förklara partiledarens citat med en självständig affisch,
måste man försäkra sig om att dessa två placeras bredvid varandra – helst på
ett sådant sätt att läsriktningen blir den korrekta, dvs. att den förbipasserande
läsaren först ser Maud och citatet, sedan den förklarande affischen.

Vad gäller affischernas bidrag till imageskapandet för partiet, är det två fak-
torer som står centralt, affischernas budskap och användandet av Maud Olofs-
son. Partiet tecknas uteslutande av partiledaren i kampanjen; det är hon allena
som avbildas och det är hon allena som citeras ordagrant. Det handlar med
andra ord om en kampanj där partiledaren framstår som den självklara ledaren,
hon som representerar partiet och konkret formulerar partiets politik (även om
det som vi såg ovan verkar vara i så svårtolkade formuleringar att förklarande
affischer behövs). Partiet kommer på så vis att framstå som ganska toppstyrt,
något man annars är noga med i alla andra sammanhang att påpeka att man tar
avstånd från.114 Vad gäller affischernas teman och deras roll i byggandet av
partiets image, är det svårt att se något nyskapande här. Man kritiserar implicit
men tydligt den socialdemokratiska regeringen för att ha skapat en situation

113 Det är svårt att säga i hur hög grad partierna tidigare har tänkt sina valaffischer i grafiskt lika
serier, men från och med valet 1991 har det varit normen.
114 Det enda andra partiet som i samma grad fokuserade på partiledaren var moderaterna, där Bo
Lundgren var den enda kandidat som avbildades i kampanjen. Som tidigare sagts går mönstret igen
från centerpartiets tidigare kamanjer under Olof Johansson och Lennart Daleus, vilket tyder på att
partiet generellt anser att det är partiledaren ensam som »gör» partiet utåt.
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där småföretagare, barnfamiljer och folk på landsbygden missgynnas, och det
enda som egentligen tecknar partiets politiska profil på affischerna är just dessa
fyra förhållanden. Man är i opposition och man talar för småföretagare, barn-
familjer och landsortsbor.

Affischerna innehåller inget direkt tilltal till mottagarna och gör inget för att
engagera läsarna personligt, inte ens med en uppmaning att rösta på partiet. Det
finns ingen argumentation och ingen appell, och man får fråga sig vem som ut-
gör den tilltänkta målgruppen. Den enda direkta indikationen av målgrupp lig-
ger i just de nämnda tre grupperna: småföretagare, barnfamiljer och landsorts-
bor. Dessutom måste affischerna rikta sig till folk som kan känna igen sig i be-
skrivningen av situationen i Sverige, dvs. folk som känner sig missgynnade av
regeringen, som känner att regeringen inte lyssnar på deras behov. Kombinerar
man detta med hur partiet tecknas genom partiledaren allena och hennes utta-
landen, framstår Maud Olofsson som en ensam försvarare för barnfamiljer,
landsorten och småföretagarna, som annars inte blir hörda. Men hon gör det
som en auktoritet som inte behöver argumentera för sina synpunkter, och man
kan då fråga sig hur nya väljare ska övertygas om att det är just centerpartiet
man ska rösta på – särskilt när andra partier också har barnfamiljers och små-
företagares villkor på programmet. Det är, kort sagt, svårt att se att affischerna
vänder sig till andra än dem som redan är övertygade om att centerpartiet är det
rätta partiet att rösta på.

9.1.9 Sammanfattning

Centerpartiets affischkampanj innehåller två huvudtyper av affischer: en rad
affischer med en talande, gestikulerande, aktiv och engagerad partiledare kom-
binerat med citat av henne, och en rad affischer där citaten parafraseras eller
innebörden i dem förklaras. Kampanjens tema är lika villkor, och affischerna
tar upp innebörden av detta i relation till landsbygden, småföretagen, skolan
och föräldrarna. Huvudvikten läggs på en positiv beskrivning av framtiden ge-
nom en implicit kritik av den sittande regeringen. Det krävs en grundläggande
kännedom om partiets världsåskådning för att kunna rekonstruera affischernas
argumentation, och generellt verkar retoriken vara mera riktad mot att slå vakt
om redan övertygade väljare än mot att attrahera nya.

9.2 Folkpartiet

9.2.1 Kort beskrivning av affischerna

Folkpartiets affischer faller i tre grupper: 1) tre affischer med kandidaterna Ma-
rit Paulsen, Lars Leijonborg och Jan Björklund, 2) elva affischer med svart text
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på vit botten, och 3) nio affischer med kombinationer av de tre kandidater och
ett urval ur de elva texterna. Kandidataffischerna har ingen text, bortsett från
partiets logotyp (och i Jan Björklunds fall hans namn), medan textaffischerna
inte har något bildelement, bortsett från logotypen.

9.2.2 Kandidatporträtt

Av 2002 års valaffischer är det bara tio som uteslutande har porträtt på kandi-
daten, dvs. ingen text (bortsett ifrån logotyp), tre från folkpartiet och sju från
kristdemokraterna. Som sagt bär två av folkpartiets affischer ingen annan text
än partiets namn och logotyp, alltså inte ens namnet på kandidaten, medan det
uppenbarligen har känts nödvändigt att förse Jan Björklunds affisch med namn
i översta högra hörnet, vilket måste uttolkas som ett tecken på att man inte
förväntar sig att väljarna känner honom tillräckligt väl115 i motsats till Marit
Paulsen och Lars Leijonborg. 

Affischerna är mycket likartade, inte bara inom folkpartiet utan också i jäm-
förelse med kristdemokraternas. Alla kandidaterna tittar mot läsaren, i några
fall med en svag vridning av ansiktet åt ena hållet, i några fall med en motsva-
rande vridning av torson. Positionen är en typisk och tydlig pose som används
av professionella porträttfotografer, och avbildningarna faller alla inom ramer-
na för genren porträtt. Det innebär bl.a. att bakgrunden inte får störa bilden på
personen, t.ex. genom att dra åt sig för mycket uppmärksamhet. Om folkpartiet
har använt en studiobakgrund är svårt att avgöra; bakgrundens totala brist på
färg, skugga m.m. gör det mera sannolikt att bakgrunden har bearbetats digi-
talt. Hur som helst är resultatet detsamma som för en studiobild, nämligen att
störande element elimineras och att personen framträder tydligare.

Vad gäller kandidaternas miner är affischen med Jan Björklund ett exempel
på det prototypiska uttrycket med ett leende på läpparna (som kan variera i gra-
den av öppenhet, men där det prototypiska är att man i någon grad visar tän-
derna). Porträtten på Lars Leijonborg och Marit Paulsen skiljer sig i någon mån
från mallen. Leijonborg ler i och för sig, men det är ett leende som är snett och
där läpparna fortfarande hålls ihop. Detta ihop med att högra ögat är lite mer
stängt än det vänstra, ger honom ett uttryck som skulle kunna tolkas som lätt
ironiskt eller som ett avståndstagande, en reservation i förhållande till situatio-
nen – kanske till själva det att bli fotograferad? Men leendet kan också tolkas
som lite skälmskt eller småfräckt, som uttryck för att personen har idéer och
tankar som inte är som man förväntar sig – kanske i mera erotiska banor.116

115 Jan Björklund valdes till stadsfullmäktige i Stockholm och är partiets ledande politiker i huvud-
staden. Samtidig ingår han i partiets styrelse och är 1:e vice ordförande, en post som också Marit
Paulsen innehar. Men uppenbarligen har varken partiet eller han själv lyckats göra hans namn så
känt att man vågar låta bli att sätta ut det på affischen.
116 Att beskriva precist vad som är »fräckt» eller »sexigt» är svårt, men en antydan ges av »Mike»
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Som sådant har uttrycket kunnat ses hos vissa manliga filmstjärnor117 som gär-
na vill framstå som sexiga utan att bli vulgära eller »porriga», och det stämmer
då ganska väl överens med partiledarens försök att göra partiet och dess politik
»sexigare» under perioden före valet.118

Affischen med Marit Paulsen skiljer sig klart från alla andra kandidataffi-
scher genom hennes pose. Hon är den enda som inte ler, tvärtom ser hon gans-
ka sammanbiten ut och mungiporna pekar lätt neråt. Huvudet är lätt bakåtlutat
vilket ger intrycket att hon tittar neråt på betraktaren; ögonbrynen är lätt höjda,
ögonen koncentrerat halvstängda och ryggen rak. Kroppsspråket är stängt och
hon utstrålar vrede, men inte bara vrede för blicken ger henne en överlägsen-
het, en bemästrande auktoritet som en skolfröken anno dazumal. Hon är klädd
i svart, bortsett ifrån scarfen eller blusen, som är klart blå (matchande partiets
logotyp) med svarta prickar. Hennes framtoning är sträng, sammanbiten och
ska ses i samband med hennes självvalda roll som besvärlig »satkärring» som
ställer obekväma frågor till makthavare (särskilt i EU) och kämpar för vad hon
anser vara rätt. Hon framstår som en motsats eller ett komplement till Lars
Leijonborg och Jan Björklund som ser avslappnade ut och har en förhållan-
devis öppen kroppshållning. Hos Marit Paulsen syns det inte så tydligt på
grund av de svarta kläderna, men man anar att hennes armar är korslagda som
ett tecken på orubblighet. I ett fall är denna affisch kombinerad med texten »Ja
– Marit som konsumentminister», och det är tydligt att hennes utstrålning här
är själva argumentet för att placera henne på posten: omutlig, viljestark och
med högt personligt ethos inom ett område där hon genom många år har posi-
tionerat sig.

Vad gäller kläderna är både Leijonborg och Björklund ledigt klädda, Leijon-
borg i ljus pikétröja, Björklund med synlig t-shirt under den blå skjortan, och
ingen av dem bär slips. Själva placeringen av personerna på fotografierna, be-
skärningen av bilderna, är i stort sett den samma på alla affischerna, både folk-
partiets och kristdemokraternas. Personen är centrerad i bilden, lite under bil-
dens övre kant, och kroppen har kapats precis under brösthöjd. På folkpartiets
affischer syns lite mer av kroppen än på kristdemokraternas, beroende på ett
lite annorlunda förhållande mellan bredd och höjd, men annars är placering
och beskärning lika. På alla affischer får personens båda axlar plats inom bil-

som berättar hur han gör för att fånga en kvinnas blick: »Jag håller kvar min egen blick aningen
längre än man bör göra, med tanke på att vi inte känner varandra ännu. Jag låter henne inte smita
undan med blicken och samtidig låter jag mina egna ögon liksom smalna.» (Fast 1989:83.)
117 Hugh Grant är väl det mest kända exemplet på att det sexuella symbolvärdet inte endast har att
göra med maskulina karakteristika som muskler, skägg eller dylikt. Hos Grant är det särskilt hans
leende och blick som framhävs som »tjejmagneter».
118 »Sexig» har under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet blivit ett modeord, som på
många vis har ersatt »attraktiv» eller »attraherande» när det är tal om personer, företag eller insti-
tutioner och deras public image, dvs. hur de framstår i medierna. Till och med debatter och sakfrå-
gor har fått kritik för att inte vara tillräckligt sexiga.
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dens ramar, om än i vissa fall bara nätt och jämt. På affischen med Lars Lei-
jonborg kan man precis se båda kavajens axlar, sedan skärs bilden av. Detta
kan ge honom en mera massiv framtoning än övriga kandidater, men annars är
skillnaderna minimala.

Sammanfattande om folkpartiets kandidataffischer (dvs. affischer med bild
på en kandidat, men utan annan verbal text än eventuellt kandidatens namn och
partiets logotyp) måste man säga att de i hög grad verkar gjorda efter en mall
vad gäller sättet att fotografera kandidaterna på och vad gäller kandidaternas
kroppsliga uttryck, och att denna mall också gäller för kristdemokraternas
kandidatporträtt. Kandidaten anstränger sig att verka öppen och positiv genom
att le, medan undantaget är Marit Paulsen som bemödar sig om att se sträng och
kompromisslös ut, något som ska ses i samband med hennes image i övrigt.

9.2.3 Retoriska svar på retoriska frågor

Att ställa frågor som man antingen inte kan få svar på eller själv redan har sva-
ret på eller där svaret verkar självklart, har varit ett retoriskt knep så länge att
man även i vardagsspråket talar om retoriska frågor. Retoriska frågor förekom-
mer i monologer och det lämnas inget utrymme för mottagaren att svara; de är
maskerade utrop (Liljestrand 1993:90) och kallas ibland också utropsfrågor
(Cramer m.fl. 1996:165). 

Frågor kan ha ett rent informationsframbringande syfte, men de flesta frågor
har (också) en retorisk funktion, vilket har gjort att frågeformen i allt högre
grad används i offentlig kommunikation. Genom att ställa en fråga förstärks
det personliga tilltalet till läsaren, ofta via en mimetisk spegling av läsaren när
frågan formuleras som om den vore ställd av läsaren själv, varpå avsändaren
besvarar frågan. Frågeformen skapar således en (syntetisk) dialog mellan av-
sändare och läsare (se också Hellspong & Ledin 1997:277) vars syfte är att
göra läsaren mer mottaglig för avsändarens påståenden och argumentation.
Ställer man en fråga i skriftlig offentlig kommunikation, är frågan alltid reto-
risk.119

Frågan har sin oskiljaktiga följeslagare i svaret, och folkpartiets alla textaf-
fischer är konstruerade som svar på frågor, vilket är tydligt genom affischernas
initiala och grafiskt emfatiska Ja eller Nej.120 När man på så vis svarar på en
fråga som inte har ställts explicit på affischen, presupponerar man att frågan
egentligen har ställts, nämligen av läsarna. Oavsett om läsarna har formulerat
frågan, så är det en fråga man innerst inne har ställt sig själv. Folkpartiet blir

119 Dock med undantag för frågor i t.ex. frågeformulär där sändaren rent faktisk är intresserad av
att veta vad mottagaren tycker.
120 Det finns också en möjlighet att texten inte är svar på en fråga, utan reaktion på ett påstående,
t.ex. »Betygen ska avskaffas!» I båda fallen är texten en reaktion på en explicit motsättning.
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då de som träder fram och svarar på frågan vi alla ställt oss, och det är
närliggande att se det retoriska svaret som lika inkluderande som den retoriska
frågan: svaret är det vi egentligen redan vet är det korrekta svaret. Folkpartiet
råkar bara vara de som vågar ta bladet från munnen och tala ut. 

Men vad är det då för frågor som folkpartiet så tydligt talar ut om? Affischer-
na har betydande ämnesspridning: tre handlar om skolfrågor, två om vård,
medan resten fördelar sig på lika lön, antirasism, demokrati, öppna gränser, fö-
retagsklimatet och Marit Paulsen som minister. Affischernas svar och de pre-
supponerade frågorna framgår av fig. 9.3.

Fig. 9.3 Presupponerade frågor på folkpartiets affischer.

Som man ser är det en heterogen samling svar. Frågan är varför man valde just
svarsformen när en mer traditionell paroll-formulering hade varit »Nej till stäng-
da gränser», »Ja till Marit som konsumentminister», etc. – precis som det faktisk
sker i »Nej – till rasism och intolerans» som faller något utanför mönstret.

Ett möjligt svar på frågan om varför man har valt svarsformen ligger just i
formens presuppositioner. En paroll, ett slagord, markerar vad partiet menar i
en viss sakfråga, som en självständig markering. Hur parollen har uppstått är
inte väsentligt, vad som är väsentligt är att partiet markerar en ståndpunkt. Med
svarsformen simuleras, som med frågorna, en dialog mellan väljare och parti
där partiets svar är reaktionen på en fråga från väljarna. Och om väljarna ställer
en fråga om ett ämne indikerar detta att väljarna intresserar sig för frågan och

Affischtext Presupponerad fråga

Ja – ställa krav i skolan är att bry sig.121 Ska man ställa krav i skolan? / Är det bra 
att ställa krav på barnen?

Ja – bra lärare ska ha bra betalt. Ska lärarna ha höjda löner?

Nej – betygen ska inte avskaffas. Ska betygen avskaffas?

Ja – värdig vård måste få kosta. Ska vårdkostnaderna vara så höga?

Ja – gamla ska ha vård i tid. Ska väntetiderna inom vården kortas?

Ja – män ska ha lika hög lön som kvinnor. Ska män och kvinnor ha lika lön?

Nej – till rasism och intolerans. Ska vi ha diskriminering?

Ja – du ska bestämma mer. Ska besluten flyttas närmare folket?

Nej – stäng inte gränserna. Ska Sverige begränsa invandringen?

Nej – företag ska inte drivas ur landet. Är det rätt att skatterna är så höga att 
företagare flyr landet?

Ja – Marit som konsumentminister. Ska Marit Paulsen vara med i regeringen?

121 Utelämningen av infinitivmärke kan tolkas som ett tecken på att sändaren önskar att framstå
som mera aktiv och engagerad, bl.a. genom en större likhet med imperativformen.
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ämnet. Med andra ord: när folkpartiet svarar »Ja – Marit som konsumentminis-
ter», presupponerar man ett intresse hos väljarna som kan gå i två riktningar:
Å ena sidan intresserar väljarna sig för vad som händer med Marit (som man
är Marit med), ja man är kanske till och med bekymrad över hennes framtid
eller upprörd över att hon inte fått det inflytande hon har gjort sig förtjänt av;
å andra sidan bekymrar man sig över sin egen framtid om inte hon, som har
gjort och kan göra så mycket för konsumenterna, får posten som konsument-
minister. Svarsformen kan på så vis ses som bekräftelse på att väljarna faktisk
har påverkat vilka frågor folkpartiet tar upp i sin valkampanj.

Sedan finns det ett par intressanta formuleringar som förskjuter svaren i för-
hållande till de presupponerade frågorna jag har tagit upp ovan. Det gäller »Ja
– värdig vård måste få kosta » och »Ja – bra lärare ska ha bra betalt» (min
framhävning). Det är förvisso problematiskt att argumentera för att det, utifrån
en rad frågor jag själv har rekonstruerat, här händer något annorlunda, men för-
söker man rekonstruera frågor som affischtexterna kan vara svar på utan att till-
foga något nytt, blir det ganska svårt. »Ska kostnaderna för värdig vård vara så
höga?» och »Ska bra lärare ha bättre lön?» låter som rent retoriska frågor, där
svaren är givna i förhand. Mitt påstående är därför att folkpartiet genom att for-
mulera sig på detta vis inte bara presupponerar ett intresse, utan också presup-
ponerar skillnader i kvalitet: det finns värdig och ovärdig vård, det finns bra
och dåliga lärare. Och vill vi ha bra kvalitet – värdig vård och bra lärare – får
det kosta, i lärarnas fall kanske med en kvalitetsgranskning och medföljande
lönedifferentiering till följd. Här finns en implicit markering av partiets posi-
tion mellan höger och vänster, där högerns krav på nedskärning avvisas samti-
dig som vänsterns oreserverade försvar mot nedskärningar kontras med ett
krav på kvalitetshöjning.

Också svaret om lika lön har en intressant formulering: »Ja – män ska ha lika
hög lön som kvinnor» förutsätter att det är männen som ska anpassas efter
kvinnorna. Möjligtvis har man bytt ordning på »män» och »kvinnor» för att
uppnå en humoristisk effekt och för att med en paradox peka på att ojämlikhe-
ten inte har någon förankring i faktiska skillnader, men en konventionell tolk-
ning skulle faktisk innebära att männens löner skulle sänkas till kvinnornas ni-
vå, då det är kvinnorna som är jämförelsens utgångspunkt (dess sista led, det
givna).122

9.2.4 Vi behöver varandra

Folkpartiets kampanj innehöll också en rad affischer som kombinerade
kandidatporträtten med texter från budskapsaffischerna, så de framstod som ci-

122 Man kan dock argumentera för att texten i så fall borde varit »Ja – män ska ha lika låg lön som
kvinnor».
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tat av den avbildade politikern (dock utan citattecken). För sex av de nio affi-
schernas vidkommande tillfogades inget annat (FKC1–6), men tre av dem
(FKC7–9) innehöll ett extra slagord under partiets logotyp, längst ned på affi-
schen: »Vi behöver din röst – Sverige behöver vår.» Här finns ett direkt tilltal
till läsaren som väljare, och även om uppmaningen att rösta på partiet är impli-
cit finns det en intressant tilldelning av makt och betydelse till läsaren: affi-
scherna utgör det enda exempel bland 2002 års affischer på ett parti som er-
känner sitt beroende av läsaren. Här vädjar man till läsaren om att rösta på par-
tiet, men inte för partiets egen skull (alltså inte bara för att man vill bli vald och
få inflytande), utan för Sveriges skull. Partiet etablerar en relation mellan parti,
väljare och land där partiet vill hjälpa landet men endast kan göra detta om
väljaren ger partiet sitt stöd. »Hjälp oss att hjälpa Sverige» är budskapet, vilket
är en välbeprövad figur men inte uttryckt så tydligt av något annat parti. Man
kan säga att läsarens narrativa program – att hjälpa folkpartiet – och partiets
narrativa program – att hjälpa Sverige – länkas ihop genom att slutmålet är det-
samma: att hjälpa Sverige. Därmed presupponeras också att Sverige befinner
sig i en situation där det behöver hjälp, men vari situationen består och hur hjäl-
pen ska se ut förklaras inte närmare.

9.2.5 Retoriken

De centrala affischerna i folkpartiets kampanj är formulerade som klara svar –
ja eller nej till olika förhållanden. Själva formen är ett försök att bygga upp
folkpartiets ethos som beslutsamt. Här är det ingen velan, svaren är klara och
entydiga, även om de presupponerade frågorna inte är lika tydliga. Partiet byg-
ger sitt ethos som ett parti med klara och orubbliga hållningar som man är villig
att försvara. Huvudparten av hållningarna gäller skola, vård och jämlikhet (så-
väl könsmässigt som i förhållande till ras och religion), vilket placerar folkpar-
tiet som ett parti med människan i centrum.

Vad gäller partitopparnas personliga ethos, finns det en väsentlig skillnad
mellan Lars Leijonborg och Jan Björklund å ena sidan och Marit Paulsen å den
andra. De två första presenteras som avslappnade och casual, medan Marit
Paulsen är sträng och orubblig, vilket ska få henne att framstå som en omutlig
stridskvinna, och hennes profil som en politiker med konsument- och livsme-
delsfrågor högt på agendan understöds även om det inte nämns explicit.

Argumentationen i affischerna är underförstådd, då läsarna endast presente-
ras för folkpartiets påståenden som reaktion på frågor eller påståenden från an-
nat håll. Men det är inget i affischerna som pekar på vem som ansvarar för de
underförstådda frågorna: Är det en eller flera politiska motståndare, eller är det
väljarna?

I beskrivningen tidigare av vad som kännetecknar manifest och latent reto-
rik, beskrevs manifest retorik som en öppen argumentation med klart formule-
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rade slutsatser. Hos folkpartiet finns det klart formulerade slutsatser, men det
finns inget annat än slutsatserna. Det finns ingen argumentation, inga premis-
ser och retoriken måste därför beskrivas som ett klart exempel på epideitisk re-
torik som förstärker redan existerande hållningar. Det finns inget i affischerna
som kan sägas att medverka till att flytta läsaren från en position till en annan;
i stället fungerar de som samlingspunkter kring redan existerande hållningar
och som främjare av enhet mellan sändare och mottagare. Inte ens den estetiska
funktionen är utvecklad då textaffischerna endast använder sig av enkla grafis-
ka variationer och kandidataffischerna inte verbalt försöker understryka kandi-
daternas ethos eller kombinera ethoset med politiska ämnen.

Affischernas persuasiva kraft är mycket liten och de vänder sig klart till lä-
sare med litet motstånd mot avsändarens syfte – att få folk att rösta på folkpar-
tiet. Appellen i kandidataffischerna är kanske starkare än textaffischernas ap-
pell och då särskilt Marit Paulsens framträdande som viljesfast och orubblig.
Frågan är dock vad som krävs för att kandidatbilden ska kunna locka röster; det
faktum att hon porträtteras utan namn och utan politiskt budskap (bortsett ifrån
kombinationen med affischen med »Ja – Marit som konsumentminister») gör
att affischen mer verkar rikta sig till dem som redan vet vem hon är och vad
hon står för och är positiva till detta, än till nya väljare som ska övertygas. Sam-
ma sak gäller för affischerna med Lars Leijonborg och Jan Björklund; oavsett
hur avslappnade, trevliga och sexiga man kan tycka de ser ut, finns det inget
som argumenterar för deras politiska kvaliteter.

Att den persuasiva kraften är liten hänger också ihop med hur läsaren tillta-
las eller rättare: inte tilltalas. Läsaren existerar, med ett undantag, endast som
ställare av de presupponerade frågorna, vilket gör det svårt att hitta identifika-
tionspunkter – särskilt när frågorna som presupponeras är av sådan karaktär att
partiet tar kraftigt avstånd från dem. Undantaget är »Ja – du ska bestämma
mer» (FP3) där det finns ett direkt tilltal, men här är å andra sidan den presup-
ponerade frågan rätt så obestämbar, och själva budskapet likaså. Vad innebär
det att jag ska bestämma mer? I vilka fall är det jag ska bestämma mer, och vem
är det i så fall som bestämmer nu?

Vad gäller valoriseringen av det förflutna, nutiden och framtiden är folkpar-
tiet klart fokuserat på en positiv beskrivning av framtiden. Alla affischer uttalar
sig om hur saker bör vara i framtiden, men det är svårt att se mer precist hur
denna positiva framtid kontrasteras: Är det mot en negativ nutid eller är det
mot en möjlig negativ framtid? I t.ex. »Nej – betygen ska inte avskaffas» (FP6)
är det en möjlig negativt valoriserad framtid som ställs upp, men i »Ja – värdig
vård måste få kosta» (FP8) är det oklart om det innebär att värdig vård får fort-
sätta att kosta eller att värdig vård måste börja kosta. Och »Nej – stäng inte
gränserna» (FP11) kan vara riktat mot något som händer nu eller mot något
som vissa förutser ska hända i framtiden. Med andra ord ger folkpartiet en en-
tydigt positiv bild av hur saker ska vara framöver, men det är oklart vem som
dessa framtidsönskemål riktar sig mot: de som styr i dag och alltså är ansvariga
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för situationen just nu, eller de som önskar att förändra de nuvarande förhållan-
dena åt ett annat håll.

9.2.6 Kampanjen som marknadsföring

Om man betraktar folkpartiets valaffischer ur en marknadsföringssynvinkel
faller kampanjen i två delar, som inte har någon särskilt stark samhörighet med
varandra. Det finns, bortsett ifrån partiets logotyp, inget som grafiskt knyter
ihop kandidataffischerna med textaffischerna. Det finns med andra ord ingen
gemensam grafisk linje i kampanjen, vare sig i färgval eller typografi.

Vad gäller partiets image är det inte heller någon stark överensstämmelse
mellan de två avslappnade herrarna och textaffischernas emfatiska ställnings-
tagande. Då är det bättre överensstämmelse mellan texternas klara ja/nej och
Marit Paulsens bistra uppsyn. Att Jan Björklund och Lars Leijonborg skapar en
image som tillmötesgående, lediga och därmed odogmatiska (genom att för-
kasta den klassiska borgerliga uniformen), gör Marit Paulsens stränghet än mer
påfallande.

Det otvetydiga ställningstagandet kan verka profilerande som kontrast till
andra partiers pragmatism, men kan också ge intryck av en brist på flexibilitet.
Samtidig tar affischerna upp de teman som folkpartiet ursprungligen hade som
centralteman i valkampanjen, nämligen skola och vård, men i stället för att fo-
kusera på dessa drar man in fem andra teman som är mycket olika. Detta för-
svagar helt klart kampanjen vad gäller väljarens identifiering av vad partiet står
för.

Affischerna har inget direkt tilltal till läsaren; det enda sätt på vilket läsaren
dras in i politiken är genom den syntetiska dialogen där frågor presupponeras.
Bortsett ifrån denna ganska svaga antydan är läsaren/väljaren frånvarande, och
affischerna innehåller inte någon typ av uppmaning till gemensskap med par-
tiet eller aktivt handlande på valdagen. Det finns ingen argumentation, inga
identifikationspunkter och ingen tydlig image för partiet, annat än som besluts-
kraftig ja/nej-sägare. Det samlade intrycket är därför att det är en ganska svag
kampanj som inte förmår att tala till väljarna och som på inget sätt argumente-
rar för varför nya väljare skulle rösta på just folkpartiet.

Men folkpartiet fick en oväntad framgång vid valet, med stor sannolikhet
beroende på Lars Leijonborgs utspel om obligatoriska språktest för invandrare
(jfr kap. 6) – något som inte alls nämns på affischerna. Att utspelet fick så stor
medial genomslagskraft förvånade alla, också folkpartiets motståndare som
fick bråttom att förhålla sig till Leijonborgs utspel, men alla dessa reaktioner
fick äga rum inom andra medier. Detta understryker att affischen är ett trögt
medium, i alla fall när det gäller professionella, stora affischer på betalda affi-
scheringsställen. Resultatet blev det något speciella att det som utan diskussion
blev valets huvudämne inte nämns på något partis affischer.
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9.2.7 Sammanfattning

Folkpartiets affischkampanj innehåller två huvudtyper av affischer: porträtt på
de tre huvudkandidaterna, och en rad affischer med svart text på vit bakgrund,
formulerade som retoriska svar på icke-explicita frågor. Porträttet på den kvin-
liga kandidaten skiljer sig från andra kandidataffischer genom hennes ganska
stränga blick, vilket dock överensstämmer med hennes image generellt.
Textaffischernas argumentation är underförstådd med klara svar på icke-ställ-
da frågor, och affischerna måste betraktas som exempel på epideitisk retorik
som förstärker redan existerande hållningar.

9.3 Kristdemokraterna

9.3.1 Kort beskrivning av affischerna

Kristdemokraternas affischer tillhör två kategorier: sju affischer med bild på
kandidater och elva med svart text på vit botten samt partiets logotyp och
webbadress.

9.3.2 Kandidatporträtt

Kristdemokraternas affischer med porträtt på kandidaterna har utöver partiets
namn och logotyp kandidatens namn under porträttet. Dessutom har man över
porträttet placerat en text som informerar om vilket val kandidaten är aktuell
för; landstingsval för Anders Andersson, riksdagsval för de sex övriga.

Vad man slås av vid en första blick är hur likartade affischerna är i sina ut-
tryck, jfr tidigare om folkpartiet. Alla kandidaterna tittar mot läsaren, i några
fall med en svag vridning av ansiktet åt ena hållet, i några med en motsvarande
vridning av torson. Positionen är en typisk och tydlig pose som används av pro-
fessionella porträttfotografer, och avbildningarna faller alla inom ramerna för
genren porträtt. Det innebär bl.a. att bakgrunden inte får störa bilden på perso-
nen, t.ex. genom att dra åt sig för mycket uppmärksamhet. Detta kan lösas ge-
nom att använda en studiobakgrund, som hos Chatrine Pålsson, men på övriga
affischer har man valt att placera kandidaterna mot en husmur. Detta kan för-
våna, därför att bakgrunden tydligt tillfogar störningsmoment, tydligast på bil-
den av Göran Hägglund, där ett fönster befinner sig bakom halva huvudet, och
vid Mats Odell, där halva bakgrunden är ljus och andra halvan mörk. Bilderna
framstår därför som icke-professionella; de får en likhet med amatörfotogra-
fers bilder vid en familjeträff eller dylikt, där man hastigt har kommit på att
man måste ta kort på de närvarande och har ställt upp dem vid närmaste mur.
Uppställningen får därmed karaktär av att inte vara planerad (bokning av stu-
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dio, inställning av ljus osv.), utan framstår som mer spontan och »vardaglig».
Detta ger en signal om partiets hållning till just det att bedriva en valkampanj:
vi bryr oss inte om att slösa massor med pengar på att fotografera våra kandi-
dater, det måste vara annat som är viktigare. Själva bildernas mindre profes-
sionella uttryck blir på så sätt ett bevis för partiets ethos som motståndare till
reklam och professionalisering – vilket inte på något vis är bevis för att bilder-
na faktisk inte är planerade med just detta i sikte, och inte heller att de på något
sätt har varit billigare att ta fram. Däremot har de tydligt en annan retorisk
funktion.

Vad gäller kandidaternas miner har alla ett leende på läpparna som varierar
i grad av öppenhet, men där alla i någon utsträckning visar tänderna. Hos kan-
didaterna som är fotograferade mot muren är leendet nästan uppsluppet, vilket
bidrar till att underbygga intrycket av en oplanerad fotosession i en väl sam-
mansvetsad grupp under ett trevligt sammanträde. Skillnaden är här tydlig mot
Chatrin Pålsson som i studion presenterar ett mer konventionellt och mindre
öppet porträtt-leende. Hur som helst ska leendet hos alla kandidaterna signale-
ra en avslappnad och öppen hållning; man är vänligt inställd gentemot betrak-
taren som också är väljare och man vill gärna ge en positiv bild av sig själv.

Vad gäller kläderna bär alla kristdemokratiska herrar mörk kavaj, vit (eller i
alla fall ljus) skjorta och slips. De framstår som konventionellt och formellt
klädda i »borgerlig uniform», där kavajen är knäppt när man inte sitter ner.
Också partiets två kvinnliga kandidater är propert klädda; Chatrine Pålsson i
mörkblå klänning eller blus med ljusblå blommor, Inger Davidson i vit knäppt
kavaj med vit blus under.

Själva placeringen av personerna på fotografierna, beskärningen av bilder-
na, är i stort sett densamma på alla affischerna. Personen är centrerad i bilden,
lite under bildens övre kant, och kroppen har kapats precis under brösthöjd.
Sammanfattande om 2002 års kandidataffischer måste man, som också sagts
under genomgången av folkpartiets affischer, konstatera att de i hög grad ver-
kar gjorda efter samma mall både vad gäller sättet att fotografera kandidaterna
på och beträffande kandidaternas kroppsliga uttryck. Alla bemödar sig om att
verka öppna och positiva genom att le. Variationerna finns på skalan formell/
informell, dit man kan räkna såväl klädstil (slips eller inte, knäppt kavaj eller
inte) som bakgrund (studio eller utomhus), och där framstår kristdemokraterna
vid en jämförelse som mera formella än folkpartisterna.

9.3.3 Retoriska frågor

I 2002 års affischer är det endast kristdemokraterna som använder frågefor-
men, men de gör det å andra sidan konsekvent: alla elva textaffischer är utfor-
made som frågor. Alla texterna inleds med »Är det rätt att» (och i ett fall »rätt
med»), vilket ska uttolkas som »är det moraliskt rätt att» och inte som »är det
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korrekt att det förhåller sig så att». Frågan följs av beskrivningar av situationen
i Sverige 2002 enligt kristdemokraterna. Beskrivningarna är alla entydigt ne-
gativa och av en sådan karaktär att ingen skulle kunna svara ja på frågan om
det är försvarbart att det förhåller sig så.

Kristdemokraternas påståenden om situationen i Sverige kan delas in i fyra
huvudkategorier: rättvisa (»samhällets svagaste röster får allt svårare att göra
sig hörda», »ge bistånd till länder som inte respekterar de mänskliga rättig-
heterna»), säkerhet (»polisen har sämre resurser än bovarna»), skola och vård
(»små barn har mer än 8 timmars arbetsdag», »nitton små barn ska samsas om
två dagisfröknar», »med en skola som lär allt om världen men inte hur man le-
ver i den», »en svårt sjuk får vänta i månader på vård») och skatt (»en människa
tvingas lämna sitt hem på grund av fastighetsskatten», »det ska vara ett helt fö-
retag att driva egen firma», »en svensk gurka beskattas mer än en fransk»,
»Sveriges låginkomsttagare ska betala världens högsta skatt»). Den retoriska
formen är inte bara sådan att ingen kan försvara ett ja på frågorna, det presup-
poneras också genom frågeformen att detta är tillståndet i Sverige 2002. Det är
inte bara så att man inte kan svara ja på frågorna, man kan inte heller ifrågasätta
beskrivningen av situationen (frågornas propositionella innehåll). Dialogen
med läsaren blir på så vis en simulerad dialog genom att frågorna omöjliggör
ett ja, och samtidigt gör formen det omöjligt att uttrycka divergerande uppfatt-
ningar om sakförhållanden. Och kan man inte svara annat än nej på alla frågor-
na, måste det ju betyda att alla är överens – med varandra och med kristdemo-
kraterna.

Affischerna låter kristdemokraterna träda i stället för läsarna och formulera
det alla tycker är fel: det är inte rätt att låta sjuka få vänta på vård, det är inte
rätt att brandskatta småföretagare, det är inte rätt att äventyra vår trygghet och
säkerhet genom att inte ge polisen tillräckliga anslag, osv. Affischerna för-
stärker därmed kristdemokraternas ethos som talesman för befolkningen helt
generellt, men i synnerhet inom områden som måste beskrivas som moraliskt
och etiskt sett »tunga». Kristdemokraterna tar parti för de små och svaga, inte
bara i Sverige utan i världen (»Är det rätt att ge bistånd till länder som inte
respekterar de mänskliga rättigheterna?»), och man bygger på sitt ethos som
ansvariga, seriösa och etiska. Som vi såg i genomgången av variationsmöjlig-
heterna inom det grafiska har kristdemokraterna i affischerna konsekvent an-
vänt drag som ska tolkas som tecken på seriositet, och innehållsmässigt mot-
svarar affischerna detta: seriositet och avståndtagande från allt vad »klat-
schigt» heter, med fokus på de djupa frågorna i stället för de kortsiktiga som
bara har blommat upp under valrörelsen. I ett pressmeddelande från augusti
2002 säger partiets informationschef P.G. Lundberg:

I arbetet har det varit viktigt att komma bort ifrån det politiska floskelträsket. Vi vill
betrakta mottagaren som en vuxen människa, kapabel att fatta egna beslut om sitt
eget liv. (http://www.kristdemokrat.se/pressmeddelande.asp?Article_id=5636.)
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Uttalandet bygger upp en motsättning mellan två typer av politik, »floskelträs-
ket» och medborgarbemyndigandet. De två är diametrala motsatser, där
floskelträsket blir det entydigt negativt valoriserade. En floskel är en »högtra-
vande men intetsägande fras» (Norstedts svenska ordbok), dvs. man använder
ord som har positiva konnotationer men vars innehåll oftast är icke-konkreti-
serbart och inte är förankrat i den konkreta kommunikationskontexten. Att po-
litiska floskler utgör ett »träsk» betyder dels att man är på osäker grund, dels
att det är smutsigt och att man riskerar att dras ned av och i det. Motsatsen till
floskelträsket är en kommunikation som tar mottagaren på allvar och accepte-
rar att hon själv kan fatta beslut om sitt eget liv. Men eftersom man fortfarande
kommunicerar med henne måste besluten alltså på något sätt hjälpas på traven;
tog man Lundbergs uttalanden helt bokstavligt, borde kristdemokraterna rent
faktisk inte behöva kommunicera alls under valkampanjen. Väljarna är vuxna
människor som kan fatta egna beslut, alltså är det bara att invänta valdagen och
väljarkårens beslut.

När man ändå kommunicerar måste det finnas en orsak bakom som harmo-
nierar med en sådan syn på väljaren. Två förklaringar finns: man måste göra
väljarna uppmärksamma på att det finns ett alternativ till floskelträsket, dvs. att
kristdemokraterna finns som ett parti att rösta på i riksdagsvalet, och man mås-
te ge väljarna fakta om hur det ser ut i Sverige och vilka som är problemen, där-
för att det också handlar om andra än just väljaren och hennes eget liv. Man är
på så sätt med att fatta beslut om andras liv som man kanske inte känner fullt
så väl till. Sedan kan man ju tycka att det, utifrån den explicita önskan att fram-
stå som ett seriöst alternativ till »floskelträskpartierna», är intressant att man
väljer en så klassisk retorisk figur som den retoriska frågan i stället för att en-
dast lägga fram vad man menar är fakta.

En annan aspekt av oppositionen till »floskelträsket» går på det rent inne-
hållsmässiga. Beteckningen kan också syfta på vilka ämnen som görs till poli-
tiska frågor, där övriga partier indirekt får kritik för att välja ämnen utifrån
dessas förmåga att dra till sig uppmärksamhet framför sådana som har betydel-
se för samhällsutvecklingen. Kristdemokraterna vill gärna framstå som det
parti som tar upp seriösa ämnen, inte för att de ska ge politiska poäng utan ut-
ifrån ett etiskt och moraliskt ställningstagande. I just 2002 års valrörelse är det
dock svårt att se skola, vård, rättvisa och säkerhet som ämnen som på något sätt
är unika för kristdemokraterna.

9.3.4 Retoriken

Kristdemokraternas retoriska frågor utgör på sätt och vis motstycket till folk-
partiet retoriska svar, samtidig med att de är uttryck för samma latenta och epi-
deitiska retorik. Den retoriska frågan, formulerad som »är det rätt att», syftar
entydigt till att framkalla en konsensus som redan finns. Sändare och mottaga-
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re befinner sig på samma plats, och affischens fråga har som funktion att få
mottagaren att formulera denna konsensus för sig själv och på så sätt bekräfta
sin gemenskap med partiet. Här lämnas ingen plats för diskussion, inte heller
av frågornas presuppositioner om läget i Sverige anno 2002. Man kan säga att
affischerna utgör ett cirkelresonemang: om man accepterar att kristdemokra-
ternas beskrivning av läget i Sverige är korrekt, har man också redan svarat på
frågan och tagit politisk ställning. Affischerna bekräftar väljaren, inte bara i att
situationen är sådan och att detta bör förändras, utan också i att hon just genom
att tycka så (som kristdemokraterna) själv är en moralisk och etisk person som
tar politiken på allvar och avskyr glättighet och »reklam» i politiken.

Kandidatbilderna medverkar till att bygga upp kandidaternas (och därmed
partiets) ethos som seriösa och »ordentliga», men också som »vanliga» män-
niskor. Man klär sig fint när man ska uppträda i det offentliga rummet och hålla
på med politik, men man låter sig inte stajlas av professionella. Samtidig visar
man att man trivs i partiet; det finns en trevlig känsla som gör att man kan le
även om man håller på med seriösa, etiska frågor.

Läsaren finns implicit i budskapsaffischerna genom de retoriska frågorna,
men annars är affischerna utan någon form av identifikationspunkt för läsaren.
Det finns inget som skapar en gruppidentitet annat än att man förmodas tillhöra
gruppen av människor som kan svara nej på frågorna, vilket – som vi såg ovan
– är inbyggt i själva frågorna. Den enda gemenskap som skapas mellan läsarna
är därför den mellan »vi som tycker att det är fel att det förhåller sig på detta
vis i Sverige 2002».

Detta visar också hur nutiden entydigt har valoriserats negativt och hur den
utopiska positiva framtiden under kristdemokraterna finns som en underför-
stådd premiss: får vi makten kommer detta att ändras. På så vis pekas den nu-
varande regeringen ut som ansvarig för tillståndet, även om det sker helt impli-
cit. Den sittande regeringen stämplas därmed som oetisk och omoralisk genom
att den inte ändrar på villkor som är fel.

9.3.5 Kampanjen som marknadsföring

Kristdemokraternas affischkampanj faller i två delar, kandidataffischer och
textaffischer, som inte har annat gemensamt än partiets logotyp, vilket också
var fallet med folkpartiet. Å andra sidan har kristdemokraterna fler kandidataf-
fischer (sju) och därmed en mer jämn fördelning mellan kandidat- och textaf-
fischer vilket kan göra att det är lättare att betrakta de två delarna som jämbör-
diga och mer självständiga kampanjer.

Det faktum att man avbildar sju olika kandidater ger signal om att partiet är
mindre toppstyrt än centerpartiet och folkpartiet. Alla uppträder på lika villkor
och bidrar i lika mån till att teckna partiet (även om det självklart kan ha varit
så att t.ex. affischen med Alf Svensson distribuerades i en större upplaga än öv-
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riga kandidaters). Vad gäller sättet de avbildas på och därmed den image de ger
partiet, så är det som vi såg ovan bilder där ordentlighet och vanlighet spelar
en stor roll. Man har klätt upp sig, men inte stajlat sig och situationen ger in-
tryck av att inte vara arrangerad i samma mån som hos andra. Kandidaterna tar
situationen på allvar, men vägrar att göra annat med sig själva än vad man van-
ligtvis gör när man ska ut bland folk. Man vill med andra ord signalera att man
inte är intresserad av det yttre mer än vad konventionerna påbjuder. Samtidig
är man konventionell i sin klädstil och förmodligen ger man ett visst
väljarsegment en kombination av ett identifikationspunkt och ett bejakande av
segmentets idealbild på en politiker: politiker får inte se ut hur som helst, de
ska vara ordentliga med knäppta kavajer och slips, och de ska vara stajlade på
ett sätt som inte påkallar uppmärksamhet och som därmed kommer att dra in-
tresset bort ifrån innehållet.

Vad gäller innehållet i textaffischerna spänner de över ganska många teman:
familj, skatt, skola & dagis, bistånd, vård och säkerhet. Detta riskerar att ge ett
ofokuserat intryck, men samtidig är alla affischerna formulerade på samma
sätt, nämligen som en retorisk fråga. Det är moraliskt fel att det förhåller sig på
detta vis i dagens Sverige, och mängden av teman blir då underordnad det över-
gripande argumentet om moral och etik. Samtidig lämnas det ingen annan möj-
lighet för läsaren än att acceptera partiets beskrivning av dagsläget och appel-
len verkar därför uteslutande rikta sig mot en gemenskapskänsla: vi som tycker
att det är moraliskt fel att det är så.

Kombinerar man textaffischerna med hur kandidaterna framställs, framstår
den tilltänkta målgruppen som klart borgerlig: medborgare som är bekymrade
över bristen på moral och etik och som kombinerar »ordentlighet» (i uppföran-
de, utseende och beteende) med misstro mot »prålighet» (iscensättning av po-
litiker) – förmodligen en målgrupp som ganska långt motsvarar partiets faktis-
ka väljarkår. Att affischerna helt undviker argument för sina ståndpunkter kan
dock göra det svårt att attrahera nya väljare, om man inte satsar på att känslan
av bristande moral är mer utbredd än vad som speglas i partiets röstandel och
att det på så vis finns en outnyttjad potential.

9.3.6 Sammanfattning

Kristdemokraternas affischkampanj innehåller två huvudtyper av affischer: en
rad porträtt på kandidater och en serie affischer med svart text på vit botten.
Texterna utgörs av retoriska frågor kring rättvisa, säkerhet, skola, vård och
skatt, och en negativ beskrivning av situationen i dagens samhälle ska leda till
konklusionen att detta inte är (moraliskt) rätt. Retoriskt nedkallar man en kon-
sensus som redan finns; läsaren måste acceptera presuppositionerna (beskriv-
ningen av läget) och affischerna är röstsamlande snarare än röstflyttande.
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9.4 Miljöpartiet

9.4.1 Kort beskrivning av affischerna

Miljöpartiets affischkampanj skiljer sig från de övriga partiernas på flera sätt.
För det första genom att partiet enbart använde sig av affischer med verbaltext
utan bilder, för det andra genom mängden av olika affischer som användes.
Miljöpartiet hade 40 olika affischer, men det enda som skiljer affischerna från
varandra är verbaltexten. Annars är affischerna identiska: vit skrift i versaler
och utan punkt (i några fall dock med frågetecken) på grön botten. Det gröna
fältet är i sin tur inramat av vitt, bredast nederst på affischen där också partiets
logotyp och webbadress finns i svart skrift.

9.4.2 Ironi och intertextualitet

Gemensamt för en stor del av miljöpartiets affischer är en intertextualitet som
skulle kunna kallas subversiv; man tar formuleringar ur talspråket och kopplar
ihop dem med andra formuleringar som vänder perspektivet så resultatet blir
överraskande och tankeväckande (är det tänkt). Ett exempel är »Alla bara pra-
tar väder / Vi gör nåt åt det», där det dagliga kallpratet om vädret plötsligt för-
skjuts till att vara en politisk diskussion om klimatet och där andra partiers
verkningslösa (strunt)prat ställs emot miljöpartiets konkreta handlingar för att
förhindra växthuseffekt m.m. Denna retoriska strategi har en tydlig förebild i
den antiauktoritära student- och vänsterrörelsen från (bl.a. Paris) 1968. Slagor-
den från 68 – »Var förnuftig, kräv det omöjliga», »Under gatustenen ligger
stranden» osv. – använde överraskningen, den oväntade sammankopplingen
eller motsättningen som uppmärksamhetsskapare. Vitsigheten från då finns
också hos miljöpartiet (»Vi vill ha sex – inte åtta timmars arbetsdag»), men
också utopin och motsättningen mellan lönarbete och liv: »Arbeta mindre / Lev
mer».

Affischernas texter skiljer sig markant från övriga partiers genom att vara
ironiska och/eller paradoxala på ett vis som intertextuellt knyter an till en lång
tradition inom vänster- och alternativrörelser. Det nyaste exemplet på ett så-
dant släktskap är Loesje-rörelsen, som i två decennier har använt sig av så kal-
lad vild affischering123 i det offentliga rummet, och miljöpartiets affischer upp-
visar en klar gemenskap med just Loesje-rörelsen. På svenska Loesjes hemsida
kan man bl.a. läsa om gruppens bakgrund och syfte:

123 Vild affischering är en strategi som hänger ihop med aktivismen, dvs. frivillig kampanjarbets-
kraft, och i valrörelsen förekommer den i stort sett bara hos partier som inte är representerade i riks-
dagen och som inte har någon stor kampanjbudget. Att affischeringen är »vild» innebär att affi-
scherna sätts upp på ställen där affischering är förbjuden, särskilt på elskåp, husmurar m.m.
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LOESJE ÄR … en internationell religiöst och partipolitiskt obunden förening. Den
bygger på eget initiativ och solidaritet. 

Vi arbetar för en värld där humanism, kreativitet och personlig utveckling är det cen-
trala, istället för som nu, ekonomisk vinst och makt. Vi vill gå utanför de kapitalis-
tiska ramarna och komma med idéer om hur ett framtida samhälle kan se ut. 

Våra idéer sprider vi främst via gatuaffischer och böcker. På så sätt vill vi påverka
individer, göra dem öppna, vidsynta och medvetna om omvärlden. Genom att belysa
allting från ett annat perspektiv och visa på alternativ försöker vi inspirera dem till
att ändra sin livs- och samhällssituation. Våra texter är oftast positiva, de belyser det
positiva i det negativa och de trollar gärna fram ett leende.

Loesje startades 1983 i Arnhem, Holland. Några ungdomar, som tröttnat på de olika
organisationerna de varit med i, bestämde sig för att förändra världen på ett annor-
lunda sätt. Andra grupper bara skrek ut sitt missnöje, gnällde, var alltför våldsamma
eller inriktade sig på ett begränsat område. Dessutom var de oftast organiserade på
ett formellt sätt och gav för lite uppmärksamhet till varje individ. 

Loesje bestämde sig för att göra något positivt i stället. Att bjuda på alternativ och
nya synsätt. Dessutom ville hon syssla med hela världen och inte bara en del av den.
På så sätt föddes Loesje, som är namnet på en holländsk tjej i tjugoårsåldern som per-
sonifierar föreningen med samma namn. Vi försöker se världen genom hennes ögon. 

Loesje kom till Sverige sommaren 1990. Just nu finns det något hundratal medlem-
mar i Sverige, något tusental i hela Europa. Loesje har vid något tillfälle funnits i
omkring 15 länder och är mest aktiv i Holland, Slovenien, Sverige, Finland och
Ryssland. (http://medlem.spray.se/loesje/info.html)

Att miljöpartiet känner en viss samhörighet med Loesjerörelsen är inte konstigt
med tanke på partiets historia. »Själva utgångspunkten för miljöpartiets ideo-
logiska framtoning är reaktionen mot industrisamhällets fixering vid materiell
tillväxt och de avigsidor som denna fixering har inneburit i form av miljökata-
strofer och annat» som det beskrivs i ett standardverk om partier och organisa-
tioner i Sverige (Bäck & Möller 2003:81). Denna reaktion mot the establish-
ment visar sig också i miljöpartiets organisering, då man vägrar att som andra
partier välja en ledare utan i stället satsar på dubbla språkrör. Överhuvudtaget
är miljöpartiet det parti i Sverige som ligger närmast gräsrotsrörelserna i struk-
tur och »ideologi»124 och det känns därför förmodligen naturligt för många mil-
jöpartister att så uppenbart låna en annan gräsrotsrörelses retoriska uttryck
(vad gäller såväl form som innehåll). Att det inte handlar om en slump visar
också det faktum att miljöpartiet använde sig av fokusgrupper för att testa sina
valaffischer innan kampanjen påbörjades. Enligt partiets Håkan Wåhlstedt var
dessa fokusgrupper »avgörande vid utformningen av valaffischerna» (Nord &
Strömbäck 2003:90), så det verkar finnas en stor grad av överensstämmelse
mellan affischernas uttryck och partianhängarnas förväntningar. Hur det sedan

124 Som Bäck & Möller (2003:81) påpekar är det ganska svårt att sammanfatta partiets ideologi på
ett pregnant sätt, därav citattecknen.
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förhåller sig med deras attraktionskraft gentemot icke-miljöpartister är en an-
nan fråga, som jag kommer att ta upp senare.

Om vi uppehåller oss vid intertextualiteten och dess betydelse för läsarens
tolkning av affischerna, så är intertextualiteten på intet sätt markerad på affi-
scherna, dvs. det finns inget som gör läsaren uppmärksam på att det här handlar
om att i det närmaste kopiera en annan organisations affischer. Miljöpartiets
affischer skiljer sig från Loesjes endast genom färgval (Loesje använder kon-
sekvent svart skrift på vit botten) och avsändarmarkering. Ett sådant plagiat
hade för övriga produkter resulterat i en rättslig process, men inte så i politi-
kens värld. Däremot måste den tydliga intertextualiteten och det faktum att
man inte försöker dölja den, uttolkas som att partiet inte har något emot att folk
ser likheten med en annan rörelses affischer. Man skäms inte över att man lånat
den retoriska formen från någon annan, alltså har man inget emot att bli sam-
manblandad med Loesje; man har inget emot att läsarna när de ser affischerna
tänker »det där kunde lika gärna vara en Loesje-affisch».

Fenomenet är intressant därför att det visar en strukturell öppenhet i organi-
sationen. Intertextualiteten ska inte ses som ett försök att parasitera på en annan
rörelse, utan snarare som ett uttryck för att man i miljöpartiet inte ser någon
djupare skillnad mellan sig och en gräsrotsrörelse som Loesje – man har sam-
ma syn på världen, samma mål; skillnaden är bara att man kan rösta på den ena
rörelsen. Hur Loesje-aktivisterna själva ser på att de tas in under miljöpartiets
vingar är en annan fråga.

Hur kan man beskriva texterna i miljöpartiets Loesje-inspirerade affischer?
Först kan man konstatera att affischerna faller i två grupper, de med explicit
anknytning till valsituationen (och/eller med partiet som avsändare, markerat
genom användning av vi), och de utan. Till den explicit valanknutna gruppen
hör följande affischer:

Affischer med anknytning till val eller röstning:
VAR INTE SOFFLIGGARE / RÖSTA FÖR KORTARE ARBETSTID (MP5)
TORSKEN I ÖSTERSJÖN HAR INGEN RÖSTRÄTT / MEN DET HAR DU

(MP15)
VAR INTE SOFFLIGGARE / RÖSTA FÖR FRIÅR (MP19)
FÖRSTAGÅNGSVÄLJARE / TÄNK ATT DET SKULLE TA 18 ÅR (MP26)
KVINNOR TJÄNAR I GENOMSNITT 4000 KRONOR MINDRE PER MÅNAD

ÄN MÄN / RÖSTA FÖR EN FÖRÄNDRING (MP27)125

Affischer med markering av avsändare:
STATEN OCH KAPITALET SITTER I SAMMA BÅT / VI BRYR OSS MER OM

VATTNET (MP10)
ALLA BARA PRATAR VÄDER / VI GÖR NÅT ÅT DET (MP20)
VI LOVAR INTE GULD / MEN GRÖNA SKOGAR (MP23)

125 Affischen är en av de få som inte innehåller ett ordspel eller en paradoxal formulering, och där-
med inte heller påminner om Loesje på innehållsplanet.
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VI SÄTTER EN KÄPP I HJULET / FRIÅR ÅT ALLA SOM VILL (MP32)
VI VILL HA SEX – INTE ÅTTA TIMMARS ARBETSDAG (MP38)
65% AV VÅRA VÄLJARE ÄR KVINNOR / KLART DET SYNS I VÅR POLITIK

(MP39)126

På affischerna med explicit anknytning till valsituationen är uppmaningen att
rösta på miljöpartiet som i partiets övriga affischer implicit. »Rösta för en för-
ändring» och »rösta för friår» är förvisso en uppmaning att rösta på miljöpar-
tiet, men formen fokuserar innehållet i högre grad än avsändaren. Däremot kan
man tala om en tilldelning av makt och inflytande till läsaren genom rösträtten,
där det konstateras att läsaren har en möjlighet att göra det som torsken i Ös-
tersjön vill, och att förändra ojämlikheten i löner.

På affischerna med en explicit markering av avsändaren i form av ett vi,
framstår partiet i högre grad som en aktiv aktör som bryr sig och lovar, men
också agerar på olika sätt. Bilden av avsändaren som här framkommer bygger
i hög grad på en motställning i förhållande till en ospecificerad grupp av
»andra», som genom antinomin vi/dom måste uttolkas som »alla andra parti-
er». Miljöpartiet är partiet som inte bara talar om vädret utan försöker göra nå-
got åt det. (Underförstått: genom att främja en politik som bekämpar utsläpp
och annat som kan påverka den globala miljön.) Det är inte bara så att man sät-
ter sig själv som alternativ till övriga partier (som grupperas som en kategori),
man gör det också i opposition till »staten och kapitalet».127 På så vis placeras
övriga partier, statsmakten och kapitalet i samma kategori som »de som inte
bryr sig», medan miljöpartiet framstår som det enda alternativet: de som bryr
sig om miljön (och därmed framtiden). Man försöker bygga upp sitt ethos som
ett ansvarigt parti, men med en lojalitet som inte gäller det som andra målar
upp som viktigt. När man har anklagats för att »sätta käppar i hjulet» för ut-
vecklingen, tar man stolt epitetet på sig, därför att man vill bromsa en utveck-
ling man anser vara fel och skadlig. Här skiner partiets gräsrotsursprung ige-
nom; man framstår gärna som »sabotörer», hatade av the establishment (staten
och kapitalet, de styrande) för sitt avvisande av ekonomisk tillväxt som ett mål.
Jämställdhet, förbättring av miljön, kortare arbetstid framhävs i stället.

En stor del av miljöpartiets affischer tar formuleringar ur talspråket och
kopplar ihop dem med andra formuleringar som vänder perspektivet så resul-
tatet blir överraskande och tankeväckande. Det att konstruera en motsättning

126 Samma sak som ovan skulle kunna hävdas också om MP39, men affischen innehåller dock ett
implicit påpekande att det (hos andra partier) inte är fallet att kvinnornas andel av väljarkåren av-
speglas i politiken, vilket kan betraktas som paradoxalt.
127 En tydlig intertextuell referens till Blå Tågets låt med titeln Den ena handen vet vad den andra
gör från 1972, som den legendariska punkgruppen Ebba Grön några år senare gjorde till sin under
titeln Staten och kapitalet. (Se Lahger 2002:61–63 om hur låten blev till och först blev en »progg-
hit», sedan en punkallsång.) Intertextualiteten markerar här en tydlig intressegemenskap från den
odogmatiska alternativrörelsen på 70-talet via den anarkistiska och upproriska punken till dagens
miljöparti.
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där man kanske normalt inte skulle se en sådan, går som en tråd genom miljö-
partiets affischer. Att ligga på sofflocket brukar förknippas med lättja, brist på
engagement, men vänds på miljöpartiets affischer (MP5 och MP19) till något
positivt, frihet i motsättning till arbete. Frågan om en moské på Söder i Stock-
holm vänds till frågan om det verkligen räcker med tanke på antalet muslimer
(MP30); invandrarfientlighet avslöjas som inkonsekvent genom accepterandet
av invandrarnas matkultur (MP29); betyg i skolorna står i vägen för tillägnan-
det av kunskap (MP37). Också sammankopplingen av vanligtvis disparata
storheter128 används för att skapa insikter: »Sverige 2002 / Bananer i pyjamas
och genmanipulerade tomater» (MP40). Här blir ett barnprogram på tv och ma-
nipulerade grönsaker genom att nämnas ihop till två uttryck för samma sak, nå-
got onaturligt och skadligt. (Man kan diskutera vilken av de två som dras ned
av den andra, men i förhållande till miljöpartiets väljare är det snarare så att
hållningen till båda var entydigt negativt redan innan.) Och försvaret för va-
penexporten med ett vardagligt »lite x har ingen dött av» blir skrämmande där-
för att det understryker att vapen faktisk används för att döda (MP14).

9.4.3 Variation och enkelhet

Affischerna är som ovan nämnts mycket enkla till formen: gult, grönt och svart
är de enda färgerna som har använts, och bortsett ifrån logons maskros finns
inga illustrationer. Affischerna skiljer sig tydligt från andra partiers affischer
och enkelheten får på så vis en uppmärksamhetsskapande effekt, samtidig med
att utformningen har blivit ett kännetecken för just miljöpartiet. Partiet har an-
vänt samma layout i flera sammanhang både före och efter riksdagsvalet 2002
(t.ex. vid folkomröstningen om euron i september 2003). Uttrycket har således
blivit igenkännbart som en del av miljöpartiets image.

Men vilket image är det då man bygger upp genom att så konsekvent använ-
da en affischtyp som denna? Låt oss först försöka fastslå vad som karakterise-
rar affischerna rent formmässigt:

– Användning av endast två färger, som har blivit miljöpartiets genomgå-
ende färger, grönt och gult.
– En minimal layout som signalerar att det är budskapet, inte layouten som
är viktig.
– En minimal layout som signalerar att det inte har satsats stora belopp på
»design», utan i stället på spridning.
– Användning av versaler och en skrifttyp som leder tankarna i riktning av
tidningsrubriker.

128 Inspirationen går tillbaka till dadaismen och surrealismen, och ännu längre tillbaka till Lau-
treamonts påstående att litteraturen ska vara lika överraskande som mötet mellan »ett paraply och
en symaskin på ett operationsbord», men får här en politisk snarare än poetisk effekt.
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– Ett stort antal olika affischer som dels visar satsningen på spridning, dels
mängden av övertygande argument.
– Affischerna finns inte i billboard- eller annat storformat.

Resultatet av detta är affischer med ett högt signalvärde, både vad gäller att
fånga läsarens uppmärksamhet och få läsaren att känna igen affischerna som
just miljöpartiets. Samtidig visar layouten att man inte satsar på ytlighet och
»smartness», utan på budskapet. Här är det dock på sin plats att påpeka att det
att använda en layout som signalerar enkelhet – och därmed lägre kostnader än
de påkostade, glansiga fyrfärgsaffischerna – i sig självt inte säger något om de
faktiska kostnaderna för framtagning av affischerna. Att signalera »låg-
budget» är inte nödvändigvis detsamma som att vara billig, fast i miljöpartiets
fall finns det förmodligen ett samband (med tanke på partiets ganska låga
totalkostnader129 för valkampanjen).

Miljöpartiets affischer har även i detta avseende ett tydligt släktskap med de
affischer som olika aktivistgrupper till vänster på den politiska skalan produ-
cerade under särskild 1970-talet: enkla, snabbproducerade, »oprofessionella»
affischer med budskapet i centrum. Också här skulle den synliga oprofessiona-
lismen inte tolkas som brist på kunnande, utan som en medveten opposition till
de professionella partierna. »Oprofessionalism» var tecken på engagemang
och folklighet, medan »professionalism» var tecken på kapitalstarka egenin-
tressen – återigen något som kan ha fått stöd genom användningen av fokus-
grupper.

9.4.4 Retoriken

Miljöpartiet hade som sagt 40 olika affischer i valrörelsen 2002 och även om
affischerna stilmässigt liknar varandra genom den ironiska och skämtsamma
tonen, varierar de rent retoriskt. Här finns affischer med manifest retorik, t.ex.:
»KVINNOR TJÄNAR I GENOMSNITT 4000 KRONOR MINDRE PER
MÅNAD ÄN MÄN / RÖSTA FÖR EN FÖRÄNDRING» (MP27), där det
enda som egentligen fattas är premissen »kvinnor och män bör få lika lön»,
som nog kan betraktas som en gemensam grund för de flesta av Sveriges par-
tier 2002. Men det finns också affischer där retoriken är helt latent, som:
»EMU / FÖRLÅT, HAR DU NÅGRA EURO TILL NATTHÄRBÄRGE? »
(MP25), som måste karakteriseras som ett exempel på epideitisk retorik; att
tolka affischen rätt kräver att man accepterar att »EMU» inte löser problemen
med personer som behöver pengar till natthärberge, utan i stället faktisk ökar

129 Som Jesper Strömbeck framhåller på är det svårt att få exakta siffror för hur mycket partierna
använder på sina valrörelsekampanjer, men i alla översikter ligger miljöpartiet lägst av samtliga
riksdagspartier (Strömbeck 2002:64 och RoD 2002).
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problemen (och ändrar namnet på valutan som behövs). Och en affisch som
»KÄRNKRAFT / ENERGI FÖR BAKÅTSTRÄVARE» är befriat från argu-
mentation och har en ren gemenskapsfunktion.

Att affischernas texter skiljer sig så mycket från varandra gör också att det
finns stor variation i graden av anknytning till situationen. Som visats ovan
framstår miljöpartiet som aktör på vissa affischer, och på vissa nämns valsitua-
tionen explicit, medan andra är helt frikopplade från såväl avsändare som val-
kontext. Om man försöker utkristallisera partiets självframställning, byggs
dess ethos upp som en kombination av aktivt handlande, omtanke och avstånd
till de etablerade partierna. Att tala om utanförskap är för starkt, men man kan-
ske kan tala om vidsidanomskap: partiet fungerar i ett parlamentariskt sam-
manhang, men ser inte sig självt som en del av detta på samma sätt som de
»etablerade» partierna. Motståndarna grupperas som en enhet och beskrivs ne-
gativt, oavsett om det handlar om regerings- eller oppositionspartier. Skiljelin-
jen går inte mellan höger och vänster, den går mellan miljöpartiet och de andra.

Partiet ger en bild av sig självt som de som kämpar för det nya, för framti-
den, och detta ger en appell till yngre väljare: man är ett ungt parti för unga
människor med nya åsikter. Vad gäller tidsperspektivet placeras nuet in i en ut-
veckling mot det sämre. Vi utövar rovdrift på naturen och om inget görs kom-
mer det att gå galet. Nuet är därför en »bifurkationspunkt», ett ställe där vägen
fram delar sig i två, en med fortsatt gammaldags politik som leder mot ekolo-
gisk katastrof, och en med nytänkande som hos miljöpartiet och som leder mot
en sundare, renare, rättvisare och mer jämställd värld.

I den kraftiga polarisering vi/dem, rätt/fel får stilen en mer central betydelse
än hos andra partier, kanske därför att det enligt miljöpartiet inte är frågan om
partipolitik i klassisk betydelse, utan om livsstil. Det är med andra ord inte bara
budskapet som är annorlunda, det är hela identiteten – hos partiet och hos dess
väljare. Att rösta på miljöpartiet är inte bara att stödja synpunkterna, det är att
leva som en miljöpartist.

9.4.5 Kampanjen som marknadsföring

Miljöpartiets affischkampanj använder färger, skrifttyper och en grafisk mall
som genom några års användande har blivit en väl igenkännbar del av partiets
image. Särskild färgerna har blivit tecken på partiet och gör det lätt att även på
håll känna igen affischer från just miljöpartiet. 

Genom att inte visa ett enda personporträtt framstår partiet som ett parti med
politiken i fokus, inte personerna – något man 2002 delar med vänsterpartiet
som vid sidan av miljöpartiet är det enda andra partiet helt utan kandidat-
porträtt. Ser man sedan på de teman som partiet tar upp på sina affischer, är in-
trycket överväldigande: bortsett ifrån vissa teman som flera affischer berör, har
nästan varje affisch sitt eget tema. I stället för att fokusera kampanjen på kärn-
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frågor, satsar miljöpartiet på att visa bredden – man menar något om väldigt
mycket. Nackdelen är en brist på fokus, men det kanske också finns en fördel
i förhållande till väljarna: mängden av olika affischer i kombination med den
språkliga vitsigheten kan ge upphov till viss nyfikenhet. Man upptäcker att det
finns en ovanligt stor mängd olika texter och tar sig tid att faktisk läsa varje af-
fisch för att se om den bjuder på en ny fyndig formulering. En sådan taktik för-
utsätter dock en initial välvilja hos läsaren och som textanalysen visade är det
förmodligen mest hos folk som redan är positiva till miljöpartiet som formule-
ringarna anses som vitsiga. Man talar till ett segment som är ganska klart defi-
nerat, där avståndtagande från »traditionell» politik och personfixering går
hand i hand med motstånd mot kapitalintressen, EU och NATO, och för »al-
ternativ» livsstil och miljötänkande.

Att man talar till en målgrupp som redan är positiv och delar värderingarna
gör också att man inte bekymrar sig om att argumentera för sina synpunkter.
Dessutom är estetiken anpassad till den tilltänkta målgruppen med sitt arv från
den alternativa vänsterrörelsen. Förmodligen fungerar affischkampanjen
mycket väl gentemot målgruppen, men det är svårt att se hur den skulle kunna
attrahera nya väljare från andra segment än det som i Minervamodellen place-
ras i nordöst och som på nästan alla sätt står i stark opposition till de övriga seg-
menten.130

9.4.6 Sammanfattning

Miljöpartiets affischkampanj innehåller endast en typ av affischer, textaffi-
scher, men i ett antal som ligger långt över vad övriga partier presenterar. Tex-
terna är mestadels ironiska, humoristiska och paradoxala formuleringar med
kritik av nuläget och en antydan om att allt kunde vara annorlunda. Denna
språkliga stil skiljer sig kraftigt från övriga partiers och bidrar till att bygga upp
en skarp distinktion mellan dom och vi. Det finns ingen argumentation och det-
ta i kombination med vad som just nämnts visar att man vänder sig till dem som
redan delar partiets synpunkter.

130 Uppenbarligen har partiets väljare rört sig vänsterut från partiets grundande 1982 till i dag; från
att betrakta sig som liggande klart till höger om socialdemokraterna till en position mellan social-
demokraterna och vänsterpartiet (Holmberg & Oscarsson 2004b:167).
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9.5 Moderaterna

9.5.1 Kort beskrivning av affischerna

Som enda parti i 2002 års valrörelse hade moderaterna en affischkampanj i fle-
ra steg. Kampanjen var enligt partiets eget material (www.moderat.se) uppde-
lad i fyra etapper, vecka 33–34, 35, 36 och 37. Om man bortser från etappin-
delningen faller affischerna i tre grupper. En grupp om 6 affischer med temat
»din släkting/kompis har/kan inte …», med vit text på röd eller blå botten; en
grupp om 12 affischer med temat »rösta på din …», där det bakom texten finns
opersonliga bilder på människor (utan att hela ansiktet någonsin visas); och en
grupp om tre olika affischer med temat »rösta på ditt Sverige», varav en bär en
bild av partiledaren Bo Lundgren och två har samma längre text på röd respek-
tive blå botten.

9.5.2 Du och de dina

Moderaternas affischkampanj var tydligt tänkt i två etapper, vilket inte bara
framgår av partiets veckouppdelning utan också av innehållet. Första etappen
beskrev negativa situationer för »de dina», andra etappen innehöll en uppma-
ning att rösta på »de dina», och mer övergripande en uppmaning att »rösta på
ditt Sverige». Man vill ge en negativ beskrivning av nuläget följd av en positiv
beskrivning av framtiden om moderaterna fick makten. Samtidig formulerades
den negativa beskrivningen av nuläget som ett påpekande om ett samband mel-
lan samhället och den enskilda på så sätt att man först beskrev en negativ situa-
tion för en individ för att sedan beskriva ett samhällsproblem.

Den negativa beskrivning av nuläget omfattade affischerna: 

Din morfar får ingen tid. 60.000 köar för sjukvård. (MOA1)
Din kompis kan inte räkna. Var fjärde elev går ut skolan med otillräckliga kunska-

per. (MOA2)
Din farmor är rädd för att gå ut. 3 av 4 brott klaras aldrig upp. (MOA3)
Din arbetskamrat har inte råd. 6 kronor av 10 går bort i skatt. (MOA4)
Din granne kan inte bo kvar. Fastighetsskatten stiger för varje år. (MOA5)
Din son får inget jobb. Varje dag förlorar Sverige 20 företag. (MOA6)

Dessa sex affischer innehåller två led, ett första där en tes fastställs (dvs. det
som sändaren vill få läsaren att hålla med om), och ett andra led där ett fakta-
tillstånd läggs fram (dvs. det som sändaren bygger sin tes på). Läsaren
förväntas själv konstruera det berättigande skälet som leder från faktatillstånd
till tes, dvs. den övergripande regeln »om x så y». Ställer man upp argumenta-
tionen för affischerna får man schemat i fig. 9.4.
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Fig. 9.4 Tes, faktatillstånd och berättigande skäl i moderaternas negativa af-
fischer.

Schemat visar den explicita argumentationen och det berättigande skälet som
kan härledas ur den explicita argumentationen, men det för inte analysen spe-
ciellt mycket längre. Med tanke på att vi här har att göra med en valaffisch vars
retoriska syfte är att få folk att rösta på moderaterna – som endast är närvarande
i affischen som avsändare genom logotypen (namn, logo och webbadress) –
måste man rekonstruera argumentationen. Det innebär att man utifrån det ex-
plicita (tes och faktatillstånd) och det retoriska syftet (att få folk att rösta på
moderaterna) måste rekonstruera de mellanliggande leden, det som gör att man
kan komma från fakta till den slutgiltiga tesen: rösta på moderaterna.

Om vi tar affisch 3 som exempel skulle en tolkning som enbart bygger på
det explicita leda till den något konstiga konklusionen att farmor är rädd för att
gå ut därför att 75 % av brotten i Sverige aldrig klaras upp. Om hon nu är rädd
för att gå ut och rädslan är relaterad till brottslighet, är det väl risken för att ut-
sättas för brott som håller henne inne, dvs. antalet brott, och inte uppklarnings-
procenten på de brott som begås? Förklaringen är att de två i den moderata dis-
kursen hänger ihop: antalet brott kan man endast få ned genom att avskräcka
folk från att begå brott, och detta sker genom att visa att risken att bli gripen
och dömd är hög (och straffet långt, men det ingår inte i argumentationen här).
En låg uppklarningsprocent betyder att risken att bli gripen av polisen är låg,
alltså avskräcks potentiella brottslingar inte från att begå brott. Därför begås

Nr Tes Faktatillstånd Berättigande skäl

MOA1 Din morfar får ingen 
tid.

60.000 köar för 
sjukvård.

Om köarna i sjukvården 
är långa får man inte en 
tid för behandling.

MOA 2 Din kompis kan inte 
räkna.

Var fjärde elev går ut 
skolan med otillräck-
liga kunskaper.

Om man går ut skolan 
med otillräckliga kun-
skaper kan man inte 
räkna.

MOA 3 Din farmor är rädd för 
att gå ut.

3 av 4 brott klaras 
aldrig upp.

Om brott inte klaras 
upp blir äldre rädda att 
gå ut.

MOA 4 Din arbetskamrat har 
inte råd.

6 kronor av 10 går bort 
i skatt.

Om 6 av 10 kronor går 
till skatt har man inte 
råd med det man har 
lust till.

MOA 5 Din granne kan inte bo 
kvar.

Fastighetsskatten stiger 
för varje år.

Om fastighetsskatten 
stiger har man inte råd 
att bo kvar.

MOA 6 Din son får inget jobb. Varje dag förlorar Sve-
rige 20 företag.

Om företagen lägger 
ned i Sverige är det 
svårt att få jobb.
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det många brott i Sverige, eller i alla fall fler än vad som skulle begås om upp-
klarningsprocenten vore högre, och därför är farmor rädd att gå ut. På så vis
kommer vi från faktatillstånd till tes, från »3 av 4 brott klaras aldrig upp» till
»Din farmor är rädd för att gå ut».

Men det finns samtidig en annan, parallell men implicit argumentation i af-
fischen som man endast kan rekonstruera genom kunskap om kontexten. Eller
mera precist: genom kontexterna, för rekonstruktionen bygger på kunskap om
det politiska systemet generellt, om situationen i Sverige och om valaffischens
retoriska syfte.

Faktatillståndet är här explicit »3 av 4 brott klaras aldrig upp», men det leder
till en implicit tes, »Det finns för få poliser». Moderaterna har, som andra kon-
servativt-nyliberala partier i Europa, länge haft som krav att det måste finnas
fler poliser på gatorna. Orsaken är att behovet att berika sig själv (och benägen-
heten att ta till våld) är så stark hos vissa individer att det krävs avskräckning
för att det inte ska hända. Individen förutsätts vara en riskkalkylerande131 va-
relse som väger fördelar (rikedom) mot risken att bli gripen och straffad (och
därmed berövad sin frihet, och friheten är som bekant det som rankas högst i
en liberal diskurs). Så som berättigande skäl mellan fakta och tes kommer upp-
klarningsprocenten in igen, men nu i form av det generella påståendet: »Anta-
let poliser står i direkt proportion till antalet uppklarade brott».

Hur kommer man från tesen »Det finns för få poliser» till den slutgiltiga te-
sen »Rösta på moderaterna»? Det sker genom att första tesen blir faktatillstånd
och drar med sig ett berättigande skäl som bygger på motsättningen mellan den
socialdemokratiska regeringens bristande anslag till polisen och moderaternas
vilja att öka anslagen. 

Vi kan nu rulla upp argumentationen bakifrån: Om du röstar på moderaterna
kommer partiet att se till att det blir fler poliser på gatorna än under den nuva-
rande socialdemokratiska regeringen. Om det finns fler poliser på gatorna
kommer brottsligheten att falla och uppklarningsprocenten att stiga, äldre
kommer inte längre att känna rädsla inför risken att utsättas för brott, och din
farmor kommer återigen att våga gå ut. (Se fig. 9.5.)

För alla sex affischer gäller att man måste rekonstruera flera led i argumen-
tationen för att få den explicita tesen (som handlar om en närstående individ)
och faktatillståndet (som handlar om generella förhållanden i Sverige 2002) att
leda till den implicita tesen: Rösta på moderaterna. Gemensamt för samtliga af-
fischerna är att den slutgiltiga tesen (»Rösta på moderaterna») har ett berätti-
gande skäl som kort kan uttryckas som: »Det är sossarnas fel!» – eller mer ut-
förligt: »Med den nuvarande socialdemokratiska regeringen kommer proble-

131 Överhuvudtaget är människan en kalkylerande varelse i den liberala ideologin som moderaterna
bygger på, oavsett om frågan gäller materiella förhållanden eller mer abstrakta storheter. Se t.ex.
Lund, Pihl & Sløk 1978:268–277 för en kort sammanfattning av liberalismen, särskilt hos Adam
Smith.
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Fig. 9.5 Argumentationsstrukturen i MOA3.
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met inte att åtgärdas, medan moderaterna kommer att ta itu med problemet om
de får makten».

I fig. 9.6 har jag försökt rekonstruera argumentationen på alla sex affischer-
na. För att spara utrymme skrivs faktorerna i en lista i stället för i diagramform
som i fig. 9.5.

T = Tes
F = Faktatillstånd
B = Berättigande skäl

Nr Rekonstruerad argumentation

MOA1 T: Din morfar får ingen tid.
F: 60.000 köar för sjukvård.
B: Om köarna i sjukvården är långa får man inte tid för behandling.
F: 60.000 köar för sjukvård.
T: Det beror på regeringens politik.
B: Vården styrs av politiska beslut.
F: Det beror på regeringens politik.
T: Den socialdemokratiska regeringens politik är fel.
B: Långa köer är fel.
F: Den socialdemokratiska regeringens politik är fel.
T: Rösta på moderaterna.
B: Om moderaterna får makten kommer vårdpolitiken att förändras.

Om du röster på moderaterna kommer villkoren för vården att bli annor-
lunda, köerna kommer att bli kortare och din morfar kommer att få en tid.132

MOA 2 T: Din kompis kan inte räkna.
F: Var fjärde elev går ut skolan med otillräckliga kunskaper.
B: Om man går ut skolan med otillräckliga kunskaper innebär det bl.a. att 
man inte kan räkna.
F: Var fjärde elev går ut skolan med otillräckliga kunskaper.
T: Skolan fungerar inte.
B: Det är skolans uppgift att se till att alla får fullständiga betyg.
F: Skolan fungerar inte.
T: Det beror på regeringens politik.
B: Skolan styrs av politiska beslut.
F: Att skolan inte fungerar beror på den socialdemokratiska regeringens 
politik.
T: Rösta på moderaterna.
B: Moderaterna har en bättre politik för skolan.133

Om du röster på moderaterna kommer skolsystemet att fungera bättre, sko-
lorna kommer att kunna ge eleverna tillräckliga kunskaper och din kompis 
kommer då att kunna räkna.134

132 Att politiken kommer att ändras innebär bl.a. ökade möjligheter till att utnyttja privat vård, men
det krävs en djupare kunskap om moderaternas politik på vårdområdet för att veta detta.
133 Återigen krävs det djupare kunskap om moderat skolpolitik för att veta att det bl.a. innebär fritt
skolval för föräldrarna och att varje elev kan ta med sig en summa pengar till en ny skola, även
privat.
134 Detta förutsätter dock att »kompisen» fortfarande går i skolan så han får uppleva resultatet av
en moderat skolpolitik.
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Fig. 9.6 Rekonstruerad argumentation i MOA1–6.

MOA 3 Se fig. 9.5.

MOA 4 T: Din arbetskamrat har inte råd.
F: 6 kronor av 10 går bort i skatt.135

B: Om 60 % går bort i skatt har man inte råd med det man har lust till.
F: Din arbetskamrat har inte råd.
T: Skatten är för hög.
B: Om man inte har råd med det man har lust till pga. skatten är den för 
hög.
F: Skatten är för hög.
T: Det beror på regeringens politik.
B: Skattens storlek är en politisk fråga.
F: Att skatten är för hög beror på den socialdemokratiska regeringen.
T: Rösta på moderaterna.
B: Moderaterna vill att skatten136 sänks.

Om du röstar på moderaterna sänks skatten på inkomsten och din arbets-
kamrat kommer då att ha råd med det han har lust till.

MOA 5 T: Din granne kan inte bo kvar.
F: Fastighetsskatten stiger för varje år.
B: Om fastighetsskatten stiger har man inte råd att bo kvar.
F: Din granne kan inte bo kvar på grund av fastighetsskatten.
T: Det beror på regeringens politik.
B: Regeringen bestämmer skattepolitiken.
F: Den socialdemokratiska regeringens politik driver folk från sina hem.137

T: Rösta på moderaterna.
B: Moderaterna vill avskaffa fastighetsskatten. 

Om du röstar på moderaterna kommer fastighetsskatten att försvinna, det 
blir då billigare att bo i eget hus och din granne kan därför bo kvar i sitt 
hus.

MOA 6 T: Din son får inget jobb.
F: Varje dag förlorar Sverige 20 företag.
B: Om företagen lägger ned i Sverige blir det svårt att få jobb.
F: Varje dag förlorar Sverige 20 företag.
T: Det beror på regeringens politik.
B: Villkoren för företagande bestäms av regeringen.
F: Den socialdemokratiska regeringen gör det svårt för företagen i Sverige.
T: Rösta på moderaterna.
B: Moderaterna har en mera företagsvänlig politik.

Om du röstar på moderaterna kommer företagen att få bättre villkor, och de 
kommer inte att stänga eller flytta utomlands, flera kommer att få jobb och 
din son kommer då att få jobb.

135 Observera att skatten »går bort», den »tas ifrån» skattebetalaren. Formuleringen speglar tydligt
moderaternas ideologiska hållning att medborgaren själv får välja vad hennes pengar ska användas
till, dvs. mindre skatt och högre grad av egenbetalning. När Fredrik Reinfeldt, moderaternas nya
ledare, i mars månad 2004 annonserade en helomvänding i partiets skattepolitik, tog han bl.a. av-
stånd från denna dogm (jfr Reinfeldt 2004).
136 Moderaterna ogillar skatt generellt, men att det här rör sig om skatt på inkomsten framgår av
formuleringen »din arbetskamrat».
137 Man kan infoga en till argumentationskedja här som bygger på moderaternas syn på fastigheter:
har man köpt och betalat sitt hus har man redan betalat skatt på inkomsten som gick åt till att köpa
huset, och fastighetsskatten är därför en omoralisk dubbelbeskattning.
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Som framgår är det på samtliga affischer en argumentation i flera steg, där teser
byter status och blir till faktatillstånd för nya teser. Detta är dock på inget sätt
ovanligt i faktisk förekommande argumentation, som gärna är mer sammansatt
än läroboksexempel.138 Hos moderaterna är mycket underförstått, bl.a. slutte-
sen som bär det retoriska syftet, men att sluttesen är »Rösta på moderaterna»
kommer förmodligen inte att vålla några som helst problem för läsarna. Vad
som däremot kan ge problem är i hur hög grad tolkningen av det underförståd-
da beror på kunskapen om moderaternas syn på olika förhållanden (deras ideo-
logi om man så vill). Är man okunnig om eller skeptisk till moderaternas syn
på skattefrågor eller på sambandet mellan polis och brottslighet, innehåller af-
fischerna ingen argumentation som syftar till att upplysa eller övertyga läsaren.
Man talar med andra ord till läsare som redan känner till och accepterar de
bakomliggande tankerna. 

Vad gäller det språkliga innehåller alla affischerna en rad presuppositioner,
tydligast i samband med användningen av de personliga pronomenen. Man
presupponerar att läsaren rent faktisk har en son, en morfar, en farmor osv. som
man sedan påstår att vissa förhållanden gäller för. I affisch nummer 5 presup-
ponerar man att läsarens granne bor i eget hus, vilket en stor del av Sveriges
befolkning inte kan känna igen sig i.

I flera av fallen finns en tendens som bara kan förstås utifrån moderaternas
tro på personligt ansvar och initiativ. När kompisen inte kan räkna, arbetskam-
raten inte har råd, och sonen inte får jobb, beror det på inget vis på kompisen,
arbetskamraten eller sonen själva; det beror på att de har fått sina möjligheter
begränsade av staten. Det är för att den socialdemokratiska regeringen inte ger
dem möjlighet att fritt välja privat vård och privata skolor, för att den tvingar
dem att betala hög inkomstskatt och fastighetsskatt, för att den inte satsar på
flera poliser på gatan, som de befinner sig i dagens olyckliga situation. Alla
som nämns på affischerna är offer för den socialdemokratiska politiken; de
tvingas ut i situationer som de inte önskar att vara i, och om de bara får tillbaka
sin frihet (från skatter och frihet att välja själva) kommer de att kunna ta sig ur
problemen.

9.5.3 Rösta på din granne

Andra etappens affischer innehåller ett element som fanns på nästan alla valaf-
fischer för 50 år sedan, nämligen en explicit uppmaning att rösta. Men hos mo-
deraterna år 2002 får uppmaningen en mycket annorlunda form; här handlar
det inte om en explicit uppmaning att rösta på moderaterna, men däremot att
rösta på »din granne», »din bäste vän» och tio andra »de dina»:

138 Ett undantag är Jørgensen & Onsberg (1999), som är en mycket pedagogisk införing i bl.a.
Toulmins model, men också innehåller exempel på analys av faktiska och komplexa texter.
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Rösta på din bästa vän. Med vår regering får alla lägre skatt. (MOC1)
Rösta på din frisör. Med vår regering blir det enklare att driva företag. (MOC2)
Rösta på din granne. Med vår regering slipper han fastighetsskatten. (MOC3)
Rösta på din lärare. Med vår regering blir det mer kunskap i skolan. (MOC4)
Rösta på din polis. Med vår regering blir livet tryggare. (MOC5)
Rösta på din sjuksköterska. Med vår regering får sjukvården bättre villkor. (MOC6)
Rösta på dina barn. Med vår regering får Sverige åter kraft att växa. (MOD1)
Rösta på din älskling. Med vår regering får alla mer kvar att leva på. (MOD2)
Rösta på din dotter. Med vår regering går hon säkrare på kvällen. (MOD3)
Rösta på din farmor. Med vår regering får hon råd att bo kvar. (MOD4)
Rösta på din morfar. Med vår regering får äldre vård i tid. (MOD5)
Rösta på din son. Med vår regering får han lära sig mer i skolan. (MOD6)

Rent språkligt är formuleringarna konstiga; att rösta på någon i ett riksdagsval
är att rösta för att hon ska få sitta i riksdagen, och vem man kan rösta på be-
stäms i praktiken av vilka som står uppförda på partiernas röstsedlar. Vanligt-
vis lyder uppmaningen på valaffischer »rösta på parti X» eller »kandidat Y»,
eller på äldre affischer »rösta med parti X».139 Hos moderaterna går uppma-
ningen i stället ut på att rösta på en rad icke namngivna privatpersoner som
dessutom är anonymiserade på affischerna, då man aldrig ser (hela) ansiktet.
Alltså kan uppmaningen »rösta på din morfar» inte tolkas i den konventionella
betydelsen – i mitt eget fall avled min morfar för mer än 40 år sedan, vilket
ogiltiggör textens presupposition att jag, den direkt tilltalade läsaren, har en
morfar. »Rösta på din morfar» måste alltså tolkas på ett annat sätt, nämligen
som »rösta för din morfar», dvs. rösta till gagn för din morfar. På alla tolv af-
fischerna måste budskapet tolkas som en uppmaning att rösta till gagn för ens
närmaste, familj, släkt, grannar och vänner. 

Affischtexternas andra led utgör ett påstående om framtiden men utan osä-
kerhetsmoment: man använder genomgående formuleringen får, alltså presens
som använt som futurum uttrycker en visshet om framtida händelser. Ska man
försöka rekonstruera affischernas argumentation får man schemat i fig. 9.7.

Bakom alla affischernas påståenden (faktatillstånden) ligger som en presup-
position att situationen nu kan kritiseras på olika sätt. (Se fig. 9.8.)

Detta betyder att det berättigande skälet som leder fram till sluttesen »Rösta
på moderaterna» på alla affischerna blir en underförstådd presupposition som
språkligt sett bygger på användningen av presens som futurum och inne-
hållsmässigt på ett godkännande av påståendet att så är det inte i dag. Men det
är inte bara så att situationen nu kan kritiseras, det finns några som är ansvariga
för detta tillstånd: när situationen kommer att förbättras med vår regering är det
underförstått att det är den nuvarande regeringens fel att det förhåller sig som
det gör. Också här krävs det att läsaren själv förmår att fylla i luckorna i argu-

139 Formuleringen fanns åtminstone hos socialdemokraterna från 1919 till 1952, jfr bildmaterialet
i Bodin, Nycop & Åkerström 1979:84–91.



159

mentationen och acceptera att de ger en korrekt beskrivning av läget, eftersom
det inte ges några belägg eller berättigande skäl för detta på affischerna.

Bilderna som finns som bakgrund till den vita texten är att betrakta som il-
lustration till texten; bilderna ska visa den person som man enligt affischen ska
rösta på. Fast bilderna är så avpersonifierade att man får beskriva dem som näs-

Fig. 9.7 Argumentationsstrukturen i MOD5.

F: En röst på 
moderaterna är 
en röst till gagn 
för din morfar.

T: Rösta på [till 
gagn för] din 
morfar.

B: Med vår 
regering får 
din morfar det 
bättre.

F: Med vår re-
gering får äldre 
vård i tid.

T: Med vår 
regering får 
din morfar det 
bättre.

B: Vård i tid är 
bra för äldre.

T: Äldre får 
inte vård i tid i 
dag.

B: Pre-
supposition:
futurum anty-
der att så är det 
inte i dag.

F: Äldre får 
inte vård i tid i 
dag.

T: Att äldre 
inte får vård i 
tid är den 
socialdemo-
kratiska rege- 
ringens fel.

B: Vård är en 
politisk fråga.

F: Att äldre inte får vård i tid är den 
socialdemokratiska regeringens 
fel.

T: Rösta på
moderaterna.

B: Moderaterna har en bättre po-
litik för vården.
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tan symboliska: sjuksköterskan är endast en grön hospitalsrock; polisen är en
blå uniformsskjorta sedd bakifrån; frisören är en sax i ett par kunniga händer;
grannen är bakom häcken med ett trädgårdsredskap i handen, och morfar är en
kalaskula i grått med hängslen. Det som fokuseras som kännetecken för eller
symbol på ett yrke eller en släkting är konventionella tecken som därmed bi-
drar till att cementera bilden av gruppen som representeras: en farmor sysslar
med begonior, en morfar känns igen på sina tråkiga kläder och hängslen, gran-
nen talar man med över häcken när man påtar i sin trädgård. Denna stereotypa
bild gäller också könsfördelningen som är helt traditionell: sjuksköterskan, fri-
sören och läraren är kvinnor; polisen och grannen är män. Moderaterna är inte
de som ifrågasätter gällande könsroller.

Att bilderna är så avpersonifierade gör också att en rad av dem får en mycket
svag anknytning till verbaltextens beteckning. Läraren, vännen, älsklingen,
dottern, sonen och barnen (och till dels farmor och morfar) har inga attribut
som identifierar dem som just lärare, vän, etc. Det enda som identifierar dem
som det verbaltexten påstår, är just texten själv: den unga kvinnan med tidsty-
piska kläder men inga andra karakteristika, representerar din dotter därför att

Fig. 9.8 Presuppostioner i MOC1–6 & MOD1–6.

Påstående Presupposition

Med vår regering får alla lägre skatt. Alla har för hög skatt.

Med vår regering blir det enklare att driva 
företag.

Det är för svårt att driva företag.

Med vår regering slipper han fastighets-
skatten. 

Fastighetsskatten bör avskaffas.

Med vår regering blir det mer kunskap i 
skolan. 

Det är inte tillräcklig kunskap i skolan.

Med vår regering blir livet tryggare. Livet är inte tryggt.

Med vår regering får sjukvården bättre 
villkor. 

Sjukvården har dåliga villkor.

Med vår regering får Sverige åter kraft att 
växa. 

Sverige saknar kraft att växa.

Med vår regering får alla mer kvar att 
leva på. 

Folk har för lite kvar (efter skatt) att leva 
på.

Med vår regering går hon [din dotter] 
säkrare på kvällen.

Kvinnor går inte säkra på kvällen.

Med vår regering får hon råd att bo kvar. Äldre (kvinnor) har inte råd att bo kvar 
(efter makens bortgång).

Med vår regering får äldre vård i tid. Äldre får inte vård i tid.

Med vår regering får han lära sig mer i 
skolan. 

Barn lär sig inte tillräckligt i skolan.
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verbaltexten säger »rösta på din dotter». Det finns inget i bilden som pekar ut
henne som detta; hon kunde lika gärna vara min älskling, fru, syster, kompis
eller lärare.

9.5.4 Rösta på ditt Sverige

Genom nästan hela valrörelsen, från vecka 35, använde moderaterna slagordet
»Rösta på ditt Sverige» på en del affischer. I vecka 35 var det tal om två affi-
scher i eurosize-format, 140 en med en längre text under rubriken (MOB1), och
en med rubrik och en bild på Bo Lundgren (MOB2), en affisch som också an-
vändes vecka 36. Vecka 37 togs affischen åter i bruk, men nu med röd bak-
grund bakom Bo Lundgren (MOD8), där det tidigare varit blå bakgrund. Dess-
utom fanns en affisch med vit text på röd bakgrund (MOD7) efter samma mall
som affischerna vecka 33–34.

Den längre texten (MOB1) var signerad Bo Lundgren och lydde:

Rösta på ditt Sverige.
Valet handlar om mer än att rösta på politiker. 
Det finns något mycket viktigare.

Se hur människor i din närhet har det och ge din röst för att deras verklighet ska
bli bättre. I din nära verklighet är det du som bäst ser vad som behövs och vad som
fattas – inte någon politisk förmyndare bakom ett skrivbord.

Din röst kan betyda att en farmor inte beskattas ur huset, att en elev lyckas i sko-
lan, att en mamma slipper oroa sig för brott eller att en morfar får vård i tid.

Rösta den 15 september.

Bo Lundgren

Texten ger vissa förklaringar till hur »rösta på din granne»-affischerna ska tol-
kas, men den väcker också många frågor om moderaternas syn på politiken.

Först slås det fast att valet handlar om mer än »att rösta på politiker». Detta
andra är »mycket viktigare» och är – om man ska sammanfatta innebörden av
resten av texten – frågan om hur livet för människor i Sverige ska bli bättre ge-
nom att moderaterna tar över den politiska makten. Med andra ord: Valet hand-
lar om annat än att rösta på politiker, det handlar om vilken politik som ska fö-
ras. Detta är och har alltid varit själva kärnan i en demokrati, så när moderater-
na börjar med att slå fast att »valet handlar om mer än att rösta på politiker»
konstruerar man en position som man vanligtvis endast finner bland dem som
aldrig röstar, de som menar att oavsett vilka politiker som sitter i regeringen så
är det ändå samma dåliga politik. För majoriteten av väljare är det självklart att
ett riksdagsval handlar om att rösta på politiker utifrån de önskemål man har
om vilken politik som ska föras.

140 Dvs. i formatet 120 × 180 cm och placerade på de höga tresidiga affischeringsställen i metall,
som har blivit vanliga i Sverige det senaste decenniet.
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Att konstruera en position som man sedan argumenterar emot är ett mycket
vanligt argumentationsgrepp och kallas »The Straw Man Fallacy».141 Här an-
vänder moderaterna ett sådant grepp, men inte mot motståndarna. I stället är
det väljarna, läsarna, som placeras i en position som väldigt få skulle känna
igen sig i och som genast ogiltigförklaras genom påpekandet att det finns »nå-
got mycket viktigare». Att det verkligen är läsaren som pådyvlas den naiva sy-
nen på politik visas i vad som följer: imperativen se och upprepad användning
av din ger en direkt hänvändelse till läsaren och en uppmaning om att se på
samhället runt en och rösta därefter och alltså inte bara på politiker. Att bara
»rösta på politiker» kan svårligen tolkas på annat sätt än som en beskrivning
av en röstgivning där antingen slumpen eller icke-politiska förhållanden avgör
vem man röstar på.

Väljaren uppmanas alltså att se på samhället, »din nära verklighet», och av-
göra »vad som behövs och vad som fattas» och lägga sin röst enligt denna ana-
lys. Det presupponeras här att väljarna annars inte gör detta, men också att det
är i någons intresse att väljarna inte gör det: det finns en »politisk förmyndare»
(eller förmodligen flera) som sitter bakom ett skrivbord och fattar beslut som
berör »människor» på ett negativt sätt. »Förmyndare» är ett starkt negativt lad-
dat ord, en auktoritär person med makt att bestämma över andra och därmed
omyndigförklara dem. En sådan person är självklart intresserad av att upprätt-
hålla sin position, och eftersom det handlar om en »politisk förmyndare» kan
hon bara sitta kvar om hon väljs. Och hur får man folk att rösta på sig om man
är en förmyndare som inte har kontakt med »människor» och vad de behöver?
Förmodligen genom att dölja att det är detta som valet handlar om och få väl-
jarna att tro att det bara handlar om att »rösta på politiker».

På så vis sluts ringen tillbaka till påståendet att väljarna tror att valet bara
handlar om att rösta på politiker: folk tror att politik bara handlar om politiker
därför att det är i de politiska makthavarnas intresse att folk tror så. Om folk
gjorde som moderaterna föreslår, såg sig omkring och tänkte politik utifrån vad
de såg, skulle inte makthavarna få förnyat förtroende.

Moderaterna lyckas här med att på en och samma gång göra väljarna till vil-
seledda personer, de politiska makthavarna (dvs. socialdemokraterna) till för-
myndare som gör allt för att hålla kvar makten, inklusive att lura folk att politik
inte handlar om annat än politiker, och förklara varför moderaterna fortfarande
är i opposition. Allt är de skruppelfria socialdemokraternas fel men om bara

141 På webbsidan The Nizkor Project ges följande beskrivning av konstruktionen: »The Straw Man
fallacy is committed when a person simply ignores a person’s actual position and substitutes a dis-
torted, exaggerated or misrepresented version of that position. This sort of ‘reasoning’ has the fol-
lowing pattern: 1) Person A has position X. 2) Person B presents position Y (which is a distorted
version of X). 3) Person B attacks position Y. 4) Therefore X is false/incorrect/flawed. This sort
of ‘reasoning’ is fallacious because attacking a distorted version of a position simply does not con-
stitute an attack on the position itself. One might as well expect an attack on a poor drawing of a
person to hurt the person.» (Labossiere 2003.) 
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folket får upp ögonen för vad politik egentligen handlar om, kommer de att rös-
ta moderat och allt kommer att bli bra.

Bakom den moderata framställningen av politiken ligger också den paradox-
ala situation att moderaterna egentligen önskar att politikerna får mindre makt.
En viktig del av den nyliberala ideologin som moderaterna från och med Carl
Bildts tid har blivit synonyma med, är att politikerna ska lägga sig i så lite som
möjligt (»minimalstaten» som den nuvarande nyliberala danska statsministern
Anders Fogh Rasmussen142 beskrev det). Rent strategiskt ger det vissa problem
att i en valrörelse argumentera för att väljarna ska rösta på ett politiskt parti för
att det sedan kan verka för att politikerna får mindre makt i framtiden.

På de två affischerna med porträtt på partiledaren Bo Lundgren är han iklädd
antracitgrå kavaj och ljusblå skjorta, som inte är knäppt i halsen. Hans blick
möter åskådarens blick direkt, munnen är stängd, men med en lätt krusning i
mungiporna som ett mycket svagt leende. Bilden är lätt snedställd så att hela
Bo Lundgrens överkropp och huvud framstår som en vektor som går från ne-
dersta vänstra hörnet till översta högra hörnet, vilket förmodligen är tänkt att
ge ett dynamiskt uttryck. Armar och händer är helt utanför bildens ram.

Ansiktsuttrycket och den direkta blicken ger en känsla av beslutsamhet, be-
stämdhet, vilja att uppnå ett mål. Kläderna är formella, men avsaknaden av
slips gör att helhetsintrycket snarare blir propert än strikt. Det är slående att de
manliga kandidaterna från de två liberala, borgerliga partierna alla visar upp en
avslappnad klädstil utan slips. Uppenbarligen har man hos moderaterna känt
det nödvändigt att signalera att man inte är tvångsmässiga slipsbärare, något
man annars kunde tro när man ser partiets representanter i offentliga samman-
hang. Man har helt enkelt mjukat upp bilden på Bo Lundgren; de moderna glas-
ögonen och den snedställda bilden ska tillsammans med den monokromatiska
blå eller röda datorfärglagda bakgrunden ge honom en mer ungdomlig och dy-
namisk image.

Affischerna ska klart ses i samband med »rösta på din granne»-affischerna;
de som nämns på dessa affischer utgör tillsammans »ditt Sverige»: släkt, fa-
milj, kompisar, kolleger och yrkesfolk man kommer i kontakt med. Politik
handlar enligt affischerna om »det nära» och intresset förskjuts mot frågor som
rör (och berör) väljaren som en del av det civila samhället snarare än frågor
som rör landet som helhet. Här finns inget om nationalekonomi, försvar eller
andra traditionella nationella ämnen, och det är lätt att se en sådan fokus som
ett svar på den kritik som har riktats mot partiledaren och partiets maktkärna
(»bunkern») för att bara kunna tala ekonomi och för att vara för långt borta från
vanliga människors vardag.

En sak som förbryllar lite när man sammanställer »rösta på ditt Sverige»-af-
fischen med »rösta på din granne»-affischerna, är att det personliga tilltalet
plötsligt försvinner. På »granne»-affischerna används konsekvent din/dina,

142 Anders Fogh Rasmussens bok Fra socialstat til minimalstat utkom 1993.
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och samma sak sker i rubriken »rösta på ditt Sverige». Men när man kommer
till sista avsnittet där förbindelsen knyts till »granne»-affischerna, är det plöts-
ligt inte längre »din» farmor eller andra de dina utan »en farmor», »en elev»,
»en mamma» och »en morfar». Texten blir på så sätt mer i överensstämmelse
med verkligheten (jfr att inte alla har en farmor, morfar, son m.m.), men sam-
tidig försvinner den direkta appell som det personliga pronomenet ger. 

9.5.5 Retoriken

Ser man på retoriken i affischerna utifrån distinktionen manifest/latent, måste
man beskriva den som latent på alla affischerna utom affischen med den långa
texten (MOB1). Som vi har sett tidigare är argumentationen inte öppen på så
vis att alla premisser läggs fram och slutsatsen formuleras tydligt. Det handlar
om en epideitisk retorik, där syftet att främja enheten mellan sändare och mot-
tagare är tydligt. Enda undantaget är som sagt MOB1, där argumentationen är
mera öppen, fast som jag visade är det också i den affischen vissa problem med
såväl argumentationskedjorna som slutsatsen.

Ett intressant fenomen hos moderaterna är att man verkar appellera till altru-
ism hos väljarna: när man ska rösta på moderaterna är det inte explicit för ens
egen skull utan för andras. Det är andra som har problem – grannen, närpolisen,
ens barn och mor- och farföräldrar osv. – inte läsaren själv, och det att rösta på
moderaterna blir bara indirekt till fördel för en själv genom att de man tycker
om får det lättare. Detta är vad jag vet ett helt nytt drag inte bara hos modera-
terna, utan i Sverige överhuvudtaget: att så entydigt satsa på osjälviskheten
som drivkraft. Man får se det som en reaktion på anklagelser om bristande so-
cial medkänsla och kanske också som en reaktion på den negativa uppfattning
som många väljare har av nyliberalismen som uttryck för själviskhet och den
starkares rätt – »satsa på dig själv» sammanfattar på många sätt den nyliberala
synen på förhållandet mellan individ och samhälle, bl.a. efter att Svensk ar-
betsgivarförening 1982 genomförde en reklamkampanj riktad mot ungdomar,
där budskapet var »Satsa på dig själv» (Lahger 2002:42).

I samband med detta blir moderaternas ethos konstruerat som en »hjälpande
hand»: det är genom moderaterna som väljaren kan hjälpa de sina, nämligen
genom att göra slut på socialdemokraternas maktinnehav. Partiet är ett redskap
för vanliga människor som lider under den rådande politiken. Nutiden valori-
seras entydigt negativt och framtiden positivt, och det är moderaterna som i en
greimasiansk narratologisk analys143 framstår som hjälparen. Om man försöker
fylla ut aktantrollerna i den grafiska framställningen av Greimas narrativa
struktur, blir resultatet som framgår av fig. 9.9.

143 Greimas 1974; se Brügger & Vigsø 2004:73–82 för en kort genomgång.
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Fig. 9.9 Den narrativa strukturen i moderaternas valkampanj.

Väljarna har möjligheten att uppnå »Ditt Sverige» med allt vad det innebär av
positiva förhållanden, ett Sverige som kommer alla svenskar till godo. Att detta
är möjligt beror på den historiska situationen (det är inget materiellt till hinder
för detta) och den liberala ideologin som förklarar hur man gör. Motståndarna
är socialdemokraterna som vill bevara det nuvarande Sverige, och hjälparna är
moderaterna som kan göra en insats om man får förtroendet från väljarna.

På så vis handlar det om en »klassisk» uppfattning av partierna som väl-
jarnas förlängda arm, som redskap i en politisk strid. Det direkta tilltalet ger
makt åt väljaren, det är hon som fattar besluten. Men som analysen av affischer
visade är det ganska mycket brus i framförandet av budskapet; det är inte bara
så att det blir lite oklart man det egentligen lägger i begreppet »Ditt Sverige»,
det krävs också att man redan innan känner till och accepterar den moderata
diskursen för att man ska kunna dra de rätta slutsatsarna.

9.5.6 Kampanjen som marknadsföring

Moderaternas affischkampanj är tydligt tänkt som en kampanj i flera tempi, där
en negativ beskrivning av situationen i Sverige i dag (och därmed av den so-
cialdemokratiska regeringen) följs av en positiv beskrivning av läget efter en
moderat valseger. Detta förvånar inte, eftersom moderaterna i alla valkampan-
jer sedan 1991 har använd sig av kampanjtekniker som måste betecknas som
marknadsföringsmässiga (se Vigsø 1993b och 1996b). Att göra en kampanj i
flera tempi är ett tydligt marknadsföringsgrepp, liksom de två huvuddelarnas
klara grafiska profil. Dock kan man undra varför partiet väljer att göra en af-
fisch med klar röd bakgrundsfärg, när just den färgen så tydligt förknippas med
partiets huvudmotståndare och på så vis kan bidra till att försvaga igenkänn-
barheten.

Som beskrivits ovan talar affischerna direkt till läsaren, men samtidig har de
en sådan retorik att målgruppen blir snävare än det allmänna tilltalet antyder.
Affischerna vänder sig till folk som instämmer i att situationen i dagens
Sverige kan kritiseras – skatterna är för höga, brottsligheten för hög och före-
tagsklimatet för dåligt – och att detta är socialdemokraternas fel. Samtidig
finns en i grunden negativ inställning till politiker och till staten, som anses un-
dertrycka individen, och kombinerar man detta med bildaffischernas traditio-

Sändare
Liberalismen och 
historien

→ Objekt
»Ditt Sverige»: 
säkerhet, trygghet, 
företagsamhet

→ Mottagare
Svenskarna

↑
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Moderaterna
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Väljarna

← Motståndare
Socialdemokraterna
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nella könsrollsmönster har man konturerna av en målgrupp som i hög grad
överensstämmer med moderaternas kärnväljare.144 Det argumenteras inte för
synpunkterna annat än på ett sätt som kräver kunskap om och accept av den
moderata världsbilden för att kunna fungera för läsaren, och det är svårt att se
något som appellerar till nya väljare. Det finns dock en möjlighet till erövring
av nya röster om man utgår ifrån att kristdemokraterna, folkpartiet, centerpar-
tiet och moderaterna till dels kämpar om samma väljarsegment. Men även i
förhållande till de övriga borgerliga partierna är det svårt att se något slagkraf-
tigt argument för just moderaterna. Här gör t.ex. den påvisade pådyvlingen av
naiva åsikter om politiken att i grunden positiva väljare kan känna sig nedlå-
tande behandlade.

Vad gäller partiets image är grundstommen den klassiska moderata stånd-
punkten: motstånd mot skatter, krav på mer polis och bättre villkor för företa-
garna. Man kan se tendenser till en uppmjukning genom appellen till altruism
och omtänksamhet, men frågan är hur väl detta slår igenom hos väljarna. Sam-
tidig framstår partiet som mycket centralistiskt genom den ensidiga exponering
av partiledaren som representant för partiet, något som moderaterna och cen-
terpartiet är ensamma om i 2002 års valrörelse. Här finns det eventuellt en in-
tern komplikation: moderaterna hade redan vid valtidpunkten haft intern debatt
om byte av partiledare, något som också blev verklighet efter valet. Den ensi-
diga framhävningen av partiledaren som den som tecknar partiet kan därför
kanske ses som ett resultat av ett tillfälligt övertag i den interna maktkampen,
men om man ser på tidigare valkampanjer under 1990-talet framstår modera-
terna som ett nästan lika centralistiskt parti som centerpartiet vad gäller partiets
ansikte utåt.

9.5.7 Sammanfattning

Moderaternas affischkampanj faller i fyra etapper och innehåller flera olika ty-
per av affischer: en rad textaffischer på temat »din släkting/kompis har inte/kan
inte …», en rad bildaffischer med temat »rösta på din …», och under temat
»rösta på ditt Sverige» såväl textaffischer som porträtt av partiledaren. Gene-
rellt går kampanjen från en negativ beskrivning av nuläget i Sverige och en im-
plicit kritik av den sittande regeringen, till en framtidsriktad uppmaning att rös-
ta på (dvs. till fördel för) personer man känner och känner för. Argumentatio-
nen är till stor del underförstådd och det krävs god kännedom om partiets ideo-
logi och politik för att läsaren ska kunna rekonstruera argumentationen.

144 I Minervamodellen skulle de förmodligen placeras i den västliga delen runt den horisontella
axeln med tendenser som strävar såväl norrut som söderut, men med en övervikt söderut mot sta-
tus, fritt näringsliv och privatisering. Partiet är på många sätt placerat med ena benet i en vär-
dekonservativ tradition och med andra benet i en laissez-faire liberalism.
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Kampanjen är byggd på en kraftig positionering i opposition till socialdemo-
kraterna, och det krävs att man delar denna dikotomisering för att slutsatserna
ska bli de intenderade.

9.6 Socialdemokraterna

9.6.1 Kort beskrivning av affischerna

Socialdemokraternas affischer faller i tre grupper. En grupp om åtta affischer
med en eller två kandidater och en kortare text på temat »tillsammans», där den
röda texten finns i en vit textruta med röda kanter snedställd över kandidaten
eller kandidaternas torso. En grupp om fem affischer med endast röd text på
gul botten på temat »tillsammans» och en grupp om tre affischer med barn,
ungdomar och äldre och texterna »Rättvisare / Starkare / Tryggare tillsam-
mans», där den röda texten finns i en vit textruta.

9.6.2 Tillsammans med kandidaterna

Socialdemokraterna hade åtta affischer med porträtt på kandidater och ett po-
litiskt slagord:

Alla människors frihet. Tillsammans för en rättvis värld. [Anna Lindh] (SOK1)
Alla barn förtjänar en bra start i livet. Tillsammans för Stockholm [Thomas Bod-

ström & Annika Billström] (SOK2)
När stockholmarna blir fler måste bostäderna också bli det. Tillsammans för Stock-

holm [Bosse Ringholm & Annika Billström] (SOK3)
Ordning och reda i ekonomin. Tillsammans för minskade klyftor. [Bosse Ringholm]

(SOK4)
Tillsammans för trygghet och utveckling. [Göran Persson] (SOK5)
Tillsammans kan vi göra Sverige bättre. [Göran Persson] (SOK6)
Trygga människor vågar pröva nytt. Tillsammans för mer nyfikenhet. [Leif Pagrot-

sky] (SOK7)
Alla. Inte bara några. Tillsammans mot orättvisor. [Wanja Lundby Wedin] (SOK8)

Observera att affischerna SOK2 och 3 är affischer från Stockholm, men att de
på socialdemokraternas hemsida (www.socialdemokrat.se) presenteras till-
sammans med övriga rikstäckande affischer utan övriga kommentarer. På
dessa två affischer avbildas Stockholmspolitikern Annika Billström tillsam-
mans med två riksdagspolitiker och ministrar, så syftet är klart att kedja ihop
den socialdemokratiska politiken i huvudstaden och i landet generellt.

Om man ser på kandidaternas klädstil är den helt homogen med bara ett un-
dantag, nämligen Bosse Ringholm. Han har grå kostym och vit skjorta med ett
blått rutmönster samt lila slips. Alla övriga, män som kvinnor, har svart kostym
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(eller en kvinnlig ekvivalent till detta) och vit skjorta (vit blus för kvinnorna).
Man har tydligen valt att skapa en socialdemokratisk uniform på affischerna,
en uniform som genom sin konventionella kombination av svart och vitt inte
bara signalerar seriositet utan också en viss konservatism eller trohet mot tra-
ditionen. Sobert och korrekt, men dock med ett visst utrymme för variation i
alla fall hos herrarna, där slipsens vara eller inte vara och dess färg kan varie-
ras. Statsminister Göran Persson bär en mörkröd slips, som en nedtonad hom-
mage till rörelsen, medan Thomas Bodström bär en grå. Leif Pagrotsky, som
inte har slips men uppknäppt skjorta, framstår som den klart mest avslappnade
och avspända av alla, vilket understryks av hans kroppspråk: han sitter på en
hög taburett (modell barstol kan man gissa) med höger hand i sidan och vänster
hand vilande på vänster ben. Han skrattar och har tydliga skrattrynkor runt
ögonen, som blickar snett åt höger mot en osynlig samtalspartner som han lyss-
nar på. Helhetsintrycket är en avslappnad person, inte formell (utan slips), men
seriös (svart kostym och vit skjorta), i ett avspänt samtal med någon okänd per-
son.

Verkar Leif Pagrotsky avslappnad och informell, framstår de övriga mer for-
mella, bl.a. därför att uppställningarna så tydligt är arrangerade. Det är förvisso
också bilden på Pagrotsky, vilket man kan se på den gemensamma bakgrun-
den. Uppenbarligen har alla fotograferats i en studio med ett mjukt fallande
beige skynke som bakgrund, men medan Pagrotsky verkar ha fångats i en aktiv
situation, är de övriga kandidaterna ganska statiska i sitt kroppspråk.

Den tydligaste posituren intar Anna Lindh, som med händerna i sidan ser
rakt mot läsaren med ett leende. Ansiktet signalerar vänlighet och öppenhet,
men händerna uttrycker bestämdhet och aktivt ställningstagande.145 

Statsminister Göran Persson är den enda av socialdemokraternas kandidater
(och den enda i valrörelsen överhuvudtaget) som har avbildats på så nära håll
att det närmar sig vad man kan beteckna som intimt. En avbildning på en af-
fisch ger vissa svårigheter att bedöma avståndet, men här är det beskärningen
av bilden som ger ledtråden. Persson är så nära att man inte ser hans axlar,
medan ansiktet är i frontal vinkel. Intrycket är därför en närhet som i ett intimt
eller åtminstone personligt samtal. Han ser läsaren rakt i ögonen och har ett
icke ovänligt men bestämt drag kring munnen och lätt stängda ögonlock, vilket
också signalerar koncentration och vilja. Med andra ord: vi står ansikte till an-
sikte med statsministern, som allvarligt och bestämt men vänligt ser oss rakt i
ögonen. Han visar beslutsamhet och en fast övertygelse, vilket ska ses i sam-
band med texten på affischen, som vi ska se närmare på nedan.

När alla övriga kandidater är klädda i svart kostym och vit skjorta/blus, blir

145 Också här är det svårt att använda Martinecs schema som en entydig mall, men en stängd, fram-
åtriktad kropp ger vad John Mole (2003) kallar ett »kampberett» (»combative») intryck. Kombi-
nerat med positiva ansiktsuttryck, får man hos Martinec en särskild form av intresse (aktiv + posi-
tiv) och därmed vilja att försvara sina synpunkter.
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det intressant varför inte Bosse Ringholm har samma uniform. Hur ska detta
tolkas? Eller kanske snarare: hur kommer detta att tolkas? Ett uttryck som dy-
ker upp helt osökt när man ser en person i grått tillsammans med en rad perso-
ner i svart, är »grå eminens» – en inte så exponerad person som från sin tilba-
kadragna position har stor reell makt. I fallet Bosse Ringholm är det dock svårt
att acceptera beskrivningen av honom som tilbakadragen; han är klart en av
den socialdemokratiska regeringens mest exponerade ministrar. Däremot pas-
sar epitetet gråsosse mycket bra på Ringholm:

gråsosse, benämning myntad på 1960-talet på socialdemokrat, företrädesvis ur en
äldre generation, med en pragmatisk och praktisk syn på politiken och med sinne för
behovet av politiska kompromisser och successiva reformer inom det bestående
samhällets ram.  (Nationalencyklopedin.)

Ringholm var och är finansminister, ett område som betraktas som torrt, svårt
och rationellt; han har genom åren talat för reformer snarare än revolutioner,
och såväl hans politiska synpunkter som hans framträdande kvalificerar honom
för benämningen gråsosse.146 På affischen där han uppträder ensam (SOK4)
vrider han huvudet snett åt sidan och ser i samma riktning, mot en person
utanför bilden. Han ser uppmärksam ut, men som om han är fångad i ett ögon-
blick där en kommentar från sidlinjen påkallar hans uppmärksamhet. Han ser
lite besvärad ut, men ändå vänlig, något som går igen på affischen där han sitter
ned medan Annika Billström står vid hans sida med handen på hans axel
(SOK3). Utan att lägga för mycket i hans minspel kan man konstatera att han
inte har samma höjda ögonbryn som Billström och att han verkar lite motvillig
mot situationen. Och även om han ser läsaren rakt i ögonen är hans kropps-
språk ganska stelt, rakt och spänt, som om han har placerats i en situation han
inte trivs i. Hans utstrålning är den mest komplicerade av alla kandidaterna, så
det är inte bara genom den avvikande klädfärgen som han skiljer ut sig; också
den sneda vinkel på soloporträttet (SOK4) bidrar till att han sticker ut från de
andra.

LO-ordförande Wanja Lundby Wedin står i vad John Mole (2003) kallar en
»reflective mode» med alla kännetecken på att vara »attentive»: hon står upp,
har armarna bakom ryggen och ett leende. Hon är öppen, uppmärksam och
tillmötesgående – men samtidig seriös och formell genom sin klädstil.

En sista kommentar ska knytas till de två affischerna med Annika Billström
(SOK2 & 3). Att det här är kvinnan som står upp och männen som sitter ned
verkar till en viss del som en inversion av en klassisk uppställning med mannen

146 Åtminstone bland folk som deltar i debatter på Internet finns det en utbredd syn på Bosse Ring-
holm som »gråsosse». Till exempel skrev »Tanten» på Passagen.se den 27 maj 2004: »Ja Ring-
holm är inte bra, en dålig sosse, en gråsosse som ska bort» (http://debatt.passagen.se/show.fcgi?ca-
tegory=500000000000019&conference=10500000000000178&posting=19500000001690176).
En sökning på Google.se ger fler exempel på inlägg och artiklar där Bosse Ringholm kallas för grå-
sosse eller buntas ihop med andra som kallas så.
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som den starka, skyddande, och kvinnan som den passiva, underordnade. Som
Erving Goffman (1979:40) skriver:

A classic stereotype of deference is that of lowering oneself physically in some form
or other of prostration. Correspondingly, holding the body erect and the head high is
stereotypically a mark of unashamedness, superiority and disdain.

Utifrån en sådan stereotyp framstår Stockholmspolitikern Billström som den
överordnande i förhållande till Bodström och Ringholm. Det finns dock också
exempel på att rollerna är ombytta, enligt Goffman (1979:40), som från perio-
den runt 1900 upptäckte bilder där mannen sitter ned och kvinnan står bakom
honom:

An interesting contrast is to be found in turn-of-the-century portrait poses of couples,
wherein the effect was often achieved of displaying the man as the central figure and
the woman as backup support, somewhat in the manner of a chief lieutenant.

Så historiskt finns det faktisk möjlighet att tolka uppställningen på två dia-
metralt motsatta sätt.

Texterna på affischerna har som genomgående motto »Tillsammans», ett
ord som något år tidigare var titeln på en film av Lukas Moodysson om kollek-
tivliv, politisk medvetenhet och konformitet. Ordet kom att fungera som en
nyckelord som fångade upp många av de politiska och sociala tankar som var
härskande på 1970-talet, något som den socialdemokratiska kampanjledningen
knappast kan ha varit omedveten om. »Tillsammans» är ett ord med en stor
symbolisk potential, bl.a. på grund av den entydigt positiva klang ordet har hos
de flesta. Ordet signalerar samarbete, gemenskap, hänsyn till andra (t.ex. de
svagare), samverkan, och det är som begrepp ett av de mest frekventa i politisk
kommunikation överhuvudtaget, inte bara i Sverige – att samverka, förenas, ar-
beta för ett gemensamt mål är på många sätt kärnan i ett demokratiskt samhälle,
och det fungerar därför på såväl höger- som vänstersidan av det politiska
spektret.147

Ordet »tillsammans» skapar en samhörighet som inte specificeras vad gäller
omfattningen. Potentiellt gäller samhörigheten därför alla människor, avsända-
ren och hela gruppen av mottagare, dvs. hela väljarkåren. Ordet skapar således
en gemenskap som överbryggar partigränserna genom att implicit postulera
existensen av ett gemensamt mål som är det man ska jobba tillsammans för att
uppnå. Samtidig ingår affischerna i en politisk kontext som vi som läsare vet
är en kamp mellan partier. På så vis blir det en motsättning mellan socialdemo-
kraterna och alla övriga partier genom att vikten läggs på socialdemokraterna

147 Även om det måste sägas ha en viss övervikt på den socialistiska sidan med dess mer grundläg-
gande kollektivistiska syn och dess organisatoriska historia. Å andra sidan har högersidan sin va-
riant i form av den nationella samlingen, förenandet kring traditionella värden osv. Tillsammans
var också under 2002 namnet på en av regeringen initierad antimobbningskampanj, se www.till-
sammans.gov.se.
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som de som företräder allas bästa. Övriga partiers synpunkter blir på så vis im-
plicit ett uttryck för särintressen, något som bara är till glädje för en grupp i
samhället, inte för gemenskapen. Vi har här en variant av en mekanism som
generellt gör sig gällande inom politisk kommunikation, nämligen att fram-
hävning av egna kvaliteter implicerar att andra inte har dessa egenskaper. De-
markationen skapar ett vi som egentligen omfattar alla, även motståndarna som
på så vis placeras i en position där man inte inser att det som är till gagn för
gemenskapen också i sista instans gagnar varje individ.

Texterna på affischerna faller i två grupper. Å ena sidan har vi påståenden i
form av meningar följda av slagordet tillsammans:

Alla barn förtjänar en bra start i livet. Tillsammans för Stockholm148 
När stockholmarna blir fler måste bostäderna också bli det. Tillsammans för Stock-

holm 
Tillsammans kan vi göra Sverige bättre. 
Trygga människor vågar pröva nytt. Tillsammans för mer nyfikenhet. 

Å andra sidan har vi fraser av slagordskaraktär, i kombination med slagordet
tillsammans:

Alla människors frihet. Tillsammans för en rättvis värld.  
Ordning och reda i ekonomin. Tillsammans för minskade klyftor. 
Tillsammans för trygghet och utveckling. 
Alla. Inte bara några. Tillsammans mot orättvisor. 

Texten »Tillsammans kan vi göra Sverige bättre» användes också 1976, då
som »Tillsammans kan vi göra ett bra land bättre» (Bodin, Nycop & Åkerström
1979:96). I båda fallen är innebörden densamma, nämligen att Sverige – under
en socialdemokratisk regering – redan är bra, men att ett fortsatt förtroende
kommer att göra det ännu bättre.149 Också påståendet att alla barn förtjänar en
bra start i livet och att fler invånare skapar behov av fler bostäder kan sägas att
vara klassiska politiska formuleringar i båda form och innehåll. Argumenta-
tionsstrukturen är här ett påstående följt av en uppmaning att förverkliga detta,
eftersom »tillsammans» är en implicit uppmaning till samverkan.

En av affischerna har dock en något förvånande text: »Trygga människor vå-
gar pröva nytt. Tillsammans för mer nyfikenhet.» Här är det nödvändigt att lä-
saren själv fyller i fler premissser än textens för att nå fram till konklusionen,
se fig. 9.10.

Samtidig är texten ett underförstått svar på påståendet (speciellt från mode-
raternas håll) att trygghet och framgång/utveckling står i motsättning till var-

148 Textraden »Tillsammans för …» uppträder på två olika ställen i affischerna. När den uppträder
i textboxen, avslutas den med punkt; när den uppträder under partinamnet längst ner på affischen
avslutas den inte med punkt. Man skiljer uppenbarligen mellan att betrakta den som en del av ett
citat och som ett slagord i rubrikform.
149 »Gör goda tider bättre» som socialdemokraterna i Danmark hade som slogan på 1960-talet. Att
slagorden är så lika hos socialdemokraterna i de olika nordiska länderna är inte en slump, utan be-
ror på partiernas position som långvariga regeringspartier under en ekonomisk uppgångsperiod.



172

andra, att otryggheten som följer av en satsning är en förutsättning för att driva
ekonomin och utvecklingen framåt. Socialdemokraternas svar på detta är en-
ligt affischen att det förhåller sig tvärtom; det är först när man är trygg som
man har rådrum att tänka nytt och man vågar endast något nytt om man inte
känner sin trygghet hotad. Här finns med andra ord en central (ideologisk) mot-
sättning mellan moderaternas och socialdemokraternas syn på människan och
hennes drivkrafter.

Andra gruppen av texter består som sagt av slagordsaktiga fraser som for-
mulerar vad målet är: alla människors frihet, en rättvis värld, ordning och reda
i ekonomin, minskade klyftor, trygghet och utveckling. En lapidarisk fras, »te-
legramstil», som bidrar till att ge slagorden en universalitet, lyfta dem över var-
dagspolitiken. Men i sista formuleringen: »Alla. Inte bara några. Tillsammans
mot orättvisor.» har det korthuggna gått så långt att det kräver ganska mycket
tolkning från läsaren för att texten ska få mening. Det är först sista ordet, orätt-
visor, som gör det möjligt att tolka textens mening som »låt oss jobba tillsam-
mans mot orättvisor, till gagn för alla och inte bara några».

Ser man på kombinationen av kandidat och slagord är det tydligt att man inte

Fig. 9.10 Premisser och konklusioner i SOK7.

Fig. 9.11 Kandidater och ämnen på socialdemokraternas affischer.

Premiss Trygga människor vågar pröva nytt.

Premiss Det är positivt att våga nytt och vara nyfiken.

Konklusion Därför måste vi säkra tryggheten.

Premiss Samarbete säkrar tryggheten.

Konklusion Genom att rösta på socialdemokraterna kan du vara med att säkra
tryggheten i Stockholm.

Kandidat Textens ämne

Göran Persson, statsminister trygghet, utveckling, göra Sverige bättre

Anna Lindh, utrikesminister frihet, global rättvisa

Bosse Ringholm, finansminister ordnad ekonomi, minskade klyftor

Leif Pagrotsky, handelsminister trygghet och nyfikenhet

Bosse Ringholm, finansminister & 
Annika Billström, kommunalpolitiker i 
Stockholm

minska bostadsbristen i Stockholm

Thomas Bodström, justitieminister & 
Annika Billström, kommunalpolitiker i 
Stockholm

barns villkor, Stockholm

Wanja Lundby Wedin, LO-ordförande rättvisa för alla
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slumpmässigt har kombinerat de två, men att det finns ett ämnessammanhang
(fig. 9.11). LO-ordföranden får förespråka (ekonomisk och social) rättvisa, fi-
nansministern ordnad ekonomi, etc., medan statsministern får det övordnade
ansvaret genom att tala om Sverige och utvecklingen.

9.6.3 Tillsammans för …

I socialdemokraternas affischkampanj ingick fem rena textaffischer, också de
på temat »tillsammans»:

De äldre ska inte behöva känna oro. Alla ska få åldras i trygghet. Tillsammans för
ett tryggare Sverige (SO1)

Barn på dagis behöver omtanke. Mer tid för varje barn kräver mer personal. Tillsam-
mans för bättre dagis (SO2)

Ingen ska bli sjuk av jobbet. Nya jobb och utvecklande arbetsplatser. Tillsammans
för arbete åt alla (SO3)

Om vården ska bli bättre måste köerna bort. Då behövs mer personal. Tillsammans
för bättre sjukvård (SO4)

Trygga barn vågar vara nyfikna. Mindre klasser och fler lärare är en bra början. Till-
sammans för en bättre skola (SO5)

Affischerna koncentreras runt vård och skola i ett livsperspektiv från dagis
över arbete till äldreomsorg. De hålls ihop av ämnet men också av formen: två
propositioner och ett slagord »tillsammans för». Hur de två propositionerna
kopplas ihop varierar dock. I tre fall finns det inga konnektivbindningar utan i
stället en retorisk binding i form av (partiell) anafor eller isotopi (äldre–åldras;
barn–barn; jobbet–arbetsplatser), och endast i ett fall en kausal konnektiv (då)
där den betingande och den betingade satsen har skilts från varandra av en
punkt. 

Hur de två propositionerna förbinds med varandra och med slagordet har be-
tydelse för hur de fungerar retoriskt, särskilt hur den underförstådda argumen-
tationen konstrueras.

Ser man på argumentationen i ett par av affischerna, SO2 och SO3 (fig. 9.12
och 9.13) finns det samtidigt med denna sakinriktade argumentation en paral-
lell och mycket rudimentär argumentation som bakgrund för slagordet »Till-
sammans för…». I SO2 kan en del av den beskrivas som i fig. 9.14.

Liknande scheman kan göras för alla fem affischerna: olika argumentations-
kedjor fungerar parallellt och ihop, och alla leder till samma slutliga tes: Rösta
på socialdemokraterna. Men den presupponerade negativa skildringen av
situationen nu – oroliga äldre, brist på omtanke om barnen på dagis, folk som
blir sjuka av jobbet eller bristen på jobb, långa köer i vården, otrygga och
icke-nyfikna barn – döljs i argumentationen genom att fokus sätts på det ge-
mensamma målet att göra allting bättre. Och i alla fallen är den egentliga för-
utsättningen också dold, nämligen att det handlar om problem som kan och bör
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Fig. 9.12 Argumentationsstrukturen i SO2.

Fig. 9.13 Argumentationsstrukturen i SO3.

Fig. 9.14 Argumentation i SO2.

Faktatillstånd:
Det behövs 
mera personal

Tes: Rösta på 
socialdemo-
kraterna

Berättigande skäl: 
Socialdemokra-
terna vill anställa 
mer personal

Faktatillstånd: 
Barn på dagis 
behöver 
omtanke

Tes: Det 
behövs mer 
personal

Berättigande 
skäl: Omtanke 
tar tid

Faktatillstånd: Det beövs mer ut-
vecklande och fler arbetsplatser

Tes: Rösta på 
socialdemo-
kraterna

Berättigande skäl: 
Socialdemokra-
terna vill skaffa 
fler och bättre 
arbetsplatser

Faktatillstånd: 
Ingen ska bli 
sjuk av jobbet

Tes: Det behövs 
fler och mer ut-
vecklande ar-
betsplatser

Berättigande skäl: Man blir sjuk 
av att jobba på en icke-utveck-
lande arbetsplats eller vara 
arbetslös

Faktatillstånd Dagis kan bli bättre.

Tes [Låt oss jobba] Tillsammans för bättre dagis.

Berättigande skäl Vi vill alla att dagis ska vara så bra som möjligt.

Faktatillstånd Vi vill alla att dagis ska vara så bra som möjligt.

Tes Rösta på socialdemokraterna.

Berättigande skäl Att skapa bra dagis är en politisk fråga, och socialdemokraterna
vill kämpa för detta i politiken.
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lösas politiskt. Det förutsätts att alla problemen med vård, skola, omsorg,
otrygghet och sjukskrivning kan lösas genom politiska ingrepp. Det ger ju
vissa problem att regeringspartiet konstaterar att det finns sådana problem och
att de kan lösas politiskt, för då blir frågan varför regeringspartiet inte har gjort
det redan, när man nu har haft makten. Socialdemokraterna riskerar att (den
dolda) argumentationen vänds mot dem själva.

Det är i det ljuset man ska förstå slagordens komparativer. Det handlar inte
om ett tryggt Sverige, utan ett »tryggare Sverige»; inte om bra dagis/sjukvård/
skola, men om »bättre dagis/sjukvård/skola». Socialdemokraterna fortsätter
linjen med att implicit påstå att tillståndet är bra, men att vi kan och bör göra
det bättre, och underförstått ligger påståendet att det har blivit bra just för att
socialdemokraterna har haft makten och att väljarna måste se till att partiet får
förnyat förtroende om utvecklingen ska fortsätta åt rätt håll.150

Det enda slagordet som inte innehåller en komparativ, »Tillsammans för ar-
bete åt alla», är ett klassiskt socialdemokratiskt (och kommunistiskt) slagord
som (bortsett från en kort parentes i Sveriges historia då det rådde full syssel-
sättning) har kunnat användas ända sedan det moderna partisystemets fram-
växt. »Arbete åt alla» är ett beprövat slagord, men dess faktiska innebörd va-
rierar med hur nationalekonomin och arbetsmarknadspolitiken har utvecklats.
Utan att gå i detalj kan man säga att begreppet full sysselsättning inte längre är
samma sak som fulltidsanställning åt alla i arbetsför ålder.151

9.6.4 Tillsammans med jämnåriga

Tredje gruppen av affischer i socialdemokraternas valrörelse utgjordes av tre
affischer med barn, ungdomar och äldre involverade i olika former av lek och
spel med jämnåriga: barnen (tre flickor och två pojkar) befinner sig i en gym-
nastiksal med många och stora kuddar; ungdomarna (två flickor och en pojke)
står runt ett bordtennisbord, och de äldre (två män, en kvinna och en person
utanför bilden med bara en hand synlig) spelar Alfapet. I översta högra hörnet
finns socialdemokraternas logo (den leende rosen) i rött, i nedersta högra hör-
net finns ett rött band med partiets namn. Dessutom finns det ett vitt fält med
rundade hörn och röd kant med följande slagord i rött: Rättvisare tillsammans
[Barn] (SOP2); Starkare tillsammans [Ungdomar] (SOP3); Tryggare tillsam-
mans [Äldre] (SOP1).

150 Man kan här dra en parallell till reklamens försäljningargument: »nu ännu bättre». Den impli-
cita komparativen har ända sedan 1960-talet setts som ett kännetecken för reklamspråket, men som
Korpus 2004 visar är det inget som särskiljer detta från annan prosa. »En försiktig slutsats är att
det i skriven svenska är betydligt vanligare med implicita komparativer än med explicita.»
151 Ökad mobilitet, längre och återkommande utbildning, strukturella omvandlingar, arbetsmark-
nadspolitiska åtgärdar som friår, ökad deltid och överhuvudtaget ökad flexibilitet är några av or-
sakerna till att »arbete åt alla» inte betyder samma sak 2002 som det gjorde 1930.
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Barnen som leker i gymnastiksalen tittar antingen på varandra eller på något
utanför bilden till höger och ovanför dem, förmodligen en vuxen. Ingen av dem
tittar i kameran och det skapas på så sätt ingen förbindelse med läsaren. Barnen
är engagerade i sin lek och bilden ger intryck av rörelse och fart. Kuddarna och
barnens kläder är färggranna och kombinationen verkar inte »komponerad» på
något sätt, utan är snarare något kaotisk, vilket konnoterar liv och verklighets-
förankring. Det är med andra ord en bild som framstår som om den är tagen en
vanlig dag på ett vanligt lekis eller en vanlig förskola.

Hur hänger bilden ihop med texten »rättvisare tillsammans»? Att barnen är
tillsammans är klart, men det enda i bilden som kan förknippas med rättvisa är
att gruppen innehåller såväl pojkar som flickor och att en av flickorna har mörk
hy. Barnen leker med varandra utan att tänka på kön och hudfärg, dvs. jäm-
ställt, och det måste vara det som ordet »rättvisare» syftar till. »Tillsammans»
är »rättvisare», och förmodligen ska detta leda tankarna till motsatsen: det är
inte rättvist när barn inte är tillsammans utan tanke på kön, hudfärg, religion
och social status. Affischen blir på så vis ett försvar för kommunal förskola
o.dyl., där det inte är föräldrarnas betalningsförmåga eller religiösa idéer som
bestämmer, och på så vis blir affischen också en attack mot friskolorna som de
borgerliga förespråkar.

Affischen med ungdomarna visar två tjejer som står nära varandra medan
den ena viskar i örat på den andra, som – av blicken att döma – lyssnar koncen-
trerat och inte fokuserar på något som helst. Lite till höger om dessa står en poj-
ke som tittar mot läsaren, men med fokus på något till vänster om kameran. Det
skapas alltså inte heller här någon ögonkontakt med läsaren. Uppställningen
runt pingisbordet med racketar i händerna, men inte i någon spelmässig upp-
ställning, tyder mer på lek än »seriöst» spel, där man har gjort ett avbrott för
att utväxla hemlisar som får den lysnande tjejen att le. Också på denna affisch
är båda könen representerade och den lyssnande tjejen har mörk hy, något som
får ses i relation till debatten om integrationspolitiken och kritiken av den so-
cialdemokratiska regeringen för inte att ha kunnat åstadkomma en tillfredsstäl-
lande integration av invandrare. På affischen är den mörkhyade tjejen helt klart
integrerad i en svensk (tjej)gemenskap.

Texten »starkare tillsammans» står under de två tjejerna, och det är då helt
naturligt att koppla ordet »tillsammans» till just de två, som står så nära var-
andra. Affischen blir på så sätt ett påstående om att tjejer blir starkare av att få
umgås med varandra (på egna villkor bör man tillägga). Samtidig finns det en
pojke med i bilden, så det är inte tal om någon segregerad situation (så som
några i debatten om tysta flickor och diskriminering har ställt krav på). 

På affischen med äldre sitter två män och en kvinna (samt en person vars kön
det inte går att utläsa, då man bara ser ena handen) samlade kring ett spel Al-
fapet. Mannen till vänster slår upp i en (ord)bok och tittar tvärs över bordet på
personen utanför bilden, medan den andra mannen och kvinnan diskuterar
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möjligheterna i de bokstäver som han radat upp. Alla verkar engagerade men
också roade av spelet. 

Textens »tryggare tillsammans» passar på situationen, då ingen av de tre ser
otrygg ut, men förmodligen ska sammanhanget tolkas bredare än så. Här hand-
lar det om pensionärer som umgås med varandra och trivs med det; de är inte
isolerade och rädda, utan är del av en social gemenskap. Affischen bör klart
tolkas som ett försvar för att erbjuda äldre möjlighet att vara tillsammans med
jämnåriga, och det ligger nära till hands att koppla detta till någon form av ål-
derdomshem eller annan offentlig institution. De äldre får en bättre tillvaro, ett
större socialt nätverk och därmed ökad trygghet om de bor med andra äldre.

De tre affischerna ger tillsammans ett entydigt budskap om att det är bättre
att vara »tillsammans» än ensam; man blir tryggare och starkare och samhället
blir rättvisare. Fast hur denna »tillsammansvaro» ska uppnås är inte så tydligt
på affischerna. Eftersom slagorden kopplas till ett politiskt parti, är det möjligt
att tolka »tillsammans» på två sätt. Antingen innbär detta att rösta på socialde-
mokraterna ännu ett sätt att vara tillsammans på, och därmed ett sätt att bli star-
kare och tryggare i ett mer rättvist samhälle. Eller också är det en uppgift för
politikerna att säkra tryggheten, styrkan och rättvisheten, och genom att rösta
på socialdemokraterna får man politiker som vill se till att så blir fallet. De två
tolkningar uteslutar inte varandra, men man kan diskutera vilken av dem som
verkar mest näraliggande för läsaren.

9.6.5 Retoriken

Vad gäller sättet att argumentera på socialdemokraternas affischer finns det
stor variation. Som för övriga partier gäller det att huvudparten av affischerna
har en latent retorik med dold argumentation, där läsaren själv ska fylla i de
saknade premisserna, konklusionerna m.m. På vissa affischer finns det dock en
manifest retorik med en mera öppen argumentation, som »När stockholmarna
blir fler måste bostäderna också bli det», fast också i dessa fall är en väsentlig
del av argumentationen dold. Det förutsätts att alla de problem som tas upp på
affischerna är politiska problem, dvs. problem som det är politikernas uppgift
att lösa. För detta argumenteras det inte, det är underförstått precis som den
önskade retoriska effekten att väljarna ska rösta på socialdemokraterna.

Kampanjen är i extrem grad röstsamlande, vilket även speglas i kampanjens
genomgående slagord tillsammans. Tillsammans är en inkluderande term som
inte utesluter några; den är ännu mera inkluderande än termen vi svenskar och
får faktisk placeras på nivå med vi människor. Termen postulerar en intresse-
gemenskap, men genom att gemenskapen är så generell blir den universell och
frikopplad från sociala och politiska intressen. Det postuleras med andra ord en
gemenskap som räcker vidare än partipolitiken och det konstrueras en allom-
fattande enhet av alla människor i Sverige. Ingen utesluts och ingen ska berö-



178

vas något; i stället gäller det »Alla. Inte bara några.» (SOK8)152 därför att det
är en rättvis fördelning.

Att kampanjen på så vis är ett tydligt uttryck för en epideitisk retorik hänger
ihop med partiets position som regeringsparti. Vill man behålla makten måste
man appellera brett. Regeringspositionen speglas också i hur partiet valoriserar
tiden: när man har haft ansvaret för Sveriges regering under de gångna fyra
åren, måste man nödvändigtvis valorisera nutiden positivt, som ett resultat av
partiets politik. Men samtidig är det nödvändigt att ha något att sträva efter och
framtiden måste därför valoriseras ännu positivare. Resultatet blir som vi såg
en kampanj som riktar sig mot att göra allting »bättre», att gå ytterligare ett steg
på den redan inslagna vägen mot det perfekta samhället.

Vem socialdemokraternas politiska motståndare är framgår inte av affischerna
som är rensade på referenser till övriga partier, ja till alla andra grupper än »alla».
Enda tillstymmelsen till antagonism finns i affischen »Alla. Inte bara några.» där
en motsättning mellan gemenskap och grupp berörs, men inte mer än så. 

Resultatet av ovanstående är en dubbel vaghet: å ena sidan ges inte läsarna,
väljarna, någon tydlig grupp att identifiera sig med annat än »vi alla», å andra
sidan blir det politiska fältet konturlöst när ingen som helst antagonism mot
andra partier eller samhällsgrupper redovisas. Man kan kanske se ett samband
mellan detta och bilden av statsministern som intim samtalspartner med fast
och allvarlig blick; tillsammans skapar bild och budskap en familjär situation
där det inte finns några fundamentala motsättningar vad gäller mål, men inte
heller några alternativ vad gäller vägen dit. Några kritiker talade om att Göran
Persson försökte skapa en image som landsfader och beskrivningen kan sägas
vara korrekt i den mån retoriken klart siktar mot att skapa en »nationell sam-
ling», en gemenskapskänsla, samtidig som existensen av konkurrerande åsik-
ter och politiska motståndare ignoreras. Et sådant beteende hänger väl ihop
med strävan att göra socialdemokraterna till ett brett parti där det blir viktigt att
inte skrämma bort väljare som vacklar mellan socialdemokraterna och de
borgerliga partierna.

9.6.6 Kampanjen som marknadsföring

Socialdemokraternas affischkampanj är väl sammanhållen med element som
binder ihop de olika affischerna och gör det möjligt att känna igen dem som
just delar av samma kampanj. Det gäller färgval och typografi, men också text-

152 Att det just är LO:s ordförande som visas upp med denna text gör det möjligt att också tolka den
som en kommentar till arbetsmarknadsfrågor och särskilt som ett försvar för de lägst avlönade. De
två tolkningarna utesluter emellertid inte varandra. Affischen måste också ses i kontrast till mode-
raternas framhävning av olikheter; socialdemokraterna påstår inte att alla är lika, utan att samhället
just för att folk är olika måste säkerställa de svagastes position. Det är med andra ord solidaritet
det handlar om, men det ordet har uppenbarligen blivit för utslitet för att kunna användas av so-
cialdemokraterna.
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fälten som form och det genomgående slagordet »tillsammans». På så vis
framstår kampanjen som genomtänkt.

Socialdemokraterna skiljer sig från alla andra partier genom att ha en så stor
andel av rösterna. Det betyder att man attraherar väljare från olika segment i
befolkningen och därför också måste anpassa sin kommunikation efter detta.
Det vore med andra ord dumt att satsa på en stark appel till en begränsad mål-
grupp därför att man då riskerar att stöta bort marginalväljare. Socialdemokra-
ternas kampanj riktar sig till en mycket bred grupp och det syns i kampanjens
utformning: det appelleras till en gemenskapskänsla och en önskan om trygg-
het och till ett bevarande av dagens svenska system. Även om Sverige som
folkhem inte nämns på affischerna och kanske känns gammalmodigt, är det
just folkhemmets säkerhet och trygghet som är socialdemokraternas tyngsta ar-
gument. Man strävar efter att samla rösterna runt ett bevarande, men kombine-
rar detta med en försiktig vilja till förbättring. Förmodligen är detta en taktik
som får med sig en stor del av väljarkåren, bl.a. därför att det talas från en po-
sition där man valoriserar nuet positivit och som ett resultat av partiets förda
politik. Man uppmanar därmed till bevarande av det uppnådda och förbättring
där det är möjligt; inte ett tigersprång framåt i någon riktning utan en stadig re-
form.

Socialdemokraterna är klart det parti som visar upp flest kandidater och där-
med undgår en fokusering på partiledaren. Att alla är iklädda samma uniform
kan dock bidra till att ge ett ganska slätstruket intryck där det inte lämnas någon
plats för individualism. Bakgrunden för kandidaterna är också helt utan kon-
textuell förankring vilket ger ett stelt och märkligt lösrivet intryck; politikerna
hålls så att säga inom sin egen sfär.

Vad gäller partiledaren så avbildas han på ett markant annorlunda sätt, näm-
ligen som en allvarlig, bestämd men också vänlig och tillmötesgående person
som dessutom befinner sig så nära att det uppstår en form av intimitet. Han ta-
lar till läsaren direkt och personligt, och att just de texter som beledsagar hans
porträtt är så pass lapidariska bidrar till att underbygga bilden av honom som
eftertänksam, övervägande varenda ord, men också utan velan i sina uttalan-
den.

Vård och skola är centrala teman i kampanjen, men som vi såg finns det en
lång rad övriga teman vilket skulle kunna göra bilden av partiets prioriteringar
osäker. Det motverkas dock av dels det genomgående slagordet tillsammans,
dels sammanlänkningen av olika teman med de politiker som ansvarar för just
dessa frågor.

9.6.7 Sammanfattning

Socialdemokraternas affischkampanj innehåller tre typer av affischer: ett antal
porträtt på partiets toppkandidater, ensamma eller två och två; ett antal textaf-
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fischer och en grupp om tre affischer med bild på okända personer. Det genom-
gående temat är »tillsammans». Kandidaternas porträtt kombineras med texter
kring ämnen som utgör varje kandidats profilområde, och argumentations-
strukturen byggs upp kring målet att göra allting bättre. Situationen nu beskrivs
indirekt eller direkt som bra, fast med potential att bli ännu bättre. Retoriken är
i extrem grad röstsamlande och det görs en tydlig insats för att inte stöta bort
några grupper.

9.7 Vänsterpartiet

9.7.1 Kort beskrivning av affischerna

Vänsterpartiets affischer skiljer sig på flera punkter från övriga partiers affi-
scher. För det första är det det parti som har lägst antal affischer, nämligen sex
egentliga kampanjaffischer, och det är de jag i det följande kommer att kon-
centrera mig på, och en mer allmän (och återanvänd?) affisch med partiets
teckande seriefigur. För det andra tillhör alla affischerna samma typ, och för
det tredje är vänsterpartiet det enda parti som uteslutande använder sig av
icke-fotografiska bilder på sina affischer. Affischerna är de enda som använder
en collage- teknik, och de är – bl.a. enligt flera kommentatorer i dagstidning-
arna (t.ex. Bratt 2002a) – de enda affischerna med någon som helst konstnärlig
ambition.

9.7.2 Klyftiga motsättningar

Affischerna har vit botten som syns som en kant runt ett bildfält. Den vita kan-
ten är bredare längst ner, där den ger utrymme för texten: »Vill du minska klyf-
tan? / Fler klyftiga förslag på www.vansterpartiet.se» och partiets logo. Bild-
fältet är delat i två jämnstora delar genom en röd sicksack-linje (en blixtformad
vektor), som går lite utanför bildfältets ram i övrigt och har en vit kant runt sig,
där bottenfärgen lyser igenom. Den vita randen kontrasterar sicksack-linjen
och framhäver den vilket också linjens överskridande av bildfältets ram med-
verkar till.

Bildfältets två delar över och under sicksack-linjen ska ses som motsätt-
ningspar, vilket tydliggörs inte bara genom splittringen, utan också genom
färgval, motiv och verbaltexten153 på de två halvorna, se fig. 9.15.

153 På VP1 finns det, utöver den rubrikartade texten (»diskriminera» och »acceptera», här kallad
verbaltexten) också text som ingår som en del av själva bilden.
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Fig. 9.15 Text och bild i vänsterpartiets affischer.

Affischerna diskursiverar en dikotomi genom att ställa upp två begrepp på ett
sådant sätt att de grafiskt, färgmässigt och bildmässigt kontrasteras mot var-
andra. På så sätt blir de två begreppen varandras motsatser. Men de diskursive-
ras inte bara som en dikotomi inom varje affisch, de diskursiveras som samma
dikotomi genom alla affischerna. Med andra ord så placeras alla sex »norra»
poler som en helhet i motsättning till de sex »södra» polerna. Detta sker genom
att det är de negativa konnotationerna vid de första som framhävs, medan det
är de positiva konnotationerna vid de andra. Samtidig stöds dikotomien genom
sammanfallet av den kompassorienterade placeringen (där upp = nord och ned
= syd) och den geografiska (och språkligt formulerade) motsättningen nord/
syd. Att upp/ned valoriseras som positivt/negativt är helt i överensstämmelse
med det vanliga kognitiva schemat, i alla fall i den nordvästliga delen av värl-
den.154

De »klyftiga förslagen» som verbaltexten talar om måste helt klart handla
om att främja de »södra» polerna, då de är entydigt positivt laddade i vänster-
partiets ideologiska världsbild. I vissa av fallen krävs det att man accepterar
vänsterpartiets världsbild för att motsättningen ska kunna tolkas på rätt sätt,
t.ex. vad gäller den negativa valoriseringen av att styra. I andra fall är det sna-
rare tal om en generell tolkningsram som har vunnit hävd i det svenska sam-
hället, särskild genom 1970-talets »mjuka» politik – att ekologi och kollektiv-
trafik är entydigt (moraliskt) bra, och att det är omoraliskt att använda så

Affisch Verbaltext Bildmotiv

VP1 diskriminera nyckelhål, text: bon discrimination! m.m.

acceptera nycklar, text: mänskliga rättigheter – lika rättigheter! på ett
flertal språk

VP2 män högsta handen i klöver, bakgrund: ljusblå 

kvinnor lägsta handen i ruter, bakgrund: skär

VP3 leva 500-lappar

överleva mynt

VP4 styra ordförandeklubbor

styrd stämpelklockor, stämpelkort

VP5 för mycket (motor)vägar, lastbilar, atomkraftsymbol, svart, grått, blått

för litet morötter, vindkraftverk, sol, vatten (?), elektriska tåg, grönt

VP6 nord jaktflygplan, bakgrund: svart

syd kaffebönor, bakgrund: sand

154 Jämför t.ex. Lakoff & Johnson 1980.
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155 Att klöver också kan vara en synonym för pengar förstärker bara motsättningen.
156 Ruter är i vissa kortspel, t.ex. bridge, den lägsta färgen av de fyra. I andra är de inte absolut lägst,
bara lägre än klöver.

Fig. 9.16 Tolkning av sammanhanget text/bild i vänsterpartiets affischer.

Affisch Verbaltext Bildmotiv Tolkning

VP1 diskriminera nyckelhål m.m. Om man försöker komma in, möter 
man bara ett nyckelhål, och om man 
då inte har rätt nyckel går det inte att 
komma in. Ska förstås i relation till 
invandring, EU och Sverige som 
stängda för flyktningar, dvs. som dis-
kriminerande.

acceptera nycklar, 
mänskliga 
rättigheter 

Nycklarna öppnar stängda dörrar, man 
släpper in folk som behöver det, vilket 
är deras mänskliga rättighet.

VP2 män högsta handen i 
klöver155 

Män sitter med de bästa korten på 
handen, bara för att de är män.

kvinnor lägsta handen i 
ruter156

Kvinnor sitter med de lägsta korten på 
handen, bara för att de är kvinnor.

VP3 leva 500-lappar Det finns de som kan tillåta sig att 
sträva efter att leva det bästa livet där-
för att de har råd.

överleva mynt Det finns de för vilka det är frågan om 
att vända på varje slant bara för att 
kunna överleva.

VP4 styra ordförandeklub-
bor

Det finns de som bestämmer, de som 
är ordförande i styrelser.

styrd stämpelklockor, 
stämpelkort

Det finns de som inget har att säga, 
men vars liv styrs av arbetsgivarnas 
krav.

VP5 för mycket (motor)vägar, 
lastbilar, atom-
kraftsymbol

Det finns för mycket privattrafik och 
icke-förnybara energikällor.

för litet morötter, vind-
kraftverk, sol, 
elektriska tåg, 
grönt

Det finns för lite kollektivtrafik, 
förnybara energikällor och ekolo-
giska grönsaker.

VP6 nord jaktflygplan De rika länderna i norr använder mas-
sor med pengar på jaktflygplan.

syd kaffebönor De fattiga länderna i söder försöker att 
överleva på sina produkter, bl.a. kaffe, 
som de får för dåligt betalt för.
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mycket pengar på vapen när det finns folk som svälter. Så vänsterpartiets »för-
slag» är mycket traditionella för vänstersidan i svensk politik, vilket väl också
kan ses av det faktum att man inte anser sig behöva formulera vilka förslag det
rent faktisk handlar om. Det räcker med att ställa upp dikotomin, då är det
självklart vilken sida man ska försöka främja: kvinnorna, lönearbetarna, flyk-
tingar/invandrare, de med lägst inkomst, tredje världen och miljövänlig odling,
trafik och energi.

Affischerna är som sagt de enda som har konstnärliga ambitioner i 2002 års
valrörelse. Vänsterpartiet använder en propagandistisk stil som lånar mycket
från 1920-talets ryska affischkonst, inte bara i användningen av ikoniska bilder
som får en symbolkraft, utan också genom den dikotomiska uppställningen.
Här finns det inte plats för nyanser, man måste välja nord eller syd. 

Med tanke på den stundom häftiga debatten som har förts inom vänsterpar-
tiet om det kommunistiska arvet och förhållandet till den numera försvunna
»förverkligade socialismen» i Sovjet, kan man förvånas lite över att partiet så
uppenbart hämtar inspiration från just Sovjet. Två förhållanden gör sig för-
modligen gällande här. För det första kommer inspirationen från tiden när Sov-
jetunionen var nybildad och det fortfarande fanns en accept av modernistisk
konst som uttryck för den revolutionära tanken. Stilen förknippas därför kan-
ske mera med revolutionen än med unionen, stalinismen och diktaturen. (Där-
emot är det svårt att föreställa sig ett svenskt parti som i dag på allvar skulle
använda sig av socialrealismens formspråk med dess kitschiga patetik. När
moderaterna använde sig av detta i en kampanj inför EMU-omröstningen 2003
restes hård kritik från många håll.157) För det andra insåg även kommunisternas
motståndare genast den grafiska styrkan i bildspråket och till och med nazis-
terna i Tyskland använde El Lissitskys bildspråk för eget syfte.158

En liten intressant detalj är att man i dikotomin män/kvinnor har valt den
mycket traditionella och mycket lite feministiska uppdelningen med ljusblått
till män och skärt till kvinnor. Här har den symboliska tydligheten uppenbarli-
gen fått gå före kritiken av könsrollerna. (En möjlighet är att det är ironiskt
tänkt, men det finns inte något annat som stödjer detta.)

157 Man hade då en bild som visade en stark arbetare som höll en röd fana med texten »Ensam är
stark!» med fejkade kyrilliska bokstäver. På motsatt sida fanns en text med rubriken »Vilka poli-
tiska krafter gynnas av ett svenskt nej till euron?» Detta blev för mycket för många, även moderater
som var emot EMU. Motståndet berodde dock inte endast på formen utan också på textens sätt att
sätta likhetstecken mellan motståndare till EMU och anhängare av diktatur. Se t.ex. Gelotte 2003.
158 El Lissitskys affisch från 1920 mot »de vita» med den röda triangeln som tränger sig in i den
vita cirkeln användes 1936 av Vierthaler som en affisch för en utställning av »entartete Kunst»,
fast nu med en svart/vit triangel som trängde in i en röd cirkel. Se Gervereau 1996:75.
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9.7.3 Vera

Den sjunde affischen visar en tecknad figur som vänsterpartiet under några år
haft som kännemärke eller alternativ logotyp. Figuren är en flicka i röd klän-
ning, gröna skor och svart hår och heter Vera. Namnet är det latinska ordet för
sann (i femininum), och hennes ansiktsuttryck kan väl bäst beskrivas som upp-
stutsigt: argt ihopdragna och snedställda ögonbryn och ett inte särskilt snällt le-
ende (med en synlig, asymmetriskt placerad tand). Vera avbildas ofta med
slangbella eller, i detta fall, med en spade, och det är tydligt att hon är en hand-
lingens person. Hon framstår som orädd, redo att agera och envis. En liten ak-
tivist som säger sanningen, eller kanske snarare avslöjar den genom att bryta
ned fasader och undergräva makten. Vera är på så vis en identifikationsfigur
för (kanske främst unga) vänsterpartister och en bild av deras självbild: uppro-
risk, otämjbar och handlingskraftig. Samtidig har hon mycket gemensamt med
de figurer som i andra länder har fått representera vänsterkrafter och anarkister
hos generationerna som växte upp med tecknade serier som en tidig och viktig
kulturell påverkan.159

9.7.4 Retoriken

Vänsterpartiets affischer är helt rensade på verbal argumentation; texterna pre-
senterar en motsättning och ställer en fråga: »Vill du minska klyftan?» Hela ar-
gumentationen ligger i motsättningen mellan bildernas två hälfter, och det
finns en lång rad underförstådda (och underförstått delade) uppfattningar: att
klyftan är politiskt bestämd och därmed också är en politisk fråga, dvs. något
som politiken kan motverka; att klyftan bör överbryggas, och att det som visas
överst på affischerna är positivt och det på understa hälften är negativt. På så
vis är affischerna ett klart uttryck för en epideitisk retorik där gemenskapsfunk-
tionen är viktig. Samtidig är affischerna de enda som i 2002 års valrörelse kan
sägas ha någon estetisk funktion, något som Kjeldsen också räknar in under
den epideitiska retorikens funktioner.

Valoriseringen av det förflutna, nutiden och framtiden är också något som
måste tolkas fram, men användningen av den bestämda formen klyftan presup-
ponerar att det finns en sådan klyfta och att den bör minskas. Nutiden valori-
seras därmed negativt och en möjlig, mer positiv framtid skymtar fram som ett
alternativ. Valoriseringen är mycket lite framträdande i det verbala, men finns
i den bildmässiga motsättningen, under förutsättning att man delar tolkningen
av de två hälfternas polaritet.

Tilltalet till läsaren är direkt i form av en fråga och ett personligt pronomen
i andra person, men det specificeras inte vilka läsarna är. Specificeringen ligger

159 Jag tänker här bl.a. på »Røde Wilfred» från danska ungkommunisterna på 1970-talet (efter en
sång av Arne Würgler) och Gerhard Seyfrieds små glada anarkister med svart kappa, svart spetsig
trollkarlshatt och runda svarta bomber från Tyskland runt 1980 (se Seyfried 1981).
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endast i accepten av presuppositionerna; man talar till det du som erkänner att
det finns en klyfta och att den bör minskas, och att detta kan ske politiskt.

Det politiska motståndet, avståndet till andra partier, är helt frånvarande i
affischerna, om man inte tolkar affischernas nedre hälft som uttryck för vad
andra partier stödjer en tolkning som inte är omöjlig men som det på affischer-
na inte finns något som talar för. Här är det endast en oppositionslogik som ge-
nom att vänsterpartiet förknippas med den positiva polen automatiskt för-
knippar alla andra med den andra, negativa polen.

9.7.5 Kampanjen som marknadsföring

Vänsterpartiet hade en helt igenom avpersonaliserad affischkampanj 2002 (vil-
ket endast de och miljöpartiet hade), och samtidig det lägsta antalet affischer
av alla partier. Kampanjen var mycket väl sammanhållen (vilket kan hänga
ihop med det låga antalet affischer), med alla affischer gjorde enligt samma
mall och med ett tydligt formspråk med hög igenkänningsfaktor. 

Att vänsterpartiets affischer var de enda med någon form av konstnärligt an-
språk gav partiet en image av dels estetisk kompetens, dels historisk anknyt-
ning (genom att affischer tidigare var utformade med mer estetisk känsla än i
dag, men också genom den formmässiga intertextualiteten med rysk revolu-
tionskonst). Sammankopplingen av estetik och politik är traditionellt en strä-
van som återfinns på vänstersidan av det politiska spektret och även om bud-
skapet uppfattas som klart viktigast också av dessa väljare, medverkar förmod-
ligen en estetisk tilltalande och annorlunda affisch till att bibehålla intresset.
Att det i hög grad handlar om att bibehålla intresset, dvs. om kommunikation
till den redan positiva läsaren, ses också av affischernas icke-argumenterande
retorik. En tydlig dikotomi i nord/syd utvidgas till att omfatta också könsfrå-
gor, EU, ekologi, ekonomisk ojämlikhet m.m. – och i botten en dikotomi mel-
lan dem och oss. De som accepterar en sådan dikotomi som en adekvat beskriv-
ning av läget i Sverige och världen 2002, placerar också utan tvekan sig själv
på »oss»-sidan och därmed på vänsterpartiets sida.

Så oviljan att framhäva enstaka personer, sammankopplingen av estetik och
politik, den dikotomiserade världsbilden och frånvaron av argument pekar alla
mot den redan övertygade målgruppen, som tilltalas direkt i »Vill du minska
klyftan?» Här handlar det om objektiva förhållanden, inte personliga känslor,
och om att ta steget från en analys av att klyftan finns till en handling för att
minska den därför att den inte är rättvis. Man kan tillskriva målgruppen ett visst
rättvisepatos (som har sina likheter med kristdemokraternas känsla för vad som
är fel), där partiet träder in som redskapet för att uppnå av rättvisan. Det är tal
om klassisk vänsterkommunikation riktad till folk med vänstersympatier.160

160 I Minervamodellen placerade högt i det nordöstliga segmentet.
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9.7.6 Sammanfattning

Vänsterpartiets affischkampanj innehåller endast en typ av affischer, bildaffi-
scher på temat »Vill du minska klyftan?» med mer konstnärliga ambitioner än
övriga partiers affischer. Affischerna bygger alla på en polarisering mellan två
sidor, som konsekvent avbildas med den svagare parten underst. Läsaren upp-
manas att rösta för att minska den påstådda klyftan och man bygger på en kon-
sensus om att klyftan finns och att det finns grupper som är undertryckta och
som ska gynnas genom att klyftan minskas. Nutiden beskrivs implicit negativt
och en möjlig positiv framtid impliceras. Kampanjen vänder sig tydligt till dem
som redan delar denna syn på världen och dess orättvisor.

9.8 Övriga partier
Utöver de sju riksdagspartierna fanns det en mängd mindre partier som kandi-
derade till riksdagen 2002. Eftersom jag har valt att koncentrera mig på riks-
dagspartierna faller dessa övriga partiers affischer utanför mitt egentliga mate-
rial, men jag har ändå valt att behandla några av dem mer summariskt i detta
kapitel. Affischerna kommer att betraktas som ett jämförelsematerial, bl.a. för
att studera om det går att se skillnader mellan hur de etablerade partierna för
sina affischkampanjer och hur de mindre, icke-representerade partierna gör
det. Jag har i detta sekundära material valt två mycket olika men rikstäckande
partier, sverigedemokraterna och socialistiska partiet. Att jag har valt just
dessa två beror på att de på avgörande punkter skiljer ut sig från riksdagsparti-
erna. Sverigedemokraterna har haft relativ stor framgång på det kommunala
planet i vissa delar av landet och de finns representerade i ett antal kommun-
fullmäktige, samtidig som de på riksplanet aldrig har kunnat lyfta sig till att
vara i närheten av en plats i riksdagen. Socialistiska partiet är å sin sida ett ty-
piskt aktivistparti utan professionella politiker, med en kampanj som helt är be-
roende av medlemmarnas aktiva och oavlönade arbete vid utdelning av flyg-
blad, uppsättning av affischer etc., liksom partiets begränsade ekonomi vilar på
insamlingar och medlemsavgifter. De två partierna är också intressanta som
jämförelse därför att de befinner sig utanför det etablerade politiska fältet, men
på var sin sida om det: sverigedemokraterna är ett nationalistiskt och främ-
lingsfientligt parti på den extrema högerkanten, medan socialistiska partiet är
ett revolutionärt, internationalistiskt parti på den extrema vänsterkanten.

9.8.1 Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna presenterade på sin hemsida (www.sverigedemokrater-
na.se) fyra valaffischer. Tre av dessa (SD1, 2 & 3) har samma uppbyggnad,
nämligen en indelning i tre fält:
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1. Vänster hälft utgörs av ett kandidatporträtt i färg med ett blått fält längst ned
till vänster där personen presenteras (Gunn Kullberg, pensionär; Mikael Jans-
son, partiledare; Sten Andersson, riksdagsman161).

2. Översta ca 75 % av högra hälften utgörs av ett textfält med gul skrift i kursiv
på blå botten. Texten är centrerad, med en rubrik.

3. Nedersta ca 25 % av högra hälften utgörs av ett vitt fält med texten: »Den 15
september väljer jag» i rött och kursiv (med understrykning av datum), och
»Sverigedemokraterna» i svart och kursiv, med partiets logotyp längst till hö-
ger: en hand håller en brinnande fackla, vars flamma är som svenska flaggan.

Sverigedemokraternas valaffischer skiljer sig rent formmässigt från övriga
partiers genom att vara uppdelade på detta viset. Men också kandidatporträtten
skiljer sig från hur övriga partier porträtterar sina kandidater. Gemensamt för
alla tre kandidatporträtt är att de är gjorda utomhus, med träd, växthus (?) och
trädgård som bakgrund.

Gun Kullberg är iklädd en ljusblå kavaj med en mörkare blå blus under.
Kombinationen av dessa två mycket färggranna klädesplagg, hennes röda hår
och bakgrundens lysande grön-gula löv gör bilden till en veritabel färg-
explosion som ligger långt från övriga partiers nedtonade färgskala. Bortsett
ifrån detta är porträttet ganska vanligt; hon står i en avslappnad men ändå inte
naturlig pose med händerna samlade framför kroppen (under bildens nedersta
kant), huvudet är svagt nedåtböjd och tänderna synliga i vad som kan tolkas
som ett svagt leende.

Porträttet av partiledaren Mikael Jansson har många likheter med porträtten
på kristdemokraternas manliga kandidater; svart kostym, vit skjorta och neu-
tralt blå slips i en typisk affärsmanna-uniform. Men kavajen har åkt av och vi-
lar, prydligt hopvikt, över höger arm och signalerar därmed en viss informali-
tet. Detta understryks av ansiktets stora leende, där ögonen till och med är halv-
stängda vilket ger mer intensitet till leendet eller kanske man till och med kan
tala om ett skratt.162 En seriös affärsman som också kan slappna av och ha ro-
ligt.

Mest interessant är dock porträttet på Sten Andersson. Han står i vad som ser
ut som en trädgård, iklädd undertröja, randig skjorta uppknäppt i halsen och en
fritidsjacka. Klädseln signalerar privatliv, fritid, och uteliv, och han har ett

161 Observera att Sten Andersson inte var vald för sverigedemokraterna, utan hoppade av modera-
terna och fortsatte som riksdagsman utan formell partitillhörighet. Att han gick med i sverigede-
mokraterna gav inte partiet någon riksdagsrepresentation, därför att ledamöterna är valda som per-
soner och endast partier som klarar spärren får riksdagsrepresentation med vad det innebär av eko-
nomiskt stöd och tillgång till resurser. Under sin tid hos moderaterna profilerade han sig bl.a. ge-
nom sitt yrke som byggnadsarbetare som en »vanlig» människa, dvs. som en icke-yrkespolitiker.
162 Vid det mest intensiva skrattet följs den vidöppna munnen av bakåtlutat huvud och stängda
ögon. Riktigt så långt går dock inte partiledaren. Den uppenbarligen ganska starka solen bär själv-
klart en del av ansvaret för de kisande ögonen.
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brett leende och ögonen rakt på åskådaren. I händerna håller han en vit långhå-
rig hund, som han presenterar för åskådaren på ett sådant sätt att hunden tilldrar
sig nästan lika mycket uppmärksamhet som Sten Andersson själv. Den ome-
delbara reaktionen på bilden är att här har vi en stolt ägare till en hund, som han
visar fram för vänner eller eventuellt offentligheten. Hunden som objekt tillhör
klart privatsfären (om inte det handlar om professionell hunduppfödning), och
kombinationen av kandidatens klädsel och hunden skapar det absolut mest pri-
vata intrycket av alla 2002 års kandidatporträtt. Det är inte bara så att Sten An-
dersson signalerar privatliv utan han signalerar också »vanlighet». Detta sker
till dels genom att kläder, bakgrund och situation inte på något sätt framstår
som speciella eller valda för fotograferingssituationen, men också genom den
sammanblandning mellan offentligt och privat som bilden visar. Här ser vi en
person som kandiderar för ett politiskt parti, men som gör det som »vanlig
människa»; han har inte klätt upp sig för fotografen, utan visar fram sitt »van-
liga» jag. Han är sig själv, han porträtteras inte i egenskap av yrkes- eller af-
färsman eller politiker med passande uniform. Man kan därför med viss rätt be-
skriva framställningen som populistisk i sin implicita framhävning av vanlig-
heten som ett positivt drag. Sedan kan det ju verka lite motsägelsesfullt att han
faktisk är den enda av partiets kandidater som är riksdagspolitiker när kampan-
jen påbörjas.

Innehållsmässigt centreras affischkampanjen kring tre ord: trygghet, omtan-
ke och tradition:

Omtanke – Alla behöver vi omtanke – djur och natur, hem och familj, utsatta grup-
per, nära och kära. Sverige kan åter bli ett land med omtanke… (Gun Kullberg,
pensionär) (SD1)

Tradition – Alla behöver vi traditioner, som skapar samhörighet och trygghet, som
stärker oss i vår identitet och som ger oss framtidstro. Låt Sverige förbli
Sverige… (Mikael Jansson, partiledare) (SD2)

Trygghet – Alla behöver vi trygghet, på gator och torg, i plånboken, på jobbet och i
skolan, i ålderdomen och i vår identitet. Sverige kan åter bli ett tryggt land…
(Sten Andersson, riksdagsman) (SD3)

Trygghet – Omtanke – Tradition (SD4)

Partiet uttnyttjar här »det retoriska tretalet», inte bara genom att ha tre kärnord,
utan också genom att låta varje ord få sin egen affisch och sitt eget ansikte.
Samtidig appellerar man till en gemenskap som man på första affischen kan tro
är knuten till »vi människor». Vi behöver alla omtanke lyder inledningen, men
sedan blir det svårt att förstå vad texten syftar till: är »djur och natur, hem och
familj, utsatta grupper, nära och kära» att förstå som en förklaring till vem vi
är, eller är den att förstå som en konkretisering av vad »omtanke» betyder? Hur
som helst målas det upp en bild av ett samhälle där alla bryr sig om varandra,
hjälper dem som har det svårt och tar hand om djur och natur. En sorts paradi-
siskt tillstånd som fanns en gång men inte längre. Men det går att återupprätta
paradiset, nämligen genom att rösta på sverigedemokraterna.

På nästa affisch förändras emellertid gemenskapen. Det handlar nu inte om
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»vi människor» utan om »vi svenskar», men också det i en bestämd definition:
det som gör oss till »oss» är de »traditioner, som skapar samhörighet och trygg-
het, som stärker oss i vår identitet och som ger oss framtidstro». Med andra ord
omfattar gemenskapen bara de som delar traditionen och identiteten – och med
det menas identiteten som svensk, men utan att det här specificeras vad denna
identitet omfattar. Det är dock klart att det svenska är entydigt positivt valori-
serat, och det ligger därför nära till hands att knyta förbindelsen till den första
affischens budskap: det traditionellt svenska är att visa omtanke om varandra
och omgivningen, och det paradis som har varit och åter kan (ska) bli, är
Sverige. »Låt Sverige förbli Sverige» är ett slagord som pekar på att Sverige
redan nu är på väg att bli något annat än det Sverige som bygger på den gemen-
samma, trygga samhörigheten, annars vore uppmaningen inte nödvändig.

På tredje affischen byggs det vidare på denna konstruktion. Här handlar det
om återupprättandet av tryggheten »på gator och torg, i plånboken, på jobbet
och i skolan, i ålderdomen och i vår identitet», dvs. en trygghet som innefattar
såväl materiella som immateriella värden. Man har haft ett tillstånd där män-
niskan var trygg i det offentliga rummet, i skolan, på jobbet och i ålderdomen,
såväl ekonomiskt som psykiskt (identitetsmässigt).

Tillsammans utgör de tre affischer ett bra exempel på den längtan tillbaka
som högerpopulistiska partier ofta bygger på (se t.ex. Westlind 1996). Den nu-
varande situationen upplevs som ett hot mot en livsstil (en identitet) som upp-
levs som traditionell och gemensam och som helt oproblematiskt valoriseras
positivt.

Rent retoriskt används som sagt den välbeprövade tre-formen med enkla ord
som har entydigt positiva denotationer och konnotationer. Appellen till gemen-
skapskänsla och längtan tillbaka (»det var bättre för») kopplas till en rädsla för
intrång av det främmande och därmed för förändring av kulturen och livsstilen,
men de negativa elementen tonas ned till fördel för den positiva bilden av fram-
tiden. De nationalistiska tonerna finns, men den främlingsfientliga aspekten är
frånvarande.

En särskild kommentar bör knytas till partiets logotyp, den brinnande fack-
lan i svenska flaggans färger. I t.ex. Frankrike är det förbjudet att använda na-
tionsflaggan på valaffischerna (vilket dock inte har förhindrat partier att smyga
in färgerna i själva bildkompositionen), men något sådant förbud finns inte i
Sverige. Men alla andra partier än de på den extrema högerkanten avstår från
att använda flaggan, vilket gör att sammankopplingen mellan flaggan och ett
politisk parti automatiskt får en att placera partiet blant extremhögern. Man
kan säga att flaggan som politisk symbol har omöjliggjorts bland partier som
vill räknas till den demokratiska sidan, bl.a. därför att 1930- och 40-talets na-
tionalistiska partier inte framställde en enda bild utan att nationens flagga på
något sätt ingick.

Samma sak gäller för symbolen som hos sverigedemokraterna bär flaggan,
nämligen facklan. Också den är entydigt förknippad med extremistiska partier,
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dock också på vänstra sidan av det politiska spektret.163 Samtidig säger logoty-
pen mycket om partiets självbild: man är de som bär facklan som ska lysa upp
mörkret och visa vägen mot ett återupprättande av traditionella värden, samti-
dig som det finns något kraftfullt och potentiellt hotfullt i elden. Elden är sedan
årtusenden både vän och fiende, försvar och attack. Upplysning och krigiskhet
finns som potentiella konnotationer, och vilket som aktiveras i sverigedemo-
kraternas fall beror helt på vilken hållning man har till föreställningen om att
bevara Sverige svenskt.

9.8.2 Socialistiska Partiet

Socialistiska partiet presenterade på sin hemsida (www.internationalen.se/sp)
endast en generell valaffisch (SP1), en ritad bild av en »sjukvårdsaffär» och
texten: »Nej till privat sjukvård! Rösta på socialistiska partiet!» och adressen
till partiets hemsida. Teckningen är i svart/vitt och ett typiskt exempel på den
satiriska politiska teckningen, så som den ända sedan den trycktekniska ut-
vecklingen gjorde det möjligt har funnits i huvudparten av våra dagstidninger.
Två chockerade pensionärer står vid kassan och ser på en mängd prisskyltar
och rea-erbjudanden som alla har med hälsa och sjukvård att göra. Teckningen
använder överdriften som satirisk medel (t.ex. »nästan nya injektionssprutor»
och »köp två emaljögon, betala för ett») för att visa de negativa konsekvenser-
na av att använda marknaden som modell för sjukvården.

Även om ämnet för affischen är nytt, pekar formen tillbaka till några av de
äldsta valaffischerna i Sverige, t.ex. socialdemokraternas affisch från 1911
med den satiriska bilden på »Högern tågar ut i valrörelsen» (se Nittve & Lin-
dahl 1979:12 och Bodin, Nycop & Åkerström 1979:12). Affischen är på så sätt
såväl vad gäller bildmässig som språklig form »gammaldags»; den satiriska
teckningen har under årtiondens gång pressats ut från valrörelsen hos alla
etablerade partier – om typen uppträder är det endast partiernas mera bång-
styriga ungdomsavdelningar som använder den. Däremot överlever den på den
aktivistiska vänstersidan, där satir av många uppfattas som de obemedlades
enda sätt att slå tillbaka på. Satir slår underifrån varför den passar bra in i
vänsterrörelsens syn på sig själv och sin roll i politiken.

9.8.3 Sammanfattning

Affischerna från de två extrema partierna skiljer sig på vissa punkter från öv-
riga partiers affischer. Socialistiska partiets satirteckning pekar tydligt bakåt

163 T.ex. finns veckotidningen Norrskensflamman, som har överlevt sedan 1906. Av nyare an-
vändningar av flamman och facklan i politiska sammanhang finns de radikala djurrättsakti-
visternas nättidning Facklan (http://members.tripod.com/~animalliberation/facklan.html), där an-
vändningen av eld som politiskt medel ska tas mycket bokstavligt.
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mot en affischtyp som var vanlig i början på 1900-talet, men som sedan i stort
sett har försvunnit från de etablerade partiernas repertoar. Sverigedemokrater-
nas affischer har också element som leder tankarna bakåt i tiden, särskilt par-
tiets logotyp med den brinnande facklan och den flammande flaggan. Samtidig
finns det i bilderna på partiets kandidater drag som förstärkar fokuseringen på
politikern som privatperson, vilket snarare pekar framåt än bakåt i historien. 
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10. Genomgång av affischerna efter typ

I det föregående har jag analyserat 2002 års valaffischer uppdelade på parti,
dvs. efter externa kriterier. Fördelarna med en sådan uppdelning är att den gör
det möjligt att uppmärksamma faktorer som knyter an till varje partis ideolo-
giska position, dess historia, affischernas roll i den samlade valkampanjen och
den aktuella politiska situationen.

Detta kapitel är tänkt att vara mera explorativt. Jag kommer här att behandla
affischerna efter interna kriterier, och syftet är dubbelt: för det första att beskri-
va vilka typer av valaffischer som användes 2002, för det andra att se vilka
samband det eventuellt finns mellan affischtyp och retorisk funktion. Avhand-
lingens tyngdpunkt ligger på retoriken i text och bild, och det är därför naturligt
att ta utgångspunkt just i relationen mellan verbaltext och bild när affischerna
ska typbestämmas. I god strukturalistisk anda kan kategoriseringen utifrån ver-
baltext och bild koncentreras kring två axlar:

– Frågan om ett elements närvaro eller inte i objektet, dvs. frågorna: finns
det verbaltext i affischen, och finns det bildelement?
– Frågan om hur elementet är närvarande i affischen.

Frågan om hur kan här specificeras som:

– Om det finns bildelement, är det då en avbildning av partiets kandidat? 
– Innehåller verbaltexten endast namn på partiet och/eller kandidaten?

Utifrån dessa frågor kan följande kategorier av valaffischer ställas upp:

1) Rena bildaffischer, där det inte finns någon verbaltext. Denna typ kan ute-
slutas då det alltid som minimum finns angivet i verbaltext vem avsändaren är.
Teoretiskt vore det möjligt att göra en affisch som innehöll en kandidats ansik-
te och partiets logo (utan dess namn), men något sådant skulle bara kunna fun-
gera om båda var tillräckligt kända som person och märke. Vad jag vet har
inget parti vågat ta detta steg.164

2) Rena verbaltextaffischer, där det enda bildmässiga elementet är partiets
logotyp och variationen i typografi, färg och färgmättning. Kan uppdelas i:

a) Affischer med endast namn på partiet.
b) Affischer med annan text.

164 Närmast i 2002 års valrörelse kommer folkpartiet med affischen på Marit Paulsen, där endast
partiets namn uppträder.
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3) Affischer med bild och verbaltext. Kan uppdelas i:
a) Affischer med bild på kandidaten.

i) Affischer med kandidatnamn och partinamn som enda verbaltext.
ii) Affischer med verbaltext som antingen explicit eller implicit framstår
som citat av kandidaten.

b) Affischer med annan bild.

Uppdelningen ovan är självklart rent formell; den syftar till att kategorisera af-
fischerna enligt form-kriterier, inte innehållskriterier. Utifrån denna formella
kategorisering och empiriska studier av valaffischer i en lång rad europeiska
länder, kan uppdelningen specificeras i följande möjliga typer av valaffischer:

Påminnelsesaffischer (2a), vars funktion huvudsakligen är att påminna om att
det är val och att man (som vanligt) ska rösta på partiet. Innehåller endast par-
tinamn eller logotyp och en verbal eller grafisk uppmaning att rösta på partiet.
Typen är mycket vanlig i andra länder (t.ex. Danmark), men finns i Sverige inte
på riksplanet.

Verbala budskapsaffischer (2b), där någon typ av budskap förs fram utan bild.

Kandidataffischer (3a/i), där kandidaten presenteras som kandidat för just det-
ta parti. Kan uppträda i två former: a) Innehåller ingen verbaltext utöver parti-
namn och kandidatnamn. b) Innehåller en uppmaning att rösta på kandidaten
och/eller en beskrivning av kandidaten.

Kandidatcitataffischer (3a/ii), där kandidaten står som explicit eller implicit
upphovsman till ett budskap.

Bildaffischer (3b), där en bild (teckning, fotografi, collage) på annat än en kan-
didat kombineras med någon form av verbaltext.

Dessutom tillkommer en möjlig underkategorisering utifrån relationen mellan
bild- och verbaltextelement om båda finns på affischen, vilket alltså gäller för
kandidatcitataffischen och bildaffischen. Här är det Johansens (1999:169) ver-
sion av Barthes som gäller (jfr tidigare, avsnitt 7.1), dvs. distinktionen mellan
förankring som identifikation, förankring som interpretation, avbyte eller till-
förande av information.

2002 års valaffischer fördelar sig mellan ovannämnda kategorier enligt ta-
bellerna 10.1 och 10.2.

Sifforna visar på en avsevärd variation partierna emellan vad gäller antal af-
fischer och fördelningen på olika typer. Variationen i antal är från 7 hos
vänsterpartiet till 40 hos miljöpartiet, men plockar man bort dessa två extre-
mer, ligger övriga partier på 11–23 affischer (centern, folkpartiet, kristdemo-
kraterna, moderaterna och socialdemokraterna).

Vänsterpartiet och miljöpartiet skiljer sig också från övriga partier genom att
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satsa uteslutande på en enda typ av valaffisch, för vänsterpartiets del bildaffi-
scher, för miljöpartiet verbala budskapsaffischer. Övriga partier har minst två
olika typer av affischer i sin kampanj, och alla har verbala budskapsaffischer
(mellan 31 % och 73 %). Kandidataffischer (alltså utan citat) finns endast hos
folkpartiet och kristdemokraterna, medan bildaffischer – förutom hos vänster-
partiet – finns hos socialdemokraterna och moderaterna.

165 Jag har här inte räknat in kombinationerna FPK1+FP1 och FPK2+FP7.
166 Att det samlade antalet affischer blir 136 och inte 139 beror på att de två moderata affischerna
MOC7 och MOD8 inte har räknats, då de är identiska med MOB2, bortsett från formatet. Dess-
utom har centerpartiets logoaffisch C7 inte heller räknats in.

Tabell 10.1 2002 års affischer fördelade på typ. Absoluta siffror.

Tabell 10.2 2002 års affischer fördelade på typ. Procent för varje parti.

Verbala
budskaps-
affischer

Kandidat-
affischer

Kandidat-
citat-
affischer

Bild-
affischer

Summa

Centern 6 0 5166 0 11166

Folkpartiet 11 3 9165 0 23166

Kristdemok. 11 7 0166 0 18166

Miljöpartiet 40 0 0166 0 40166

Moderaterna 8 0 1166 12 21166

Socialdem. 5 0 8166 3 16166

Vänsterpartiet 0 0 0166 7 7166

Summa 81 10 23166 22 136166

Verbala
budskaps-
affischer

Kandidat-
affischer

Kandidat-
citat-
affischer

Bild-
affischer

Summa

Centern 55 0 45 0 100

Folkpartiet 48 13 39 0 100

Kristdemok. 61 39 0 0 100

Miljöpartiet 100 0 0 0 100

Moderaterna 38 0 5 57 100

Socialdem. 31 0 50 19 100

Vänsterpartiet 0 0 0 100 100

Totalt 60 7 17 16 100
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En omedelbar kommentar är att de flesta partierna tillämpar någon form av
mix vad gäller affischeringen, vilket tyder på att man anser att de olika affisch-
typerna har olika målgrupper och/eller funktioner. Jag kommer i genomgången
av de olika typerna att diskutera i hur hög grad det är möjligt att säga något om
affischtypernas olika appell och därmed skillnader i målgrupper.

Om en sådan diversifiering gäller, får man fråga sig varför två partier väljer
att inte blanda affischtyper utan uteslutande satsa på en enda typ av affisch. Jag
kommer i genomgången av typerna också att ta upp denna fråga, men en möjlig
och inte osannolik förklaring är den rent ekonomiska: såväl miljöpartiets som
vänsterpartiets affischer har en utformning som gör dem billigare att produce-
ra. För miljöpartiets del är det tal om en närmast discount-layout som sedan gör
det möjligt att variera affischens verbaltext, vilket gör att partiets antal affi-
scher är dubbelt så stort som antalet hos moderaterna med näst flest olika affi-
scher. För vänsterpartiets del kombineras en förhållandevis billig layout med
det lägsta antalet olika affischer av alla partier, vilket också håller nere kostna-
derna.

10.1 Verbala budskapsaffischer

Den äldsta typen av politiska affischer är den rent verbala budskapsaffischen,
som dyker upp mot slutet av 1800-talet i Sverige (Bodin, Nycop & Åkerström
1979:45). Affischerna var oftast rent informativa och upplyste om möten, de-
monstrationer och dylikt och de utgjorde en viktig kommunikationskanal för
den framväxande arbetarrörelsen. Det är lite oklart när den verbala budskaps-
affischen dök upp i Sverige i samband med val, men det lär har varit runt år
1900. I Frankrike introducerades den några decennier tidigare med ett budskap
som gör läsaren uppmärksam på att det är val på just den orten just då, och att
parti x har en kandidat som heter y, men den innehåller inga egentliga politiska
budskap och inte ens någon explicit uppmaning att gå och rösta på just kandi-
dat y.167

2002 års verbala budskapsaffischer ser ganska annorlunda ut än dessa äldsta
exempel, men som framgår av siffrorna ovan intar typen fortfarande en stark
placering hos alla partier. Detta kan tyckas konstigt med tanke på att dagens
samhälle ofta beskrivs som mycket bildinriktat, och att de tidiga affischernas
användning av enbart text i hög grad var styrd av de trycktekniska begräns-
ningarna. Att textaffischer fortfarande anses nödvändiga i en valkampanj i ett
samhälle med så stor bildanvändning och med i stort sett obegränsade repro-

167 Ett exempel är från 1876 där en orangefärgad affisch bär texten: »Élection du 20 février 1876 /
2me circonscription de l’arrondissement de Lille / Cantons SudEst et SudOuest / Candidat
républicain / Léon Gambetta» (Gervereau 1991:53).
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duktionsmöjligheter, gör att man måste fundera över affischtypens funktion:
Vad är det som gör att alla partier fortfarande använder sig av rena verbal-
textaffischer? 

En del av förklaringen står att finna i den kommunikativa kampanjkontex-
ten. Affischerna ingår för varje parti i en kampanj där också andra medier an-
vänds, t.ex. annonser i dagstidningar. I en del fall har samma verbaltext an-
vänts i såväl affisch- som annonssammanhang, och i vissa fall har affischen
också publicerats i sin helhet som annons. Därmed blir det en samverkan mel-
lan två olika lässituationer, där affischens kommunikationssituation – kort
lästid under det att läsaren passerar affischen ger sämre villkor för att läsa läng-
re texter – uppvägs av att det samlade uttrycket känns igen från t.ex. dagstid-
ningen. Affischen blir på så sätt snarare en påminnelse om vad som tidigare har
lästs än en ny text att läsa. Detta gäller t.ex. för moderaternas långa text »Rösta
på ditt Sverige» (MOB1).

En annan del av förklaringen till att man använder rena verbaltextaffischer,
ligger förmodligen i det faktum att skriften i högre grad än bilden förknippas
med seriositet. Verbalspråket är diskussionens och argumentationens traditio-
nella medium, och oavsett i hur hög grad bilden i dag har tagit över, är det för
den vanliga läsaren verbalspråket som har högst status som medium för fram-
förande av politiska budskap. Det är dock svårt att uppskatta i hur hög grad
själva skriftmediets status påverkar bedömningen av en affisch, om det som
formuleras i skriften inte utmärker sig genom seriositet.

Den mest väsentliga delen av förklaringen ligger förmodligen i att de verba-
la budskapsaffischerna används för budskap som svårligen låter sig uttryckas
på annat sätt än genom verbalspråket. Det gäller t.ex. frågor (kristdemokrater-
na), svar (folkpartiet) och uppmaningar (centerpartiet). Att dessa språkliga ut-
tryckssätt kräver verbaltext är dock inte samma sak som att det inte vore möj-
ligt att kombinera dem med någon form av bild. Men här har man uppenbarli-
gen tänkt att den retoriska effekten blir starkare genom att verbaltexten inte blir
»störd» av bildelement. Rent avläsningsmässigt kan något sådant vara en kor-
rekt bedömning; i den givna lässituationen finns en uppenbar risk att den för-
bipasserande läsaren endast hinner avläsa bilden, och eftersom bilden inte kan
förmedla t.ex. en fråga finns det en risk att en läsning som enbart får med tolk-
ningen av bildelementet skulle ligga fel i förhållande till partiets synpunkter.

Miljöpartiets användning av verbala budskapsaffischer har analyserats
grundligt tidigare, och det torde ha framgått att den retoriska formen inte låter
sig uttryckas på annat sätt än genom verbalspråket. Ironi är en i hög grad verbal
uttrycksform, men faktisk finns det bland alternativa eller extremistiska rö-
relser på såväl vänster- som högersidan en tradition för en användning av både
verbaltext och bild i ironisk syfte.168 Att miljöpartiet har valt att inte använda

168 Socialistiska partiets affisch är ett utmärkt exempel på detta, men det finns historiskt sett gott
om exempel.
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bild kan tolkas som ett försök att inte väcka sådana konnotationer och i stället
koncentrera läsarens uppmärksamhet på de uttryckta paradoxerna.

10.2 Kandidataffischer 

Av 2002 års valaffischer tillhör endast tio kategorin kandidataffischer, tre från
folkpartiet och sju från kristdemokraterna. Detta kan verka förvånande; många
har förmodligen en intuitiv känsla av att politiken har blivit mycket personcen-
trerad, och när valaffischer kritiseras i medierna är det ofta just kandidataffi-
scherna som är måltavla. Man kan diskutera huruvida genomsnittsväljaren
skiljer på kandidat- och kandidatcitataffischer så som jag här gör, men även om
de två typerna hålls samman, kommer man inte upp i mer än ca 20 % av den
samlade mängden av olika affischer. Det är också möjligt att mängden av ex-
emplar av de olika affischtyperna varierar så att kandidataffischerna trots sin
låga andel i förhållande till antalet olika affischer, rent faktisk utgör en större
del av den totala mängden. Det går därför inte att säga något säkert om hur stor
del av den samlade mängden av affischer som bär på en bild av en kandidat.

Själva fenomenet att avbilda kandidater på valaffischer hänger ihop med den
tekniska utvecklingen; det är först när det blir möjligt att massreproducera fo-
tografiska bilder som kandidatporträttet blir vanligt. Även om man tidigare an-
vände bilder i form av teckningar, framställde man sällan egna kandidater på
detta vis. Går man genom de få böcker med ett historiskt perspektiv på valaf-
fischer som finns (se forskningsöversikten), framstår två motiv som härskande
innan fotografins genombrott: antingen allegoriska/symboliska bilder där t.ex.
samhällsgrupper (och tillhörande politiskt parti) avbildas utan att det finns nå-
gon form av personalisering av figurerna, eller satiriska avbildningar av
motståndarna. När teckningar på egna kandidater dyker upp är det vad jag har
kunnat se först efter att fotografin har gjort sin entre, dvs. från 1930-talet och
ett par decennier fram.169 Exempelvis hade arbetarpartiet (nuvarande socialde-
mokraterna) redan 1936 (samt åter 1940) en valaffisch med foto av Per Albin
Hansson, men en tecknad bild 1944.170

169 Redan 1921 använde högern ett fotografi på »Amiral Arvid Lindman» på en affisch för ett möte
i Östhammar, alltså ingen valaffisch. Först 1944 kommer den första kandidataffischen (Gösta
Bagge), då med fotografi. (Dokumentation finns på www.moderat.se, där man har samlat en rad
historiska affischer.)
170 Bodin, Nycop & Åkerström 1979:88–89. Boken innehåller dock endast ett urval av partiets af-
fischer, så det finns här en felkälla. Men det generella intrycket stämmer väl överens med vad som
framgår av övriga böcker av samma typ (d’Almeida 1995, Dybdahl 1994, Gallo 1989, Gervereau
1991, Jensen & Damslora 1984). Ett möjligt undantag är Det norske Arbeiderparti som 1936 hade
en valaffisch med en nästan fotorealistisk teckning av Johan Nygaardsvold (Jensen & Damslora
1984:145). Däremot var de danska socialdemokraternas affisch från året innan på Thorvald Stau-
ning ett fotografi (Dybdahl 1994:261).
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Om ett parti hade en kandidataffisch eller en kandidatcitataffisch, handlade
det uteslutande om partiets ledare och därmed statsministerkandidat. När par-
tierna började supplera bilden på ledaren med bilder på övriga partitoppar är
svårt att avgöra, men att döma av materialet som jag har haft tillgång till var
det ganska sent, för socialdemokraternas del förmodligen 1968 (Bodin, Nycop
& Åkerström 1979:94). Bland 2002 års valaffischer ser man lite olika stra-
tegier vad gäller detta. Centerpartiet och moderaterna använder endast sina
respektive partiledare som affischbild, medan folkpartiet använder sig av sin
ledartrojka, och kristdemokraterna och socialdemokraterna visar upp ett större
antal centrala personer.

Syftet med kandidataffischer är å ena sidan att ge politiken ett ansikte, å
andra sidan att bygga upp kandidatens image genom att göra henne känd och
framställa henne på ett bestämt sätt.

Vad gäller att ge politiken ett ansikte, så hänger det ihop med det ökade av-
ståndet mellan väljare och valda i det moderna samhället (jfr kap. 4). Politi-
kerns lokala anknytning gav också politiken en lokal anknytning: den folkval-
de politikern var så att säga politiken; han (och det var alltid en han) represen-
terade sin krets i riksdagen, men han representerade också riksdagen gentemot
lokalbefolkningen. När det personliga förhållandet bröts, växte bland många
väljare känslan av att politik var något fjärran, något opersonligt. Därför blev
det viktigt att visa väljarna att de fortfarande röstade på en människa och att
hon var förtroendeingivande – bl.a. därför att det blev praktiskt omöjligt att låta
alla väljarna konstatera detta med egna ögon genom att träffa politikern per-
sonligen.

Med medialiseringen av politiken har imagefunktionen tagit över; det är
sällsynt att partierna använder rikstäckande affischer för att göra en okänd po-
litiker känd, vilket man bl.a. kan se på det faktum att inget parti visar upp samt-
liga sina kandidater på affischer. I stället handlar det i högre grad om att skapa
en bestämd offentlig bild av partiets ledande kandidater, eller som i centerpar-
tiets och moderaternas fall: partiledaren och endast hon/han.

Som det framgår av analysen av partiernas kandidataffischer i föregående
kapitel, är det mycket lite variation vad gäller sättet att avbilda kandidaterna.
Alla bemödar sig om att verka öppna och positiva genom att le, även de som
satsar på en seriös framtoning. Variationerna finns på skalan formell/informell,
dit man kan räkna såväl klädstil (slips eller inte, knäppt kavaj eller inte), bak-
grund (studio eller utomhus) som avstånd mellan kandidat och objektiv (och
därmed läsare), vilket också kan betraktas som en variation i formalitet (jfr
Halls och Martinecs studier, kap. 7). Även om graden av formalitet har minskat
under de senaste decennierna, verkar det (åtminstone bland 2002 års affischer)
ha framkommit en högre grad av likriktning i sättet att avbilda kandidater. De
dystra ansikten har försvunnit (se t.ex. högerpartiets affisch från 1966, Nittve
& Lindahl 1979:51), men också de mera levande bilder som moderata sam-
lingspartiets affisch med Gösta Boman från 1976. Här syns en solbränd parti-



199

ledare i rutig skjorta, uppknäppt och med uppkavlade ärmar, rattandes sin trä-
båt i skärgården, med ett stort leende på läpparna och kisande mot kameran i
det starka solskenet.

10.3 Kandidatcitataffischer 

När det på en valaffisch uppträder ett bildelement tillsammans med ett verbal-
textelement, kopplas de två automatiskt ihop vid läsningen. Orsaken till detta
är att vi som läsare opererar utifrån ett relevanskriterium som får oss att gå väl-
digt långt i våra tolkningsförsök för att koppla samman olika element inom en
text. Att vår tolkning fungerar på detta vis utnyttjas i många olika reklamtexter,
där läsaren får utföra ett intensivt tolkningsarbete för att skapa relevans i rekla-
mens kombination av verbaltext och bild, t.ex. genom att konstruera ett narra-
tivt förlopp där elementen passar in.

I den typen av valaffischer som jag har valt att kalla kandidatcitataffischer
är samma mekanism i funktion, nämligen en koppling styrd av läsarens strävan
efter relevans. När en bild på en kandidat för ett politiskt parti kombineras med
en verbaltext, vill läsaren helt naturligt koppla ihop de två. Verbaltexten kan
vara ett påstående som beskriver kandidaten, som när François Mitterand 1965
presenteras som »un Président jeune pour une France moderne» och 23 år se-
nare som »La force tranquille» (se Vigsø 1996e:87–89), men i så fall räknar
jag affischen till kategorien kandidataffischer, liksom affischer som endast
innehåller en uppmaning att rösta på den avbildade kandidaten (och inga så-
danna uppträder i 2002 års valrörelse). Innehåller affischen däremot en bild på
en kandidat och en verbaltext som utgör ett politisk statement, vill texten tolkas
som ett citat av kandidaten, antingen ordagrant eller innehållsmässigt. Kandi-
daten förmodas stå för det som verbaltexten uttrycker, och jag tillåter mig där-
för att kalla affischerna för citataffischer, oavsett om det finns en explicit gra-
fisk markering av citatkaraktären eller inte – pratminus, citationstecken, prat-
bubbla eller annat.

Som syntes av tabell 10.1 använde centern, folkpartiet, moderaterna och so-
cialdemokraterna kandidatcitataffischer, vardera fem, nio, en respektive åtta.
(Folkpartiets dubbelaffisch, där ena affischen visade Marit Paulsen och den
andra hade texten »Ja – Marit som konsumentminister» räknas inte till katego-
rin, därför att användningen av tredjeperson antyder till en annan avsändare än
kandidaten.)

Kandidataffischen och kandidatcitataffischen har självklart mycket gemen-
samt, då enda skillnaden är huruvida det finns ett verbalt budskab eller inte.
Båda affischtyperna profilerar dubbelt, parti och kandidat, och båda har upp-
byggnaden av kandidatens ethos som ett väsentligt mål. Frånvaron av text i
kandidataffischen betyder dock att vikten förskjuts mot det personliga kapitalet
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så som det kan uttolkas direkt ur personavbildningen. Man kan därför undra
om bilden av kandidaten är annorlunda om det finns en verbaltext som
tillkännager vad kandidaten står för, jämfört med affischer där kandidaten visar
upp hur hon »är» – dvs. hur hon är när man tolkar fram personligheten ur de
physiognomiska dragen och övriga semiotiska tecken. Men endast för center-
partiets del går det att se en skillnad, och då i jämförelse med andra partier ef-
tersom centerpartiet endast har kandidatcitataffischer och inga kandidataffi-
scher. För övriga partier är det samma mall som används, med samma varia-
tionsmöjligheter i formalitet och närhet.

Centerpartiets affischer med Maud Olofsson skiljer sig från de övriga ge-
nom dynamiken och sammankopplingen av den avbildade situationen och ci-
tatet. Den retoriska effekten blir en mycket starkare evidentia-effekt: vi ser
Maud säga det som står i citat på affischen, vi ser hennes mun röra sig (eller
mer korrekt: vi ser att den har rört sig) och kan nästan höra henne uttala citatet.
Centerpartiets affischer visar på så vis den retoriska potentialen i kandidatci-
tataffischen, en potential man måste erkänna att övriga partiers affischer inte
alls utnyttjar på samma sätt.

10.4 Bildaffischer 
Om man bläddrar igenom böcker med en historisk syn på valaffischer är det
tydligt att bildaffischer är en dominerande typ, såväl i Sverige som i andra eu-
ropeiska länder.171 Överhuvudtaget har bilden genom tiderna varit en viktig del
av politisk propaganda; att en bild säger mer än tusen ord är svårt att bevisa,
men att den säger mer än många ord är odiskutabelt. Därför är bilden mycket
användbar i affischmediet som dels har en begränsad yta, dels måste kunna av-
läsas på långt håll och av ett hastigt förbipasserande öga. Affischen är främst
ett bildmedium, vilket också den kommersiella affischen tydligt demonstrerar.

Man kan därför undra varför så få av partierna i valet 2002 använder sig av
bildaffischer. Endast moderaterna, socialdemokraterna och vänsterpartiet har
bildaffischer, och av dessa är det endast vänsterpartiet som konsekvent använ-
der typen. Dessutom kan man argumentera för att moderaternas affischer inte
är »riktiga» bildaffischer, utan att bildelementen i deras affischer mer fungerar
som bakgrund för texten. Uppenbarligen har tron på bildaffischen som kom-
munikativt medel i valrörelsen försvagats, och frågan är om detta bara gäller
2002 eller om det är en tendens som håller i sig. En titt på valaffischerna genom
1990-talet tyder dock på att det är en ökande trend.

171 För Sveriges del är enda verket som täcker alla partier Nittve & Lindahl 1979, men tendensen
är densamma om man ser på socialdemokraterna (Bodin, Nycop & Åkerström 1979) eller mode-
raterna (www.moderat.se, där det finns ett bra urval ur partiets affischer). Samma sak gäller för
arbeiderpartiet i Norge (Jensen & Damslora 1984) och för Frankrike (Gerverau 1991 & 1996).
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10.4.1 Relationen text/bild

Som beskrivits i kap. 7, kan relationen mellan text och bild enligt Johansens
tolkning av Barthes delas in i fyra kategorier: 1) Förankring I: Identifikation,
där verbaltexten styr identifikationen av bilden. 2) Förankring II: Interpreta-
tion, där verbaltexten styr interpretationen av bilden. 3) Avbyte, där verbaltex-
ten och bilden ingår jämlikt som komplementära delar av en överordnad syn-
tagm, t.ex. en narrativ struktur. 4) Tillförande av information, där verbaltexten
tillför ny information till bilden. Hur ser relationerna då ut i 2002 års bildaffi-
scher?

Moderaternas 12 bildaffischer innehåller alla avpersonaliserade bilder på
personer, där man inte ser (hela) ansiktet och inte heller hela kroppen. I stället
ser man ett utsnitt som ska stå som tecken för den typen av person som nämns
i verbaltexten: vän, frisör, granne, lärare, polis, barn, älskling, dotter, farmor,
morfar, son, sjuksköterska. Vad gäller yrkeskategorierna frisör, polis och sjuk-
sköterska finns det element i bilden som identifierar personerna som just detta,
och verbaltexten tillför alltså ingen ny information utan identifierar i stället
personen som just tillhörande yrkeskategorin. Relationen kan beskrivas som
förankring I: identifikation.

Vad gäller övriga affischer, finns det endast tecken på personernas kön och
ålder (förutom de allmänna kulturspecifika tecken som placerar personerna i
ett västeuropeiskt sammanhang). Det är inte möjligt utifrån bilden att utläsa att
personen i bild är son, dotter, etc. Verbaltexten identifierar bilden för oss ge-
nom att tala om för oss vad det är vi ser, och relationen kan därför beskrivas
som förankring II: interpretation.

De tre socialdemokratiska bildaffischerna är alla situationsbilder, där en in-
teraktion mellan jämnåriga visas upp. Bilderna följs av texterna Tryggare till-
sammans (de äldre), Rättvisare tillsammans (barnen) och Starkare tillsammans
(ungdomarna). I alla tre fallen bygger den intenderade tolkningen på en narra-
tiv rekonstruktion, där glädjen i personernas ansikte över aktiviteten tillsam-
mans med jämnåriga ska kopplas till trygghet, rättvisa respektive styrka. Rela-
tionen kan beskrivas som avbyte, där verbaltext och bild kompletterar varandra
till en berättelse om hur t.ex. ungdomar genom att göra saker tillsammans blir
starkare och bättre rustade för att klara utmaningar och orättvisor (kanske sär-
skilt tjejerna som kan hämta stolthet och självrespekt hos varandra och därmed
motverka den diskriminering som fortfarande finns). Genom att låta affischer-
nas två element komplettera varandra på detta sätt ligger socialdemokraterna
mycket närmare den moderna reklamens språk än moderaterna gör med sina
bildaffischer.

Vänsterpartiets sju »klyftiga» affischer innehåller en mängd tecken som i
varje affisch ställs upp som motsättningar inom två »paradigm». Alla tecken är
ikoniska, dvs. har en yttre likhet med det som de representerar, bortsett ifrån
atomkraftssymbolen, som å andra sidan kan förväntas vara allmänt känd. Tolk-
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ningen på den denotativa nivån borde därför inte stöta på några större problem.
Vad gäller tolkningen på den konnotativa nivån – vad innebörden i använd-
ningen av dessa tecken är – kommer den i de flesta fall att kunna fungera enbart
genom den grafiska motsättningen mellan affischernas övre och nedre hälft.
Exempelvis kan kaffebönorna i VP6 tillskrivas en rad olika konnotationer, men
motsättningen till jaktplanen på andra halvan kommer att aktivera betydelser i
riktning av råvaror kontra militärmakt/industri och därmed också i riktning av
tredjevärlden kontra industrivärlden.172 Verbaltextens »nord» och »syd» över
de två halvorna kan därför å ena sidan sägas inte tillföra någon ny information
eller styra tolkningen, som redan är styrd i samma riktning. Å andra sidan för-
djupar den verbala motsättningen den grafiska motsättningen genom att tillföra
nya betydelseslager till motsättningen mellan den råvaruproducerande tredje-
världen och den militärt starka, industrialiserade västvärlden. Detta blir än tyd-
ligare i VP1, där nyckelhål/nycklar som konnoterar stängdhet/öppnannde
kompletteras med texten »diskriminera»/»acceptera» och på så vis vidgar kon-
notationerna till att också handla om relationen till invandrare. I VP2 där
högsta handen i klöver sätts mot lägsta handen i ruter, vidgar verbaltextens
»män»/»kvinnor» tolkningen från att ha handlat om symbolisk makt och styrka
(i kortspel) till att handla om könsrelaterad styrka i verklighetens världen.

På alla affischerna finns det en grafisk motsättning, och denna grafiska
motsättnings två paradigm tillförs var sitt verbala element varvid det sker en
utvidgning av motsättningens giltighet. De två bilddelarna utgör med sina
respektive verbaltexter två paradigm (inom en övergripande isotopi) mellan
vilka det grafisk finns ett avstånd som i verbaltexten under bilden beskrivs som
en klyfta – en förhållandevis komplicerad relation, som måste kategoriseras
som ett avbyte, även om bild och verbaltext inte på alla affischerna bidrar lika
jämlikt till betydelsen.

10.4.2 Affischernas könsrepresentativitet

Ser man på vilka faktorer som kan spela roll för ett partis förmåga att appellera
till hela väljarkåren, spelar könet en stor roll. Könet delar väljarkåren i två un-
gefär jämstora grupper, och man kunde därför förvänta en ungefär jämlik för-
delning av män och kvinnor på affischerna – enbart därför att man måste för-
söka fånga in två lika stora segment. Samtidigt är det välkänt att det inte finns
någon jämn könsfördelning inom politiken, varken vad gäller uppställda eller
valda kandidater, där männen generellt är i majoritet (även om representatio-
nen i riksdagen närmar sig jämnvikt).

Det kan därför vara intressant att kort se på hur könsfördelningen är på 2002

172 Det finns med andra ord en isotopi under vilken de två »paradigmen» kan underordnas. Isotopin
kan kanske beskrivas med orden »rollfördelning i den globala ekonomin».
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års affischer. I tabell 10.3 har alla mänskliga gestaltningar räknats in, dvs. oav-
sett om det handlar om politiker eller inte, och oavsett om man ser ansiktet eller
inte.

Tabell 10.3 Könsrepresentation på affischerna. Absoluta siffror.

Ser man på siffrorna i tabell 10.3 visar de att det i de flesta partier råder nästan
jämvikt mellan könen rent numeriskt, med kristdemokraterna som partiet med
störst manlig övervikt och centerpartiet som ett parti med kvinnlig övervikt.
Det finns alltså över lag ungefär lika många manliga som kvinnliga gestalter
på 2002 års valaffischer. Men siffrorna säger inget om hur dessa män och kvin-
nor avbildas på affischerna, och här finns det vissa skillnader.

Vad gäller kandidataffischerna är det tydligt att genren kandidatporträtt
väger starkare än könet. Kristdemokraternas kandidater har med ett enda un-
dantag (som kan förmodas bero på praktiska orsaker) fotograferats i samma si-
tuation, och man måste konstatera att partiet är det mest traditionella vad gäller
både könsrepresentativiteten (fem män, två kvinnor) och kandidaternas fram-
trädande. Hos folkpartiet finns det två män och en kvinna (där samma bilder
upprepas på olika kandidatcitataffischer), och den avsevärda skillnaden i sättet
att framträda på måste tillskrivas den kvinnliga kandidatens personliga image.
Slutligen uppvisar socialdemokraterna nästan lika många kvinnor som män, i
kombinationer och uppställningar där det som tidigare visats är svårt att dra
några könsspecifika konklusioner – dock med undantag för statsministern.

Kvar är centerpartiet och moderaterna som båda har koncentrerat sig på par-
tiledaren, vilket naturligtvis resulterar i en ensidig könsbild, fast åt olika håll.
Man kan diskutera vilket som väger tyngst i framställningen av de två, könet
eller den personliga imagen – Maud Olofsson som den engagerade, livfulla ta-
laren och Bo Lundgren som den allvarliga, seriösa politikern. Omdelbart kan
det verka som könsstereotypier (kvinnlig empati, manlig beslutsamhet), men
om man jämför med förförre centerledaren Olof Johansson (som på valaffi-

Parti

Affischtyp

c fp kd m mp s vp

k m k m k m k m k m k m k m

Kandidat – – 1 2 2 5 – – – – – – – –

Kand-citat 5 0 2 7 – – 0 1 – – 4 6 – –

Bild – – – – – – 6 7173 – – 3 3174 – –

Summa 5 0 3175 2 2 5 6 8 – – 7 9 – –

173 Dessutom ett barn, förmodligen en pojke.
174 Dessutom fem barn, förmodligen 3 pojkar och två flickor.
175 Fast på alla tre affischer är det samma kvinna, nämligen Marit Paulsen.
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scherna 1994 tittade nästan förförisk ut mot väljarna) och nuvarande moderat-
ledaren Fredrik Reinfeldt (som medvetet försöker framstå som mjukare än
Lundgren och som skulle kunna uppträda i samma positurer som Maud Olofs-
son), blir bilden mindre entydig. Däremot måste man säga att socialdemokra-
ternas framställning av statsminister Göran Persson som landsfader vore svår
att föreställa sig för en kvinnlig kandidat. Här är kön och personlig image
oskiljbara, inte bara för att »landfader» rent språkligt markerar könstillhö-
righet, utan för att det handlar om en manlig arketyp, den stränga men rättvisa
och i botten kärleksfulla pater familias.

I kategorin övriga bildaffischer finns endast socialdemokraterna och mode-
raterna representerade. Hos socialdemokraterna är det tydligt att man har varit
mån om att avbilda båda könen på ett sätt som inte är stereotypiskt. Oavsett om
det handlar om barn, ungdomar eller äldre avbildas båda könen som aktiva och
deltagande i den aktivitet som visas. Hos moderaterna finns det däremot, som
visats i 9.5.3, ett traditionellt könsrollsmönster i avbildningen av män och
kvinnor: sjuksköterskan, frisören och läraren är kvinnor, polisen och grannen
(som man samtalar med över häcken) är män. Vad gäller vissa av funktionerna
kan man se bilderna som avspeglande en statistisk realitet, och därmed är bild-
valet gjort för att väcka läsarens igenkännande. I andra fall speglar valet tydli-
gare en traditionell syn på könen och blir därmed också tydligare ideologiskt:
en sjuksköterska är kvinna, och bilden fungerar då som evidentia: »det ser man
på bilden» (se t.ex. Kjeldsen 2002b). Därmed finns det också en risk att partiet
inte endast framstår som skildrare av ett traditionellt könsrollsmönster, utan
som försvarare av detta mönster.

10.5 Påminnelsesaffischer 

Att det inte finns påminnelsesaffischer i materialet är inte nödvändigtvis sam-
ma sak som att de inte använts i valrörelsen. Däremot har de inte ingått i mäng-
den affischer som partierna själva har lagt fram som valrörelsens affischer.
Man räknar med andra ord inte affischerna till den »egentliga» kampanjen. 

Situationen i Sverige skilljer sig här markant från t.ex. Danmark, där på-
minnelsesaffischerna numerärt spelar en betydande roll i valkampanjerna.
Överallt syns affischer vars enda budskap är »rösta socialdemokratiskt» eller
»X V» (uttolkas: kryssa för partiet Venstre, Danmarks liberala parti, på
röstsedeln176), och affischeringen är närmast att likna med mattbombning177 –

176 Som tidigare nämnt finns i Danmark alla uppställda partier och kandidater på en enda lång
röstsedel, och man markerar då med ett kryss vilket parti eller vilken kandidat man vill rösta på.
177 Efter engelskans carpet-bombing, där man bombar ett område intensivt med en »heltäcknings-
matta» av bomber.
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mättningsgraden är hög och verkningsgraden liten. Resultatet blir snarare en
ovilja gentemot de politiska partierna överhuvudtaget än en positiv effekt för
det enskilda partiet.

En affisch från 2002 års svenska valkampanj som ligger på gränsen mellan
påminnelsesaffisch och verbal budskapsaffisch är centerpartiets logotyp-
affisch, som utöver det stora C och partiets internetadress bär texten »Lika
villkor». Jag har här satt affischen in i kategorin verbala budskapsaffischer ut-
ifrån en strikt tolkning av definitionen, men man kan argumentera att själva
budskapsdelen är minimal (också rent utrymmesmässigt) och att affischens
funktion snarare är som påminnelse om valet än om partiets närvaro i valrörel-
sen.

10.6 Om sambandet mellan affischtyp och retorisk funk-
tion

Genomgången av 2002 års valaffischer enligt den uppställda typologin visar på
olika retoriska funktioner hos de olika affischtyperna. Verbala budskapsaffi-
scher används självklart i hög grad för budskap som svårligen låter sig uttryck-
as på annat sätt än genom verbalspråket: frågor, svar på frågor och uppmaning-
ar, liksom användning av ironi ger verbaltexten ett försteg. Omedelbart är det
dock inget som i teorin säger att det inte vore möjligt att kombinera dessa olika
former av verbaltext med bilder (vilket skulle transformera affischerna till ka-
tegorin bildaffischer); när detta inte görs kan man endast spekulera om orsa-
ken. Förmodligen spelar det roll att det finns en risk för att bildelementet skulle
stjäla uppmärksamheten från verbaltexten, särskilt som en bild endast skulle
kunna uttrycka en del av t.ex. en fråga.

Vad gäller kandidat- och kandidatcitataffischer är den retoriska funktion
tydligt att bygga upp kandidatens ethos, och då såväl verbaltexten som bilden
arbetar mot detta mål spelar det inte så stor roll om bilden stjäl uppmärksam-
heten från texten. Vad som är slående i 2002 års affischer är hur lite variation
det finns i sättet att avbilda kandidaterna, och i hur ringe grad man använder
sig av bildens möjlighet till evidentia. Endast centerpartiet sticker ut med sina
dokumentariserade178 foton.

Bildaffischen ger en bra möjlighet till att genom avbyte bygga upp mer kom-
plexa och narrativa strukturer. Denna möjlighet används ofta i modern reklam,
och man kunde därför förvänta sig att den också var frekvent på valaffischerna.
Det är dock endast på vänsterpartiets sju affischer och i tre av socialdemokra-

178 Dvs. foton som vill framstå som dokumentariska, men där det inte finns något bevis för att de
rent faktiskt är tagna under ett framträdande inför publik.
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ternas som man finner en sådan mer komplex och narrativ struktur; i övriga
bildaffischer används bildelementen endast som en (bakgrunds)illustration
utan eget betydelseinnehåll.



207

11. Konklusion: En samlad bild av 2002 års val-
affischer

I det föregående har jag försökt analysera 2002 års valaffischer från olika in-
fallsvinklar. Här i det avslutande avsnittet flyttas perspektivet upp till det över-
gripande planet i ett försök att ge en karaktäristik av partiernas användning av
affischer under 2002 års valrörelse. Konklusionen kommer av praktiska skäl
att vara uppdelad på en rad underområden, men man måste ha klart för sig att
en sådan uppdelning på många sätt är artificiell: diskussionen av estetik, tema-
tik, retorik och funktion hänger ihop, vilket jag hoppas blir tydligt i alla fall.

11.1 Det visuella

Man hör ofta att vi lever i en tid där bilder har blivit viktigare än ord, och ser
man på reklamens utveckling är det tydligt att andelen text har krympt och
bildanvändningen vuxit efter andra världskriget. Därför kan det förvåna att
partierna i 2002 års val använder bilder i så pass liten utsträckning som är fal-
let. Sex av tio affischer har inget bildelement alls utan är rena textaffischer, och
av bildaffischerna utgör affischer med bild på kandidater långt över hälften.
Kvar är 22 utav 136 affischer som kan beskrivas som »egentliga» bildaffischer.
Med andra ord: Partierna är mycket återhållsamma i användningen av bilder på
sina affischer. Och om man räknar bort moderaternas bildaffischer, där bilden
inte tillför något nytt till verbaltexten, återstår tre socialdemokratiska affischer
och sju från vänsterpartiet.

Om man betraktar svenska valaffischer genom historien (i Nittve & Lindahl
1979) dominerar bildaffischerna (även om Nittve & Lindahl i de flesta fallen
har valt bort t.ex. kandidataffischer), så man kan undra varför partierna år 2002
i så hög grad litar på det skrivna ordet. Man kan förmoda att det är en önskan
om att skilja sig från den ökade mängden av kommersiella reklamtavlor, som
man delar utrymme med. Partiernas stora affischer sätts upp på köpta platser,
platser där det vanligtvis finns reklamaffischer som försöker dra åt sig åskåda-
rens intresse. Att då använda ett estetiskt uttryck som skiljer sig från reklamaf-
fischerna kan vara ett sätt att fånga intresset.

Vad gäller porträtt på kandidater kan det verka förvånande att de endast ut-
gör 24 % av den samlade mängden olika affischer; många ger i medierna ut-
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tryck för att politiken har blivit för personcentrerad, och när folk (i t.ex. insän-
dare och »mannen på gatan-enkäter») klagar på valaffischerna, är det oftast
mängden av leende ansikten som man retar sig på. Men mängden av porträtt i
förhållande till övriga affischer är ändå ganska liten, fast man får göra förbehåll
för att de olika affischerna kan ha tryckts i olika stora upplagor. Vad som är
slående i porträttbilderna är i hur hög grad de är gjorda efter en mall där forma-
liteten kan varieras, men där helheten oavsett variationen framstår som stel och
konstruerad. Endast centerpartiets affischer skiljer sig från mängden genom att
visa en aktiv Maud Olofsson, caught in the act, utomhus och i färd med det
som politikerna förmodas göra mest under en valrörelse, nämligen att tala inför
publik. Övriga partiers bilder är nästan utan undantag statiska, livlösa och helt
lösrivna från valets kontext.

Samtidig med detta håller man på nästan alla affischer en viss distans till po-
litikern. Enda undantaget är statsminister Göran Persson, som avbildas på så
nära håll att det känns som om vi som läsare dras med in i en intim samtals-
situation där landsfadern vänligt, lugnande och med auktoritet förklarar för oss
att vi ska göra det goda Sverige ännu bättre. Där övriga kandidater verkar
ganska reserverade, tränger Persson sig på oss och ser oss i ögonen.

Över lag fick 2002 års valaffischer hård kritik i medierna. Tråkiga, utan
överraskningar, fega och snabbt glömda var några av omdömena, och om man
återigen kastar en blick på forna tiders affischer måste man hålla med om att
det inte är mycket som utmärker 2002 års affischer rent visuellt.

11.2 Teman
Ser man på vilka teman som 2002 års valaffischer behandlade finns det få över-
raskningar. I stället verkar det vara en utbredd konsensus om vilka ämnen som
är viktiga – något som klart pekar mot en marknadsanpassning, där opinions-
mätningar har varit styrande för kampanjernas fokus. Sjukvård, barnomsorg,
skola och åldringsvård är gemensamma teman som alla mittenpartier har känt
måste vara med. Sedan har varje parti tagit upp enstaka teman som man har ve-
lat profilera sig på, men betraktat så här i backspegeln drunknade de flesta av
dessa i mediernas översvallande intresse för folkpartiets förslag till språktest
för invandrare och andra partiers reaktioner på detta utspel. Språktestförslaget
finns inte med på folkpartiets affischer och överhuvudtaget spelar invandrings-
frågor ingen framträdande roll på årets affischer.

Valaffischerna bekräftar tendensen till profilering på agendafrågor, issues, i
stället för på de traditionella väljargrupperna. Socialdemokraternas satsning på
trygghet och säkrande av uppnådda resultat utgjorde den klart bredaste sats-
ningen, men annars koncentrerade partierna sig på ett fåtal teman, så även mil-
jöpartiet där man bakom det stora antalet affischer kunde se ett tradionellt mot-
stånd mot kommersialism, militär och EU.
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11.3 Retoriken

Partierna använde i mycket liten grad logosappell på sina valaffischer. Den lo-
gosbaserade argumentationen trängdes undan av antingen en pathosappell som
försökte påverka läsaren genom att beröra och tala till hennes känslor, eller en
ethosappell som syftade till att bygga upp en positiv bild av sändaren.

Att logosappell inte användes innebär inte att affischerna saknade fakta; hos
alla partier fanns en beskrivning av nuläget som partierna själva behandlade
som fakta och därmed som en rationell grund för beslut. Ingen vill framstå som
irrationell därför att det skulle underminera partiets ethos. I stället läggs »fak-
ta» in som bas för en argumentation som appellerar till pathos, som hos krist-
demokraterna med »Är det rätt att …». Det som läsaren uppmanades att ta
ställning mot placerades som presupponerat, dvs. som fakta om situationen i
Sverige, och den pathosstyrda avvisningen (det är inte rätt) blev på så vis för-
ankrad i logos. Tendensen var genomgående; centerpartiet, folkpartiet, kristde-
mokraterna, miljöpartiet, moderaterna och vänsterpartiet hade alla en – mer el-
ler mindre implicit – argumentation där »fakta» om situationen i Sverige och
världen i dag bildade utgångspunkt för en pathosappell. Denna appell riktade
sig till läsarens moral, vrede, uppgivenhet, solidaritet m.m. och blåste under
viljan att ändra på situationen. Man appellerade därmed också till läsarens
självbild som just en person med hög moral, känsla för rättvisa och solidaritet
med de svaga: »Om du tycker att det här är fel, och det gör du ju för du är en
god människa, är det givet att du röstar för oss.» På så vis fungerar appellen
också som en ethosappell då den stärker bilden av partiet som etiskt, rättvist
osv.

Man kan också säga att argumentationen som på de flesta affischer var
mycket implicit och underförstådd, kunde fungera som en ethosappell genom
att få partiet att framstå som ett parti som litar på läsarens förmåga att tänka
själv: »Vi behöver inte skriva ut alla mellanleden, du är smart nog att själv fylla
i dem.» Ett sådant utnyttjande av läsarens aktiva tolkning har länge använts i
reklamen (och i skönlitteraturen) och får såväl en ethos- som en pathoseffekt:
genom att låta partiet framstå som någon med förtroende för läsaren byggs par-
tiets image upp, och läsaren känner sig smickrad genom att bli tilltalad som en
kompetent och smart läsare.

Att man inte använde rent logosbaserade appeller betydde alltså inte att lo-
gosappellen var helt frånvarande; vad analysen visar är att logos-, ethos- och
pathosappell fungerar tillsamman inom samma argumentation. Detta är för öv-
rigt en gammal sanning inom retoriken, men har inte alltid uppmärksammats.

En aspekt som bör framhävas är partiernas tilltal, hur man vänder sig till lä-
saren/väljaren. Största delen av affischerna innehåller indirekt tilltal, t.ex. i
form av retoriska frågor och svar. Centerpartiet har den »dubbelriktade» impe-
rativen låt oss, folkpartiet den mer direkta vi behöver din röst. Moderaterna har
en direkt imperativ rösta i kombination med din/dina och vänsterpartiet en
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direkt fråga vill du minska klyftan? Om man ser på vilken relation som här
etableras mellan parti och väljare är det egentligen bara folkpartiet som visar
på partiets beroende av väljarna. Centerpartiet uppmanar till gemensamt hand-
lande och vänsterpartiet till direkt aktion (via partiet), så i båda fallen finns det
en förbindelse mellan parti och väljare. Moderaternas försök till direkt tilltal
blir mer förbryllande än integrerande på grund av oklarheten om vem man ska
rösta på. Kvar är socialdemokraterna, vars affischer inte tilltalar läsaren direkt,
utan inkluderar henne i en allomfattande gemenskap genom slagordet tillsam-
mans. Jag kan inte här dra några konklusioner om hur läsarna upplevde affi-
schernas tilltal, men det är intressant att se att övervikten av pathos- och ethos-
appell faktisk inte följdes av ett mer personaliserat tilltal. De flesta affischer
var ganska avpersonaliserade i sättet att försöka nå medborgaren.

11.4 Funktionen

Vilken funktion verkar valaffischerna fylla? Övervikten av epideitisk retorik
och frånvaron av argumentation där läsaren inte redan på förhand behöver dela
de grundläggande värderingarna, tyder på att partierna inte i första hand upp-
fattar affischerna som medel till att locka nya väljare utan kännedom om par-
tiet. Analysen pekar i stället mot att affischerna har en röstsamlande funktion,
dvs. vänder sig till de som redan har övervägt att rösta på partiet. Funktionen
blir då mer mobiliserande än övertygande; man måste få dem som är positiva
till partiet att rent faktisk gå och rösta. Målgruppen verkar på så vis vara främst
egna osäkra (och säkra) väljare och endast i begränsad utsträckning väljare
som inte har bestämd sig.

Affischerna gör – i de flesta fallen implicit – mottagaren uppmärksam på att
det är val, om inte på annat sätt så genom själva det faktum att de finns i det
offentliga rummet och därmed låter läsaren sluta sig till orsaken. Dessutom gör
de väljarna uppmärksamma på att partiet ställer upp i valet och att man därför
som vanligt bör rösta på dem. Detta kan också förklara varför t.ex. moderaterna
2002 än en gång satsade så starkt på skattefrågan, även om majoriteten av väl-
jarna enligt Holmberg & Oscarsson inte ansåg den som central: det gjorde en
mycket större del av moderaternas egna väljare. Partiets affischer var ett klart
uttryck för den röstsamlande funktionen, där man gör sina egna väljare upp-
märksamma på att man fortfarande står för det man brukar stå för. Vad gäller
socialdemokraterna kan man säga att de genom den breda appellen kanske ock-
så siktade in sig på den obeslutsamma mittgruppen, men å andra sidan gör själ-
va storleken på partiet det svårt att vinna stora nya väljargrupper – man täcker
redan ett så brett spektrum att det krävs mycket för att vinna över nya.

Jag har i avhandlingen uteslutande analyserat affischerna, vilket som jag har
berört tidigare kan göra att man tappar ett perspektiv på funktionen, nämligen
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samspelet med partiernas övriga valkommunikation. Hos de flesta partier gick
teman och slagord som en röd tråd genom hela kampanjen, och affischerna kan
därför också ses som en kort version av vad som mer utförligt behandlas i andra
medier. Med en väljarkår som är väl insatt i partiernas teman, synpunkter och
argumentation kommer en affisch att kunna fungera som en reaktivering av allt
detta utan att själv uttrycka det i klartext. Denna intertextualitet använde flera
partier mycket explicit genom att producera broschyrer vars framsida var iden-
tisk med en valaffisch, och vars brödtext lade fram argumentationen för affi-
schens ståndpunkt.179 En sådan insatthet hos väljarna kan man dock endast
förvänta sig att finna hos en minoritet, och då hos sådana som redan är positiva
till partiet. Så även intertextualiteten pekar mot en kommunikation som i första
hand är tänkt röstsamlande. 

En sak som kanske förvånar lite är i hur liten utsträckning partierna använder
negativa kampanjer, dvs. smutskastning av motståndarna. Negativa affischer
som anklagar motståndarna för att skada landet, inte tänka på alla eller besitta
tvivelaktiga egenskapar har tidigare funnits (t.ex. under kosackvalet 1928 eller
under senare år i moderaternas angrepp på socialdemokraterna), men i 2002 års
valrörelse finns inga sådana affischer. Däremot finns negativiteten kvar som en
underförstådd opposition, där det återigen förutsätts att man redan är insatt i
antagonismen för att kunna uttolka den negativa beskrivningen av nuläget och
»de andra» som en attack mot just ett bestämt parti.

11.5 Effektiviteten

Kan man överhuvudtaget säga något om valaffischers effektivitet? Anders
Sigrell (2001) argumenterar för att det går att mäta retorisk effekt, men av olika
skäl har försöket inte gjorts med materialet i denna avhandling. En undersök-
ning gjord vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg kan dock belysa frå-
gan. I en enkät via e-post undersökte man respondenternas förmåga att identi-
fiera olika valbudskap som tillhörande rätt parti. Andelen rätt svar mättes un-
der valrörelsen och efter, och resultatet redovisas i fig. 11.1. Siffrorna visar att
partierna i olika grad lyckades öka identifieringen under valrörelsen, dvs. man
lyckades med att nå ut med budskapet i så måtto att fler kom i håg vad partiet
hade som slagord. Men vad som också är intressant är att miljöpartiet, som
lyckades bra med att höja kännedomen, inte fick någon framgång i valet för
det, och att moderaterna, som hade den överlägset högsta igenkänningsandelen
både före och efter valet (med en liten höjning av kännedomen under kampan-
jen), fick ett katastrofalt dåligt valresultat. Så även om man inte ska dra vittgå-

179 Det var t.ex. fallet med centerpartiet och kristdemokraterna.
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ende slutsatser utifrån undersökningen, verkar det som om det inte är något
samband mellan hur många som känner igen ett partis affischer och hur många
som röstar på partiet.

n = 721 (respondenter som svarat i båda panelstegen).

Fig. 11.1 Andel som korrekt identifierat ett antal valbudskap från valrörelsen
2002 (procent).180

Om man går till valets stora vinnare, folkpartiet, så tillsatte de efter valet en
»succékommission» för att analysera varför valet gick som det gick. I rappor-
ten (Folkpartiet 2003:11) skriver de:

De två marknadsledande utomhusreklamföretagen har genomfört observationsmät-
ningar som visar att folkpartiets utomhusreklam valet 2002 var mer än dubbelt så
uppmärksammad som politiska partiers reklam i valrörelser brukar vara. Uppmärk-
samhetsvärdet låg på mellan 78–89 procent istället för de brukliga 38–42 procenten.
Uppmärksamheten i landet och storstäderna låg lika högt, aningen fler män än kvin-
nor såg kampanjen och åldersgruppen ungdomar och äldre uppskattade kampanjen
något mer än medelålders. Många var också bekanta med vem som var avsändare för
reklamen och kom ihåg vem avsändaren var vid en senare tidpunkt. Värdena för den
så kallade avsändaridentifikation var 83 procent. Normalt 46 procent. 

Affischkampanjen anses alltså som mycket lyckad därför att folk känner igen
budskapen och kan knyta dem till rätt parti. Men man undviker att säga något
om huruvida affischerna bidrog till partiets framgång, vilket nog är klokt med
tanke på att det som de själva framhäver som orsaken till framgången – Lars
Leijonborgs utspel om språktest för invandrare och mediernas intresse för detta
– på inget vis hann sätta spår i affischerna. Här blir inte bara valaffischens utan
hela reklamens problem tydligt: det är mycket svårt att mäta annat än just upp-
märksamhet och igenkännande, och därmed är det också svårt att direkt koppla
fram- eller tillbakagång till enstaka delar av en kampanj, som t.ex. affischerna.
I undersökningen från Göteborg var socialdemokraterna det parti som hade
lägst andel igenkännande, men det var det parti som fick störst andel röster.

E-panelen 2002: 
Steg 1

E-panelen 2002: 
Steg 5 (efterval)

»Tre hundra mil i en skumpig lastbil.
Klart biffen blir mör» (mp)

33 48 +15

»Rättvisare tillsammans» (s) 32 50 +18

»Ja. Bra vård måste få kosta» (fp) 30 41 +11

»Lika villkor.» (v) 23 31 +8

»Din farmor vågar inte gå ut. 4 av 5
brott klaras aldrig upp» (m)

68 75 +7

180 Upplysningarna kommer från privat kommunikation med Henrik Oscarsson. Undersökningen
ingick i projektet vars övriga resultat redovisas i Holmberg & Oscarsson 2004b.
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11.6 Valaffischen som politiskt medium

Valaffischen är ett mer än hundra år gammalt medium, och alla teoretiker är
överens om att den viktigaste politiska kommunikationen i samband med val i
dag sker genom tv. Man kan därför fråga sig om valaffischen är ett medium
som är på väg ut ur den (post)moderna valrörelsen, eller om den kanske håller
på att få en ny funktion.

Mediets sätt att vara medium på, dess mediacy (Brügger 2002) lägger vissa
begränsningar på hur mediet kan utvecklas och hur det kan kommunicera, även
om det är möjligt att tänka sig en utveckling som inte bara har att göra med änd-
rade reproduktionstekniker, t.ex. inkluderingen av ljud, interaktivitet med för-
bipasserande m.m. Affischmediet har, ända sedan massreproduktion blev tek-
niskt och ekonomiskt möjligt, bevarat sina viktiga karakteristika: placeringen
i det offentliga rummet och kombinationen av text och bild i någon form. For-
matet har ändrats; generellt har det blivit möjligt att trycka ständigt större affi-
scher vilket man i några länder har utnyttjat för att producera enstaka gigantis-
ka affischer som täcker en hel fasad (i likhet med utvecklingen av reklamaffi-
schen). Utvecklingen av reklamaffischen har också gjort att affischeringsstäl-
len har ändrats till att vara kommersiellt uthyrda platser längs med huvud-
trafikleder. Men jämfört med utvecklingen inom andra mediers teknologi i
samma period är det ändå minimala ändringar som valaffischen har genomgått.

När valaffischen kom till var den det första massmediala spridningssättet för
politisk kommunikation i en form som inte kostade läsaren något att ta del av.
Sedan kom i hastig följd radio, telefoni, television, datorer m.m. Det innebär
att även om valaffischen inte har ändrats, har den kommunikativa kontexten
ändrats kraftigt. Medielandskapet ser helt annorlunda ut än när affischen växte
fram, och därmed är det inte heller samma medier som affischen konkurrerar
med om uppmärksamheten. Valaffischen är fortfarande det enda massmediet i
det offentliga rummet, men man konkurrerar här med övriga reklamaffischer
om uppmärksamheten och fungerar på dessas villkor.

Förmodligen är det i relation till detta man ska se de tendenser jag har dragit
fram här i konklusionen. Valaffischen är trängd som medium; den viktigaste
politiska kommunikationen sker genom andra medier, men det finns fortfaran-
de inget medium som kan ta upp konkurrensen i samma fysiska miljö. Samti-
dig har väljarnas beteende ändrats; agendafrågor har kommit att spela en större
roll och därmed har den snabba reaktionen på andra partiers utspel blivit vikti-
gare. Här är valaffischen med dess långa produktionstid och krav på långtids-
planering vad gäller affischeringsställe (om inte man satsar på vild affische-
ring, vilket är svårt att göra med affischer i stort format) ett för långsamt me-
dium. Resultatet kan vara att valaffischen har tilldelats en annan funktion i da-
gens valrörelse, nämligen som påminnelse om att det är val och som medium
för en retorik som mer är inriktad mot att behålla, mobilisera och stärka sam-
manhållningen bland egna väljare än att vinna över nya.
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Summary

The poster has played a central part in election campaigns since the early twen-
tieth century. The rise of a democratic system based on multiple parties more
or less coincided with the introduction of printing techniques making it poss-
ible to produce coloured posters in mass quantities at reasonable prices. Thus,
the poster became the first medium for mass communication in the public
sphere and was immediately adopted by the political parties in their quest for
support from the masses. Even today, a century later, the poster remains an in-
tegral and central part of all election campaigns, in spite of the rise of audio-
visual media such as radio and television, not to mention the Internet. But the
election poster has, of course, developed over the past century as a result of
changes in printing techniques, in the party system, and in the way in which
advertising or marketing is conceived.

The main purpose of this thesis is to describe and analyse the posters used
by Swedish parties in the 2002 general election. The material consists of all
posters presented as national posters by all parties represented in the Swedish
Parliament at the time of the election. The posters were collected in electronic
form either through the parties’ own web sites or, when these pictures were not
of sufficiently good quality, directly from the party headquarters. The total
number of posters amounted to 139, with quite a large span in the number of
posters presented by each party. The parties represented in Parliament were,
with each party’s total number of posters in brackets: centerpartiet (the Centre
Party, 12), folkpartiet (the Liberal Party, 23), kristdemokraterna (the Christian
Democrats, 18), miljöpartiet (the Green Party, 40), moderaterna (the Conserv-
ative Party, 23), socialdemokraterna (the Social Democratic Party, 16), and
vänsterpartiet (the Left Party, 7). For the sake of comparison, posters from two
national parties not represented in Parliament were included, 4 from sverige-
demokraterna (the Swedish Democratic Party, a nationalist right wing party),
and one from socialistiska partiet (the Socialist Party, the Swedish wing of the
Fourth International).

The thesis is divided into two main parts: section one in which the theoreti-
cal framework is presented, and section two which consists of the analysis of
the posters.

Chapter 1 discusses the reasons for studying election posters today, when all
analysts agree that television is the most important medium for political com-
munication. One main reason is the fact that all parties, in spite of the domi-
nance of television and the multitude of new media, still make themselves vis-
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ible in the public sphere to a large extent through the use of posters. Apparently
the parties themselves believe that posters play a role even in election cam-
paigns today.

In chapter 2, a short overview of previous research on election posters is
given. As this subject calls for multi-disciplinary studies and has been ap-
proached by linguists, communication researchers, and political scientists,
some of the major studies from all of these approaches are presented. The main
focus, however, is on the more semiotic and rhetorical approaches and the
ways in which they often are combined under the heading of (critical) dis-
course analysis.

The following short chapter presents a technical definition of the election
poster as a poster made public in relation to a general election, with a sender
wishing to influence the reader, in his or her position as voter, to vote for the
sender as a person or as a political party. Important features of this definition
are the focus on the explicitness of the sender, the size (not less than DIN A3),
and the time of posting. The temporal aspect has become somewhat complex,
owing to the changes in political communication in the direction of what can
be said to be a permanentization of the election campaign (i.e. a situation where
politicians continuously behave as if there would soon be an election), but in
Sweden there is still a “gentlemen’s agreement” among the parties, stipulating
the beginning of the poster campaign proper to approximately one month be-
fore the election date. Describing the rhetorical function of the election poster
as an attempt to influence the reader to vote for the party is a way of excluding
posters announcing public appearances by politicians during the campaign as
well as other forms of advertising where politicians appear (such as publicity
for a new book). One must, however, note the fact that the call for votes does
not have to be explicit in the poster, as posters fulfilling all other criteria and
appearing in the public sphere in connection with an election will automatical-
ly be interpreted as election posters by the reader. Thus their mere presence
will be interpreted as a call for support, owing to the reader’s knowledge of the
genre and its rhetorical purpose. 

Chapter 4 presents a theory of how politics can be conceived as a field, based
on the thinking of French sociologist Pierre Bourdieu and further developed by
a number of French political scientists such as Pierre Offerlé and Daniel Gaxie.
According to this theory, the political field is described in terms of a market,
where purveyors (political entrepreneurs and parties) offer goods to buyers
(the voters) in exchange for support. The goods offered are intangible, such as
the possibility of identifying with a group, the fulfilment of promises of pros-
perity or of changes in society, while the support mostly takes the form of vot-
ing on election day. The struggle among the parties for the support of the voters
relies on the common capital of the party, i.e. the features which can be turned
into assets in relation to gaining the confidence of the voters. This struggle is a
relational struggle, where power and strength are always relative in compari-
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son with other, competing parties. There is also an internal market within each
party, where individual politicians struggle against each other. This is a phen-
omenon which has largely been ignored by researchers, who often tend to see
the political party as a homogenous entity. Instead, it must be analysed as en-
gaged in a two-sided struggle: an internal one, where politicians fight for the
right to represent the party and gain power, and an external one, where it is im-
portant that the party stands united in the competition with other parties.

Most scholars agree that public relations in the political parties has been
moving towards increasing marketization, with the integration of techniques
and approaches originating from the scene of commercial marketing. In chap-
ter 5, the basic assumptions underpinning and techniques related to political
marketing are presented. There is, however, an ongoing debate among political
scientists in Sweden as to the extent of the marketization of political parties.
The definition of what characterizes modern and postmodern (marketized) po-
litical campaigns is seen in combination with different facts on how political
parties in Sweden has been working during recent campaigns, and the conclu-
sion is that all parties to some extent use techniques related to a marketing ap-
proach, but that no party has (yet?) fully embraced postmodern marketing cam-
paigning.

This discussion about the situation in Sweden is followed by a short descrip-
tion (chapter 6) of the political, social and economical situation in Sweden dur-
ing the period from the previous election of 1998 to the 2002 election. Further-
more, some of the main results of surveys conducted by political scientists and
statisticians regarding the movements of electors are given as background to
later discussions of the possible effects of election campaigns and posters.

Chapter 7 presents a rhetorical and semiotic model for the analysis of polit-
ical posters, applied in later chapters to the posters in the 2002 campaign. One
central problem when dealing with political posters is how to integrate the
analysis of verbal expressions (words) with the analysis of visual expressions
(the pictorial elements), i.e. how to account for the multimodality of the text.
In this chapter, a solution is proposed which is based on fact that both verbal
and visual elements are used for a specific rhetorical purpose, namely that of
moving the reader towards support for the sender and his or her political state-
ments, preferably in the form of voting for the candidate and/or his or her party
on election day. The fundamental question of why the sender has chosen this
specific expression (and not any of all the other possible expressions) must
therefore be seen in relation to the attempt at either gaining support from hith-
erto negative or neutral readers, or at maintaining the support of former sup-
porters. The rhetorical ends are so to speak the clue to the understanding of
why a certain expression is used. This assumption is based on the belief that
political parties are, at least in a general sense, rational agents who design their
electoral communications in accordance with the purpose of an election cam-
paign, i.e. to gain votes and, hopefully, power.
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Therefore, the analysis of the verbal and visual elements must focus on the
logos, ethos, and pathos aspects: how the state of things is portrayed and the
argumentation constructed in order to persuade the reader to accept this de-
scription; how the sender is portrayed in order to convince the reader that the
sender is worthy of support, and how the reader is addressed in order to make
her feel that the sender is right and the opponents are wrong.

When analysing visual elements, the basic assumption is that we, as readers
imbedded in a cultural context, interpret the elements as signs of things which
are not visible. This basic semiotic assumption, as developed by e.g. Umberto
Eco and Roland Barthes, particularly from the works of Charles Sanders
Peirce, has been further developed by Radan Martinec with respect to body
language. Martinec has combined semiotics with the anthropological and eth-
nological studies of e.g. Edward T. Hall, and his results are both compatible
with other semiotic approaches, such as those of Gunther Kress and Theo van
Leeuwen, and presents a manageable scheme for the interpretation of facial ex-
pressions and body language in posters. This semiotic theory also fits in nicely
with the above-mentioned general rhetorical framework and with the more
specific elaboration by Jens E. Kjeldsen, known as visual rhetoric. One of
Kjeldsen’s main distinctions is between latent and manifest rhetoric, with la-
tent rhetoric using primarily aesthetic means and ethos in order to strengthen
existing points of view, while manifest rhetoric uses primarily rationality and
logos or strong emotions in order to move the reader towards the point of the
sender (or, negatively, to make her reject the opinions of opponents). Latent
rhetoric, also known as epideictic rhetoric, was quite neglected until the time
of the changes introduced by Perelman and Olbrechts-Tyteca and the “new
rhetoric”. When dealing with political posters, it becomes obvious that the
epidictic function is much stronger than the forensic or deliberative functions;
most of what is expressed through the use of visual elements points towards the
strengthening of existing bonds, especially through what could be termed a Ge-
meinschaftsfunktion, i.e. the production and reproduction of a feeling of com-
munity between party and elector, sender and reader, as well as among the
voters themselves.

Most of what is expressed in election posters aims at strengthening the ethos
of the sender, at giving the reader a (more) favourable impression of the polit-
ical party advertising itself on the poster. This includes both verbal elements—
the construction of the sender as potent, clever, consistent, earnest, etc.—and
visual elements, even down to such detail as the choice of typeface and colours.

Special attention is paid to the construction of arguments, and particularly to
the relationship between explicit and implicit arguments. All of the above, i.e.
the semiotic and rhetorical analysis of verbal and visual elements, provide the
grounds for the reconstruction of the arguments in the text, where even visual
elements can enter into the argumentative structure as warrants or backing for
(sub)arguments regarding the progressiveness or seriousness of the sender.
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The basic model for the analysis of arguments is that of Stephen Toulmin, but
with considerable contributions from Anders Sigrell concerning the implicit el-
ements.

The second section of the thesis consists of detailed analyses of all of the of-
ficial and national posters of the 2002 election. After a brief introductory chap-
ter 8 on the categorization of the posters, the posters are analyzed by party. The
analyses go into detail, but this summary only describes the main features of
the posters from each party.

The Centre Party presented two main types of posters. One was a series por-
traying the party chair “caught in the act”, talking, gesticulating, and generally
presenting herself as an active and caring politician. These pictures were com-
bined with quotations from her (in quotation marks). On the other type of
posters the quotations were paraphrased or interpreted. The theme was equal
opportunities, and in the posters the party took a stand for the underdogs, the
objects of present inequality: villages, small enterprises, schools, and parents.
The main focus was on a positive description of the future through implicit crit-
icism of the present government, but the reader needed a basic knowledge of
the party’s ideology in order to reconstruct the argumentation in the posters.
Generally speaking, the rhetoric seemed to be more targeted towards already
convinced voters than towards attracting new voters.

The Liberal Party presented two main types of posters. One consisted of
portraits of the three main candidates, and the other consisted of a number of
posters with black text on a white background. In these, the texts formed rhe-
torical answers to questions not explicitly asked, the argumentation was clearly
implicit, and the posters must be seen as examples of epidictic rhetoric,
strengthening already existing bonds and positions.

The Christian Democrats also presented two main types of posters. One was
a number of portraits of candidates, the other a number of posters with black
text on white background. The texts posed rhetorical questions about justice,
safety, school, care for the elderly, and taxation. A negative description of the
present situation was meant to lead to the conclusion that it is not morally right,
that no one can defend it. Rhetorically speaking, the party called upon an ex-
isting consensus, and the reader had to accept the presuppositions (the descrip-
tion of the state of things in Sweden). Thus, the posters were aimed at main-
taining votes rather than attracting new ones.

The Green Party presented only one type of posters, with text only, and an
exceptional number of different messages (40). The texts were mostly ironic,
witty, or paradoxical with criticism of the present situation and an implication
that everything could be different. The verbal style was very different from that
of other parties and was a part of the construction of a clear dividing line be-
tween “them” and “us”. There was no argumentation in the posters and this, in
combination with the specific style, pointed to a target group consisting of
those already sharing the party’s points of view.
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The Conservative Party had a campaign in four steps, one for each week of
the campaign, with several different types of posters. One was a number of ver-
bal posters on the theme of “your relative or friend has not or cannot…”, one
was a series of images on the theme of “vote for your hairdresser/neigh-
bour…”. In the theme of “vote for your Sweden” there were both verbal posters
as well as portraits of the party chair.

The Social Democratic Party used three different types of posters: a number
of portraits of the main candidates, alone or in twos; a number of verbal
posters, and three posters featuring anonymous persons. The overall theme was
“together”. The portraits were combined with texts on subjects belonging to
the respective candidate’s profile, and the argumentation was focused on the
goal of making everything better. The present situation was described indirect-
ly or directly as being good, but with potential for improvement. The rhetoric
was extremely focused on gathering the already positive voters, and there was
a clear attempt not to push away any group at all.

The Left Party presented only one type of posters, sketched images around
the theme of “Do you want to narrow the gap?” The posters had higher artistic
ambitions than those of any other party in the 2002 election. They were all
based on a polarization between two positions, always depicted with the al-
leged weaker part below the other, i.e. to the “south” in the poster. In the op-
pressed section, the party placed women, the environment, immigrants, and the
South (less developed countries, former colonial states etc.). The reader was
called upon to vote in order to narrow the gap, with an underlying presupposi-
tion that this gap does in fact exist, and that the groups shown are oppressed
and would benefit from a narrowing of the gap. The present was implicitly de-
scribed in negative terms, and a possible, positive future was implied. The
campaign clearly addressed those who already share this view of the world and
its injustice.

The posters from the two more extreme parties, the Swedish Democratic
Party and the Socialist Party, differed from those of the parliamentary parties
in certain ways. The Socialists used a satirical cartoon in a way that clearly
pointed back in time to a kind of poster common in the early twentieth century,
but which has since then practically disappeared from the scene of the estab-
lished political parties. The Nationalists also used elements which pointed back
in time, especially in their logo with its burning torch with the flame in the
shape and colour of the Swedish flag. At the same time there were, however,
elements in the portraits of candidates which pointed to a stronger focus on the
politician as a private person, and these traits could be seen as pointing for-
wards in time, i.e. as a possible development in political communication in
general. (In Sweden, today, even though it is possible to vote for a single can-
didate, most voters vote for parties rather than candidates.)

Following the long chapter on the posters according to sender, the short
chapter 10 is a more exploratory one, focusing on the different types of posters
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used in the 2002 campaign. The posters are categorized according to whether
or not they contain an image of some kind, and if so, whether or not this image
is a portrayal of a candidate. This categorization based on internal criteria re-
sults in four types of posters: verbal posters, candidate posters, candidate quo-
tation posters, and image posters. The verbal posters contain verbal text only
with colour and type variation as the only visual variables. The candidate
posters contain a portrait of a candidate (or in some cases of more than one),
but no verbal text apart from the name of the candidate and party. Candidate
quotation posters contain a portrait of a candidate (or more), but also a verbal
text which is explicitly or implicitly presented as a quotation from the politi-
cian in question. Finally, the image posters contain images of anything but a
candidate, ranging from human beings, to animals, scenic countryside, or ur-
ban areas.

When the posters from 2002 are divided into these four groups, it is clear
that most parties use a combination of poster types (with the exception of the
Green Party and the Left Party). It also shows that image posters play only a
minor role, and that candidate posters are not as dominant as one might
imagine, bearing in mind that much of the debate concerning the development
of political campaigns has focused on the personalization of politics. Appar-
ently, this personalization was not evident in the use of portraits in posters, nor
did the influence of commercial advertising show in the use of images. Verbal
messages are the most common rhetorical means, perhaps because this is the
only way of presenting humour, irony, and rhetorical questions.

When considering the relations between text and image (with Roland
Barthes’ distinction between relais and ancrage), it turns out that most parties
use ancrage, with the verbal element either explaining or interpreting the vis-
ual elements. Few of the image posters use the relais approach where the ver-
bal and visual elements work together to form a unity, often of a more narrative
sort. This is contrary to what can be seen in commercial advertising, where
many posters combine verbal text and images to create narrative structures, of-
ten of a puzzling or humorous nature. These observations lead to a discussion
of the relations between poster type and rhetorical function and the lack of vari-
ation in the way the parties try to construct their ethos by using portraits of can-
didates.

In the final chapter 11, the results of the analysis are summarised in order to
present a general overview of the posters in the 2002 Swedish general election.
As mentioned above, one of the conclusions is that Swedish parties seem re-
luctant to use images other than portraits of the candidates, and even to be re-
strictive in using these. One possible explanation might be a fear of appearing
too similar to commercial advertising. This fear might also be the reason for
the very stereotypical way in which candidates were portrayed: all of them
(with the exception of the chair of Centre Party) in studio surroundings and in
clearly posed photographs.
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Regarding the themes of the posters, i.e. the political issues they address,
there was great consensus. The focus on issues rather than the traditional ap-
peal to specific social groups, and the high degree of similarity in the choice of
issues point to the fact that opinion polls are effective as guidelines for most
parties when they choose the focus of their election campaigns.

The rhetoric of the posters was mostly pathos or ethos related, rather than
logos related. This does not mean that the posters did not contain “facts”, but
rather that a certain description of the situation was to be taken as a factual
statement on which a subsequent appeal to pathos could be built. This works
along the lines of “Do you think it is right that…”, where the situation de-
scribed afterwards has to be taken as a fact describing the situation in present
day Sweden. The emotional appeal to the moral stance of the reader also posi-
tions the sender as an (equally) moral agent, and the argument is thus also re-
lated to the ethos of the sender. This shows that the ancient rhetorical point of
letting logos, ethos, and pathos work together is still at work, although the
logos aspect is mostly implicit in the posters.

What, then, is the function of these posters? The strong role played by epi-
deictic rhetoric and the absence of explicit argumentation in favour of argu-
ments where the reader has to share the basic assumptions of the sender in or-
der to be able to reconstruct the argumentation, indicate that election posters
are not primarily made with the purpose of attracting new voters. Instead, the
posters function as gatherers of those voters who are already convinced about
voting for the party. In other words, the posters are mobilising rather than per-
suasive. One thing which was striking in the 2002 campaign was the absence
of negative campaigning, which has been present in earlier elections and which
has received much public criticism. Apparently the parties abstained from neg-
ative descriptions of the opponents out of fear of appearing to be less than se-
rious mud-slingers.

It is difficult to say anything definite about the effects of election posters,
and the subject is beyond the scope of this thesis. One political science study
shows, however, that the voters’ rate of recognition and the increase in recog-
nition during a campaign has no connection with the results of the election. 

The results summarized above raise the question of the election poster as a
political medium. The very mediacy of the poster puts some restrains on the
ways in which it can be developed and how it can communicate. The poster has
more or less retained the same main features ever since its arrival, while the
communicative context surrounding posters has changed dramatically. The
poster is still the only mass medium in the public sphere, but it now participates
in much tougher competition for attention than was the case one hundred years
ago. The behaviour of the voters has also changed, with issues playing a vital
part in election campaigns today and thus with an increasing demand for fast
responses to other parties’ attempts to set the agenda. The poster cannot be a
fast reaction, owing to technical constraints, which has resulted in a change in
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the role of the poster. The election poster of today seems to be not so much a
weapon in the battle between parties for votes, but more of a reminder to al-
ready positive voters that there is soon going to be an election, and that they
must remember to go out and vote for their party. If this is true, the poster has
become a kind of internal communication, a way of strengthening the bonds
between a party and its adherents.
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Översikt över 2002 års valaffischer för riksdagsparti-
erna (totalt 139 affischer)

Centerpartiet (12)
C1A: [Maud] – »Vårt land har alla möjligheter, om alla får chansen att växa»
C1B: Låt oss bygga ett Sverige på lika villkor
C2A: [Maud] – »Det är fler jobb som behövs, inte fler regler till småföretagen»
C2B: Låt oss hjälpa småföretagen att växa så säkras jobben och välfärden
C3A: [Maud] – »Var fjärde elev ska inte behöva sluta utan fullständiga betyg»
C3B: Låt oss satsa på kunskapsmål istället för enbart skolplikt
C4A: [Maud] – »Landsbygden är en tillgång, inte ett hinder»
C4B: Låt oss släppa fram livskraften i hela Sverige
C5A: [Maud] – »Alltför många tvingas pussla med sin tid istället för med sina barn»
C5B: Alla föräldrar ska kunna ha råd att tillbringa mer tid med barnen
C6: [Allmän storaffisch: 1A+1B ]
C7: [Logo] – Lika villkor

Folkpartiet (23)
Kandidataffischer:

FPK1: Marit Paulsen
FPK2: Lars Leijonborg
FPK3: Jan Björklund

Budskapsaffischer:
FP1: Ja – Marit som konsumentminister.
FP2: Nej – företag ska inte drivas ur landet.
FP3: Ja – du ska bestämma mer.
FP4: Ja – gamla ska ha vård i tid.
FP5: Ja – män ska ha lika hög lön som kvinnor.
FP6: Nej – betygen ska inte avskaffas.
FP7: Ja – bra lärare ska ha bra betalt.
FP8: Ja – värdig vård måste få kosta.
FP9: Ja – ställa krav i skolan är att bry sig.
FP10: Nej – till rasism och intolerans.
FP11: Nej – stäng inte gränserna.

Kandidatcitataffischer:
FKC1: Ja – värdig vård måste få kosta. [Lars Leijonborg]
FKC2: Ja – män ska ha lika hög lön som kvinnor. [Lars Leijonborg]
FKC3: Ja – ställa krav i skolan är att bry sig. [Jan Björklund]
FKC4: Ja – du ska bestämma mer. [Lars Leijonborg]
FKC5: Nej – företag ska inte drivas ur landet. [Marit Paulsen]
FKC6: Nej – till rasism och intolerans. [Lars Leijonborg]
FKC7: Nej – företag ska inte drivas ur landet. Vi behöver din röst – Sverige behöver

vår. [Marit Paulsen]
FKC8: Ja – värdig vård måste få kosta. Vi behöver din röst – Sverige behöver vår.

[Lars Leijonborg]
FKC9: Ja – ställa krav i skolan är att bry sig. Vi behöver din röst – Sverige behöver

vår. [Jan Björklund]
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Kristdemokraterna (18)
Kandidataffischer:
KDK1: Inger Davidson – Riksdagsvalet
KDK2: Sven Gunnar Persson – Riksdagsvalet
KDK3: Mats Odell – Riksdagsvalet
KDK4: Anders Andersson – Landstingsvalet
KDK5: Alf Svensson – Riksdagsvalet
KDK6: Göran Hägglund – Riksdagsvalet
KDK7: Chatrine Pålsson – Riksdagsvalet

Budskapsaffischer:
KD1: Är det rätt att samhällets svagaste röster får allt svårare att göra sig hörda?
KD2: Är det rätt att små barn har mer än 8 timmars arbetsdag?
KD3: Är det rätt att en människa tvingas lämna sitt hem på grund av fastighetsskatten?
KD4: Är det rätt att nitton små barn ska samsas om två dagisfröknar?
KD5: Är det rätt att polisen har sämre resurser än bovarna?
KD6: Är det rätt med en skola som lär allt om världen men inte hur man lever i den?
KD7: Är det rätt att det ska vara ett helt företag att driva egen firma?
KD8: Är det rätt att en svensk gurka beskattas mer än en fransk?
KD9: Är det rätt att ge bistånd till länder som inte respekterar de mänskliga rättig-

heterna?
KD10: Är det rätt att en svårt sjuk får vänta i månader på vård?
KD11: Är det rätt att Sveriges låginkomstmottagare ska betala världens högsta skatt?

Miljöpartiet (40)
MP1: två miljöproblem / växthuseffekt och ett kallare samhälle
MP2: eu och världen / välkommen hit / kliv försiktigt över taggtråden
MP3: bygg ut järnvägsnätet / men det är ju bra om man har råd att åka också
MP4: någon gav en gris spenatgener / fattas bara sås och potatis
MP5: var inte soffliggare / rösta för kortare arbetstid
MP6: trehundra mil i en skumpig lastbil / klart biffen blir mör
MP7: kvartalsrapporter / men, jorden är ju fem miljarder år
MP8: ekonomin är överhettad / är det därför vädret är så konstigt?
MP9: hej det var från landstinget / har du några spänn över?
MP10: staten och kapitalet sitter i samma båt / vi bryr oss mer om vattnet
MP11: idag är 70 419 svenskar sjukskrivna / hur mycket ökar produktiviteten?
MP12: sextimmarsdag / och han lärde känna sina barn lika bra som dagispersonalen
MP13: sextimmarsdag / och han lärde känna sina barn lika bra som dagmamman
MP14: äh, lite vapenexport har väl ingen dött av
MP15: torsken i östersjön har ingen rösträtt / men det har du
MP16: arbeta mindre / lev mer
MP17: arbeta för en bättre miljö / le oftare
MP18: ska vi tillåta heterosexuella att adoptera?
MP19: var inte soffliggare / rösta för friår
MP20: alla bara pratar väder / vi gör nåt åt det
MP21: kärnkraft / energi för bakåtsträvare
MP22: gränser / som om det finns några
MP23: vi lovar inte guld / men gröna skogar
MP24: höger, vänster / varför inte framåt?
MP25: emu / förlåt, har du några euro till natthärbärge?
MP26: förstagångsväljare / tänk att det skulle ta 18 år
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MP27: kvinnor tjänar i genomsnitt 4000 kronor mindre per månad än män / rösta för
en förändring

MP28: paradox / att bli kallad bakåtsträvare av folk med oljepannor
MP29: jävla invandrare / sa han och åt en kebab
MP30: en moské på söder / räcker det verkligen?
MP31: genmanipulation / du blir vad du äter
MP32: vi sätter en käpp i hjulet / friår åt alla som vill
MP33: »eu ger en flexibel arbetsmarknad» / vi ser det avesta och gislaved
MP34: vem torskar när torsken tar slut?
MP35: galna-ko-sjukan / belgian blue / korna vill ut ur eu
MP36: mindre trafik eller fler vägar / vad tror du att dina barnbarnsbarn vill ha?
MP37: ge kunskap / inte betyg
MP38: vi vill ha sex – inte åtta timmars arbetsdag
MP39: 65% av våra väljare är kvinnor / klart det syns i vår politik
MP40: sverige 2002 / bananer i pyjamas och genmanipulerade tomater

Moderaterna (23)
Vecka 33-34

MOA1: Din morfar får ingen tid. 60.000 köar för sjukvård.
MOA2: Din kompis kan inte räkna. Var fjärde elev går ut skolan med otillräckliga kun-

skaper.
MOA3: Din farmor är rädd för att gå ut. 3 av 4 brott klaras aldrig upp.
MOA4: Din arbetskamrat har inte råd. 6 kronor av 10 går bort i skatt.
MOA5: Din granne kan inte bo kvar. Fastighetsskatten stiger för varje år.
MOA6: Din son får inget jobb. Varje dag förlorar Sverige 20 företag.

Vecka 35 (Eurosize)
MOB1: Rösta på ditt Sverige
MOB2: Rösta på ditt Sverige. [Bo Lundgren, blå bakgrund]

Vecka 36
MOC1: Rösta på din bästa vän. Med vår regering får alla lägre skatt.
MOC2: Rösta på din frisör. Med vår regering blir det enklare att driva företag.
MOC3: Rösta på din granne. Med vår regering slipper han fastighetsskatten.
MOC4: Rösta på din lärare. Med vår regering blir det mer kunskap i skolan.
MOC5: Rösta på din närpolis. Med vår regering blir livet tryggare.
MOC6: Rösta på din sjuksköterska. Med vår regering får sjukvården bättre villkor.
MOC7: Rösta på ditt Sverige. [Bo Lundgren, som vecka 35, MOB2, blå bakgrund]

Vecka 37
MOD1: Rösta på dina barn. Med vår regering får Sverige åter kraft att växa.
MOD2: Rösta på din älskling. Med vår regering får alla mer kvar att leva på.
MOD3: Rösta på din dotter. Med vår regering går hon säkrare på kvällen.
MOD4: Rösta på din farmor. Med vår regering får hon råd att bo kvar.
MOD5: Rösta på din morfar. Med vår regering får äldre vård i tid.
MOD6: Rösta på din son. Med vår regering får han lära sig mer i skolan.
MOD7: Rösta på ditt Sverige. [Röd bakgrund.]
MOD8: Rösta på ditt Sverige. [Bo Lundgren, som vecka 35, MOB2, röd bakgrund]

Socialdemokraterna (16)
Personaffischer (partiets egen beteckning för såväl dessa tre som de jag kallar kandidat-

affischer):
SOP1: Tryggare tillsammans [Äldre]
SOP2: Rättvisare tillsammans [Barn]
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SOP3: Starkare tillsammans [Ungomar]
Kandidataffischer:
SOK1: Alla människors frihet. Tillsammans för en rättvis värld. [Anna Lindh]
SOK2: Alla barn förtjänar en bra start i livet. Tillsammans för Stockholm [Thomas

Bodström & Annika Billström]
SOK3: När stockholmarna blir fler måste bostäderna också bli det. Tillsammans för

Stockholm [Bosse Ringholm & Annika Billström]
SOK4: Ordning och reda i ekonomin. Tillsammans för minskade klyftor. [Bosse Ring-

holm]
SOK5: Tillsammans för trygghet och utveckling. [Göran Persson]
SOK6: Tillsammans kan vi göra Sverige bättre. [Göran Persson]
SOK7: Trygga människor vågar pröva nytt. Tillsammans för mer nyfikenhet. [Leif

Pagrotsky]
SOK8: Alla. Inte bara några. Tillsammans mot orättvisor. [Wanja Lundby Wedin]

Budskapsaffischer:
SO1: De äldre ska inte behöva känna oro. Alla ska få åldras i trygghet. Tillsammans

för ett tryggare Sverige
SO2: Barn på dagis behöver omtanke. Mer tid för varje barn kräver mer personal. Till-

sammans för bättre dagis
SO3: Ingen ska bli sjuk av jobbet. Nya jobb och utvecklande arbetsplatser. Tillsam-

mans för arbete åt alla
SO4: Om vården ska bli bättre måste köerna bort. Då behövs mer personal. Tillsam-

mans för bättre sjukvård
SO5: Trygga barn vågar vara nyfikna. Mindre klasser och fler lärare är en bra början.

Tillsammans för en bättre skola

Vänsterpartiet (7)
VP1: diskriminera / acceptera Vill du minska klyftan?
VP2: män / kvinnor Vill du minska klyftan?
VP3: leva / överleva Vill du minska klyftan?
VP4: styra / styrd Vill du minska klyftan?
VP5: för mycket / för litet Vill du minska klyftan?
VP6: nord / syd Vill du minska klyftan?
VP7: Vill du minska klyftan?

Övriga partier (i allt 5 affischer)

Sverigedemokraterna (4)
SD1: Omtanke – Alla behöver vi omtanke – djur och natur, hem och familj, utsatta

grupper, nära och kära. Sverige kan åter bli ett land med omtanke… (Gun Kullberg,
pensionär)

SD2: Tradition – Alla behöver vi traditioner, som skapar samhörighet och trygghet,
som stärker oss i vår identitet och som ger oss framtidstro. Låt Sverige förbli
Sverige… (Mikael Jansson, partiledare)

SD3: Trygghet – Alla behöver vi trygghet, på gator och torg, i plånboken, på jobbet
och i skolan, i ålderdomen och i vår identitet. Sverige kan åter bli ett tryggt land…
(Sten Andersson, riksdagsman)

SD4: Trygghet – Omtanke – Tradition
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Socialistiska Partiet (1)
SP1: Nej till privat sjukvård!

Förklaring:
Allt som står inom […] är mina förklaringar till vad affischerna visar. Övrigt är text på

affischerna. I de fall där affischerna delas in i olika kategorier är uppdelningen par-
tiets egen, dock med undantag för att socialdemokraternas »personaffischer» i par-
tiets eget material också täcker vad jag här kallar »kandidataffischer».
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