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1. Inledning och syfte 
 
 
1.1 Inledning 
 
I det demokratiska samhället spelar det parlamentariska systemet med politiska partier en central 
roll. De representanter som väljs i kommunal-, landstings- och riksdagsval avgör hur samhället, 
och vardagen för dess invånare, kommer att se ut under de kommande fyra åren. Själva 
grundförutsättningen för demokrati, och politik, är kommunikationen – det fria ordet – 
möjligheten att försöka övertyga potentiella väljare, t ex med hjälp av retoriska strategier. 
Kommunikationen är också nödvändig för de olika partiernas överlevnad, att potentiella väljare 
kan ta till sig deras informationsmaterial är en förutsättning för att de ska kunna få röster och 
arbeta parlamentariskt.  
 
Jag kommer att undersöka delar av Vänsterpartiets valmaterial 2006. Som alla andra politiska 
partier lägger Vänsterpartiet ner mycket tid och pengar på att ta fram valmaterial som ska locka 
väljare att rösta på just deras parti. Naturligtvis är det viktigt att det material som används i en 
valrörelse, och även allt annat utåtriktat material som används mellan valrörelserna, fungerar som 
det är tänkt och att läsarna får förtroende för de texter och bilder som används i partiets 
kommunikation med väljarna. Trots det verkar det vara sällan partiet ”provar” valmaterial på de 
tänkta väljarna eller på andra människor som inte deltar i produktionen av materialet.  
 
Precis som allt annat språk så verkar inte språk i valmaterial i vakuum. Tvärtom är det kanske just 
i de politiska partiernas valmaterial som det målgruppsanpassade språket kan spela verkligt stor 
roll och bli avgörande för hur partiet lyckas nå ut till sina potentiella väljare. I den politiska 
världen står målgruppsanpassningen i centrum (eller borde göra det) eftersom det där blir oerhört 
viktigt, inte bara vad man säger, utan också hur man uttrycker det. Det handlar inte bara om att 
”uttrycka sig rätt” utan snarare om att uttrycka sig rätt till rätt person och att med hjälp av språket 
och de ord och bilder man använder skapa en bild av ett partis ”identitet” som de potentiella 
väljarna kan identifiera sig med. Som i all annan målgruppsanpassning handlar det främst om att 
ställa sig frågorna Vem vill man nå? Vem når man? och Vad tycker de tänkta väljarna om partiets sätt att 
uttrycka sig?   
 
Jag vill i denna undersökning försöka ta reda på något om hur partiets retoriska strategi och 
ordval fungerar när det gäller att skapa intresse och förtroende hos potentiella väljare, helt enkelt 
hur partiet bör uttrycka sig för att på mest effektiva sätt nå ut till de tänkta väljarna. Resultatet av 
undersökningen blir förhoppningsvis att uppdragsgivaren (Vänsterpartiet) får större och mer 
konkret kunskap om vad man kan göra rent språkligt för att väljarna ska få större förtroende för 
de texter som ingår i partiets utåtriktade material samt att underlätta för uppdragsgivaren i arbetet 
med att ta fram informations- eller valmaterial och nå ut till sina väljare.   
 
 
1.2 Syfte  
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på något om hur politisk information eller valmaterial i 
text och bild tas emot av potentiella väljare, vilket språkbruk eller vilken uttrycksform människor 
föredrar eller har lättast att ta till sig i politiska texter och vad, när det gäller språket, som påverkar 
deras förtroende för ett politiskt parti.   
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2. Bakgrund  
 
 
2.1 Tidigare forskning  
 
Den finns en omfattande forskning om politisk kommunikation men de undersökningar som 
görs har mycket olika utgångspunkter och syften. De mer statsvetenskapliga undersökningarna 
och analyserna syftar till att beskriva det politiska genom kommunikationen, man analyserar för 
förståelse av hur det politiska fungerar och gestaltas medan undersökningar som ligger mer åt det 
språkvetenskapliga hållet i regel syftar till att säga något om hur språket fungerar i ett visst 
kommunikativt sammanhang och beskriva hur språkliga fenomen påverkar den sociala 
verkligheten. Det finns i båda riktningarna både kvantitativ forskning som fokuserar på 
ordfrekvenser och andra mätbara faktorer och tolkande forskning som t ex fokuserar på hur 
ideologiska förhållanden ligger bakom texternas lexikon, struktur och världsbild. Även forskning 
om partiernas användning av medier som radio och tv har förekommit. Nedan går jag igenom 
forskning som har relevans för min undersökning.  
 
 
2.1.1 Identifikation och relationsskapande  
 
Nicklas Håkansson undersöker politisk kommunikation i Valretorik Om politiskt språk i 
valpropagandan (1999). Han undersöker partipropaganda och utgår i sin analys bl a från tre 
dimensioner i valretoriken varav en är identifikation, att skapa en relation till väljaren. Håkansson 
tar upp retoriska tekniker i politiken och menar att val av retorisk strategi spelar en viktig roll när 
det gäller att bygga upp en trovärdighet och/eller att skapa samhörighet mellan sändare och 
mottagare.  
   Håkansson menar att förtroendebyggandet kan ske på flera sätt men den gemensamma 
nämnaren är att det handlar om att relatera till något för publiken bekant och att åskådliggöra 
komplexa företeelser och resonemang genom gripbara exempel eller bildspråk. Han menar att 
flertalet av de aktuella teknikerna direkt kan härledas ur den klassiska retoriken som utgår från en 
triad av principer för övertygande; logos – den argumentativa, pathos – den bevekande och 
känslovädjande samt ethos – den sympativäckande. Identifikationen anknyter främst till retorikens 
ethosprincip (Håkansson 1999:48-49). Han jämför också den politiska kommunikationen med 
moderna massmedier som är särskilt benägna att använda sig av just detta klassiskt retoriska 
instrument. De söker ofta beskriva generella och komplexa samhällsproblem genom att föra fram 
de enskilda exemplen, exempla (Håkansson 1999:51).  
   Håkansson menar att just identifikationen har en avgörande roll när det gäller att övertyga i 
politisk kommunikation. Den enkla utgångspunkten är att vi lättare attraheras av ståndpunkter 
som innehas och kommuniceras av någon som vi upplever oss vara samhörig med. Han slår fast 
att partierna försöker etablera en länk mellan sig och de presumtiva väljarna genom att framställa 
sig som trovärdiga och genom att använda ett språkbruk som kopplar ihop politik och vardagsliv 
(1999:194). 1   
   Håkansson menar vidare att ”retorikens essens är identifikation som en motpol till den 
splittring och intressekamp som råder i samhället, och som i någon mening föder och legitimerar 
de politiska partierna” (1999:49) och menar att ett partis företrädare bör använda språket på ett 
sådant sätt att de framhåller sig själva som trovärdiga och som gör det möjligt för medborgarna 

                                                 
1 Att identifikation och retorisk effekt hänger samman fastslås även av Hellspong och Ledin i Vägar genom texten 
(1997) där de menar att den språkliga stilen i en text är viktig inte bara för den retoriska effekten utan även när det 
gäller att fånga läsarens intresse, underlätta förståelsen och skapa kontakt (1997:197). De menar också att en text bara 
kan nå sin fulla verkningskraft genom rätt stil (1997:251). 
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att identifiera sig med personen och partiet (Håkansson 1999: 35). Just trovärdighet, eller 
förtroendeskapande är något av det mest centrala i min undersökning då jag bl a frågar 
människor om vilka av de texter jag undersöker som de har störst förtroende för och varför och 
försöker koppla det till deras identitet när det gäller kön, ålder och sysselsättning.  
   Håkansson diskuterar dessutom hur organisation och ideologi hos ett politiskt parti avspeglas i 
språket och retoriken (1999:175) och man kan tänka sig att detta även kan kopplas till vem eller 
vilka grupper man vill attrahera, vilket min undersökning handlar om. Naturligtvis är det så att 
olika människor attraheras av olika retoriska tekniker eller olika språkstilar och min undersökning 
syftar just till att ta reda på något om vilken teknik som attraherar eller stöter bort olika 
väljargrupper.          
   Man kan sammanfatta Håkanssons resonemang och diskussion med att det är mycket viktigt att 
signalera trovärdighet och samhörighet i politisk kommunikation till väljarna (1999:113). 
Håkansson diskuterar och undersöker i huvudsak vad som sägs i politisk kommunikation men 
hans resonemang går att överföra även till tankar om själva språkbruket, hur man väljer att säga 
något, vilket jag kommer att titta närmare på.  
 
 
2.1.2 Politisk marknadsföring och politik som marknad, funktion och effektivitet  
    
Orla Vigsø analyserar riksdagspartiernas, samt några mindre partiers, valaffischer i 2002 års val i 
Valretorik i text och bild En studie i 2002 års svenska valaffischer (2004). Vigsø analyserar affischerna 
efter en semiotisk modell och tittar bl a på ansiktets och kroppens retorik, den visuella 
grammatiken samt layout. Han beskriver affischernas utseende och tolkar dess budskap samt 
diskuterar affischernas roll i marknadsföringen av de olika partierna. Bl a diskuteras funktion och 
effektivitet och Vigsø tar upp underförståddhet och menar att det är något mycket centralt när 
det gäller kommunikation via valaffischer eftersom texterna är mycket korta. Han menar att 
mycket bakgrundsinformation måste förutsättas vara känd av läsaren sedan tidigare för att hon 
ska kunna tolka texten i överensstämmelse med den intenderade tolkningen (Vigsø 2004:23).  
   Vigsø slår i sin analys fast att partierna i mycket liten grad använde logosappell på sina 
valaffischer. Den logosbaserade 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 valaffischerna saknade fakta, hos alla partier fanns en beskrivning av nuläget som 
partierna själva behandlade som fakta och därmed som en rationell grund för beslut.   
Argumentationen i affischtexterna var mycket implicit och underförstådd, som att partiet litar på 
läsarens förmåga att tänka själv och man inte behöver förklara alla mellanled. Vigsø menar att ett 
sådant utnyttjande av läsarens aktiva tolkning länge har använts i reklamen och att det får både en 
ethos- och pathoseffekt: Genom att låta partiet framstå som någon som har förtroende för 
läsaren byggs partiets image upp och läsaren känner sig smickrad genom att bli tilltalad som en 
kompetent och smart läsare. Logos-, ethos-, pathosappell fungerar på så sätt inom samma 
argumentation. Vigsø skriver även om partiernas tilltal, hur man vänder sig till läsaren och 
använder retoriska frågor, och hur detta har att göra med vilken relation som etableras mellan 
parti och väljare (Vigsø 2004:209-210). Detta kommer jag att titta närmare på i min undersökning 
då jag låter människor testläsa en text i två versioner, en med just retoriska frågor och 
motsvarande text utan.       
   Vigsø skriver även om politiken som marknad och tar upp politisk marknadsföring och utgår 
från Bourdieus sociologiska teorier. Han förklarar hur politiska partier fungerar och varför, eller 
på vilket sätt kommunikationen spelar en central roll för det politiska livet. Han menar även att 
då den politiska kampen är en kamp med ord måste det som politikerna erbjuder också vara 
”ord”, språkligt formulerade representationer av världen, visioner för framtiden, löften, 
möjligheter för identifikation mm. Man bör därför definiera det politiska utbudet som de 
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diskurser som partierna producerar och som på alla andra marknader fastställs ett ”pris” på den 
politiska markanden. 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 diskurs, desto mer vikt får den. 
Detta gäller oavsett om det handlar om stöd i form av röster i val, resultat i 
opinionsundersökningar, demonstranter i demonstrationståg eller folk som sluter upp i en strejk.     
   Vigsø menar också att väljarna inte längre är en välavgränsad grupp utan en ytlig samling 
atomiserade individer och att de traditionella banden mellan parti och socialgrupp har suddats ut. 
Partierna konkurrerar idag om samma väljare och måste därför skapa en skillnad för att kunna 
attrahera några av dem, men också för att kunna erbjuda dessa känslan av att tillhöra en 
gemenskap, en grupp. Även här blir språkbruket eller stilen viktig för att skapa kontakt och 
identitet.   
   När ett politiskt parti talar om sina väljare som en grupp, konstruerar man samtidigt denna 
grupp. Ändå påstår varje parti (eller så måste de tänka i banor som) att deras väljare utgör en 
specifik grupp, en väljarkår (Vigsø 2004:40-41).  
   Ett sätt för politiska partier att anpassa sig till denna marknad är att undersöka vad väljarna, och 
inte minst de egna potentiella väljarna, tycker för att kunna integrera dessa synpunkter med sina 
egna och på så sätt visa att partiet representerar dessa synpunkter. ”En synpunkt eller ett intresse 
blir på så vis samlingspunkt 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 samtidigt delegimitera motståndarnas grupperingar som mindre representativa” 
(Vigsø 2004:43).  
   Den politiska kommunikationen handlar också allt mer om att få politiken att motsvara 
väljarnas önskemål i högre grad än tidigare när man enbart försökte flytta väljarna mot partiets 
synpunkter och en stor del av marknadsföringen blir just att undersöka underlaget och hitta de 
potentiella mottagarna (Vigsø 2004:50). Vigsø menar också att det i det moderna samhället är 
omöjligt med en politisk marknadsföring utan opinionsmätningar och att den nya politiska 
kommunikationen består av de tre delarna opinionsmätningar, politisk reklam och politisk 
marknadsföring (Vigsø 2004:51). Här kan man tillägga att partier även bör undersöka vad deras 
potentiella väljare föredrar rent språkligt för att ytterligare kunna målgruppsanpassa sitt 
utåtriktade material, vilket jag försöker göra i min undersökning.     
   När det traditionella samhällsmönstret med arbetare, självständiga och bönder bröts ner 
tvingades partierna också att tänka i andra banor när det gällde att skapa skillnad och distans till 
andra partier. Detta pågår fortfarande och skapar problem för många partier, bl a har det lett till 
en ökad mängd av catch all-partier som vill attrahera alla slags väljare, vilket kanske inte går (Vigsø 
2004:52). Dessutom finns det en stor grupp väljare man inte kan påverka och undersökningar 
pekar på att gruppen som kan tänka sig att rösta på ett annat parti än det de bestämt från början 
är maximalt trettio till fyrtio procent av väljarna. Det är den grupp väljare som alla partier vänder 
sig till inför ett val. Vigsø skriver även att kommunikationen blir mer effektiv om man begränsar 
den till en viss grupp eftersom man kan rikta in sig på vad man vet om mottagarna (Vigsø 
2004:53).   
   Hos ett politiskt parti finns hela tiden denna tanke om strategisk prioritering (eller borde 
finnas). Vigsø menar att partiet å ena sidan ägnar sig åt en fasthållningskommunikation för att inte 
förlora sina egna väljare och å andra sidan en erövringskommunikation för att attrahera andra partiers 
väljare (Vigsø 2004:56). Det är inte ekonomiskt att försöka övertyga människor som är anhängare 
av ett annat parti, inte heller att lägga stora belopp på att övertyga sina egna trogna väljare som 
röstar på partiet oavsett vad som händer. Jag hoppas som tidigare nämnt att resultatet av min 
undersökning ska kunna tillföra mer kunskap om vilka som attraheras av vad så att 
uppdragsgivaren (Vänsterpartiet) lättare ska kunna göra den här typen av prioriteringar när det 
gäller språket i utåtriktat material.    
   Vigsø menar också att de politiska partierna numera måste ha ett livsstilsperspektiv snarare än 
ett socialklassperspektiv när det riktar in sig på olika väljargrupper. För detta finns en modell som 
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beskriver människors livsstil (Minervamodellen, som utvecklats av ett danskt analysinstitut med 
bakgrund i Bourdieu och Giddens och bl a innehåller djupanalyser av 2 500 individer) där man 
använder mönster i vårt beteende för att säga något om hur vi kommer att reagera på nya 
produkter, både nya materiella produkter och politiska partier (Vigsø 2004:55).  
 
 
2.1.3 Kritisk diskursanalys  
 
Även den kritiska diskursanalysen har intresserat sig för politiskt språkbruk. Diskursanalysen 
analyserar språk i kontext och diskuterar bl a hur diskurser uttrycker och formar aspekter av den 
sociokulturella situationen (Vigsø 2004:25). Man menar att diskurser fyller en funktion inom 
sociala institutioner och grupper och inom kulturen i stort som en form av interaktion och 
handlande som syftar till att påverka världen och hur vi uppfattar den. Norman Fairclough 
diskuterar bl a i Language and Power (2001) teorier om mediernas roll och har ambitionen att 
avslöja vad makthavarna eller politiska aktörer egentligen menar och vad som är den verkliga 
betydelsen bakom retoriken. Fairclough ser texter som inbäddade i en social praxis och som 
uttryck för maktförhållanden och diskuterar hur makt utövas genom språket och hur social 
ojämlikhet upprätthålls samt hur formuleringsprivilegier används för att cementera sociala 
strukturer. Den kritiska diskursanalysen vill ändra på maktförhållandena i samhället och hjälpa 
undertryckta grupper att komma till tals (Vigsø 2004:25-26).  
   Norman Faircloughs Language and power (2001) handlar som namnet antyder om relationen 
mellan språk och makt i samhället. Fairclough tar upp och diskuterar diskurs och språk som 
social praktik och hur klass, makt, språk och kontroll hänger samman. Bl a konstaterar han att 
vissa ord hör till en ideologi medan andra hör till en annan och att ordval hjälper till att skapa 
relationer mellan kommunikationsdeltagarna i en kommunikationssituation (Fairclough 1989:97). 
Jag undersöker även betydelse av ordval i valmaterialet och vilka som attraheras av typiska 
”ungdomsord” och ord som till viss del måste sägas tillhöra Vänsterpartiets ideologi.      
   Fairclough gör även en diskursanalys av en radiointervju med Margaret Thatcher i Language and 
Power (1989) där han bl a tar upp hur hon riktar sig till mottagarna. Fairclough menar att man 
genom att analysera hennes ordval och sätt att uttrycka sig kan se att hon vänder sig till ”folket” 
och att hon väljer ut lite demonstrativt självständiga medelklassbritter som målgrupp eftersom 
hon bedömer dem som en rimlig målgrupp och/eller vill att lyssnarna ska identifiera sig med dem 
(Bergendal 2003). Man kan av detta dra den enkla slutsatsen att politiker riktar sig till mottagaren 
på det sätt som man tror att mottagarna identifierar sig med.   
   Fairclough menar vidare att varje politiskt parti eller ideologi behöver en social base, någon eller 
några grupper av befolkningen som det kan representera och söka stöd av (Fairclough 1989:153) 
men menar samtidigt, precis som Vigsø, att det är vanligt att partier ser alla röstberättigade som 
sin målgrupp istället för att koncentrera sig på en specifik grupp. Han skriver också att sociala 
grupper inte existerar som ”färdiggjorda” utan skapas, i politiska sammanhang, genom att man 
föser samman sociala grupper i en politisk valkrets.       
   Fairclough diskuterar även hur diskurser ser ut och konstrueras och hur de förändras över tid 
bestäms av förändringar i maktrelationer och menar att makt även inkluderar makten att 
kontrollera och styra en diskurs struktur och ett sådant sätt att kontrollera kan vara genom 
ideologi (Fairclough 1989).  
 
 
2.1.4 Bilder  
 
Rune Pettersson diskuterar bilders trovärdighet i Trovärdiga bilder (2001, Styrelsen för psykologiskt 
försvar Rapport 180). Han diskuterar egentligen inte bilder i politiskt material men konstaterar 
rent allmänt att trovärdigheten hos bilder är beroende av flera olika faktorer som är relaterade till 
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både sändaren, budskapet, mediet, kontexten och mottagaren. Han menar att de viktigaste 
faktorerna är förmågan att uppfatta, förstå och tolka bilderna och att dessa faktorer kan vara 
viktigare än egenskaper hos både sändaren och budskapet (Pettersson2001:31). Just hur förmåga 
till tolkning av en bild hänger samman med i vilken utsträckning bilden får läsaren att vilja veta 
mer om ett ämne (och kanske även vilket förtroendet läsaren får för avsändaren) diskuterar jag i 
slutet av uppsatsen.     
   Pettersson menar vidare att de tolv vanligaste syftena med informativa bilder är att skapa och 
upprätthålla uppmärksamhet, underlätta inlärning, visa, förklara, åskådliggöra, illustrera, 
informera, sammanfatta, förtydliga, förmedla, belysa och presentera men att bilder utöver det 
även kan kommunicera omedvetna budskap, värderingar och ställningstaganden (2001:17). Av 
dessa syften är det troligen det förstnämnda, förutom de så kallade omedvetna syftena, som är det 
mest centrala i politiskt material eftersom bilder i t ex valmaterial främst syftar till att få 
människor att bli intresserade och vilja veta mer om ett ämne eller ett parti.  
   Pettersson menar dessutom att text och bilder måste komplettera och förstärka varandra och 
hänvisar till Sven Lidman och Ann-Marie Lund (1972) som menar att informativa ord kan klara 
sig utan bilder men att informativa bilder aldrig kan klara sig utan ord. Ett sätt att ”manipulera” 
eller kraftigt påverka tolkningen av innehållet i en bild skulle vara att lägga ned möda på 
utformningen av bildtexterna eftersom de påverkar vad läsarna faktiskt väljer att se och hur de 
tolkar innehållet i en bild (2001:62). Han menar också att till synes obetydliga detaljer i en bild 
kan väcka känslor eller starta olika funderingar hos läsaren (2001:63) vilket jag tittar närmare på i 
min undersökning.  
  Petterson slår fast att en bild som är lätt att tolka och har ett konkret, naturligt, tydligt och 
verklighetstroget motiv med människor som mottagaren lätt kan relatera till och identifiera sig 
med har hög trovärdighet. Bra skärpa, god teknisk kvalitet och en förklarande bildtext bidrar 
också till ett högt förtroende samt om bilden är ett fotografi. Är bilden i färg får det gärna vara 
ljusa och naturliga färger. En arrangerad bild eller en bild som mottagaren har svårt att förstå eller 
tolka får låg trovärdighet. Dålig teknisk kvalitet som suddighet eller onaturliga färger ger också ett 
lågt förtroende (2001:71).  
 
 
2.2 Vänsterpartiets valmaterial och retorik  
 
2.2.1 Ambition och grundtanke 
 
Partiet har, enligt sin informationschef, satsat på att uttrycka sig klart, tydligt och ”icke-retoriskt” i 
2006 års valmaterial, dvs man har försökt undvika de argument och exempel som talar till 
mottagarens känslor, de grepp som ofta förknippas med klassisk retorik.  
 
Istället för att använda sig av mer klassiska retoriska grepp har man velat förmedla fakta på ett 
pedagogiskt, enkelt och lättförståeligt sätt. Mer åt det ”sakliga konsumentupplysningshållet” som 
informationschefen uttrycker det. Dessutom har man så långt som möjligt velat använda 
vardagsspråk istället för det mer abstrakta riksdagsspråket som inte sällan används internt.  
Tanken har, enligt informationschefen, varit att inte underskatta väljarna och deras krav på tydligt 
levererad information.  
 
 
2.2.2 Målgrupper  
 
Man kan anta att de flesta politiska partier utåt har hela landets röstberättigade befolkning som 
målgrupp, eftersom det för de flesta partier inte vore särskilt taktiskt att gå ut med att endast vissa 
väljargrupper tjänar på deras politik. (Dock kan man diskutera om detta gäller för just 
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Vänsterpartiet eftersom de och deras ungdomsförbund Ung Vänster tidigare använt sig av 
affischtexter som Det som är bra för överklassen är dåligt för dig och 5 arbetslösa är fler är 4 direktörer i sitt 
valmaterial och utmärkt sig som ett av få partier/ungdomsförbund som så tydligt markerar att 
vissa väljargrupper, åtminstone kortsiktigt, tjänar mer på deras politik än andra.) 
   Samtidigt kan man anta att de flesta politiska partier ändå internt bestämmer sig för att i 
huvudsak rikta sig till vissa specifika väljargrupper i sitt valmaterial och att valet av väljargrupper 
har (eller bör ha) en viss betydelse när man tar fram utåtriktat material.   
 
Vänsterpartiet har, enligt sin informationschef, satsat på samma målgrupper inför valet 2006 som 
i valet 1998 då partiet hade en relativt bred väljarkår. Man har främst satsat på att nå väljare ur 
grupperna kvinnor, LO-anslutna, förstagångsväljare och storstadsbor. Jag har försökt återspegla 
detta urval eller väljargrupper när jag valt ut informanter till min undersökning.      
 
    
2.2.3 Valmaterialets utformning – strategi och produktion 
 
Vänsterpartiets valmaterial för 2006 var upplagt så att det byggde på tio punkter, 10 punkter för ett 
rättvisare Sverige, och punkterna finns samlade i ett häfte på tio sidor, en sida per punkt, samt 
beskrivna var för sig i tio olika flygblad formade som partiets logga.  
   I häftet med faktatexter finns ytterligare tio sidor som handlar om vad partiet har gjort i 
riksdagen under den senaste mandatperioden. De sidorna ingår dock inte i min undersökning av 
valmaterialet. 
   Flygbladen är fyrsidiga med ett fotografi och en rubrik som framsida och en talong man kan 
skicka in till Vänsterpartiet som baksida. Öppnar man flygbladet finns två sidor text med 
information om den punkt som presenteras.  
   Flera av fotografierna på flygbladens framsidor ironiserar eller skämtar med vardagsproblem 
eller företeelser i samhället. Syftet från partiet var, enligt informationschefen, att folk skulle se 
bilderna, bli nyfikna och öppna flygbladet för att läsa texten. 
 
Valrörelsen var upplagd som en kampanj där Vänsterpartiet presenterade sina tio punkter i tur 
och ordning och det var, enligt informationschefen, meningen att väljarna varje vecka/varannan 
vecka eller liknande skulle få information om en ny punkt. På det sättet skulle partiet gradvis 
bygga upp förtroende och kunskap hos väljarna.  
   De olika punkterna riktade sig också till lite olika väljargrupper eller målgrupper. T ex tänker 
man sig attrahera ungdomar med # 05 Bygg 20 000 nya hyresrätter om året, väljare som är 
intresserade av utrikespolitik med # 08 Ingen vapenexport till krigförande länder, unga kvinnor med    
# 02 Slå tillbaka! Feministiskt självförsvar och LO-anslutna med # 04 Stärk arbetsrätten.  
 
Trots att större delen av valmaterialet hänger samman så konkret i en tydligt strategiskt planerad 
kampanj står det olika skapare, skribenter och fotografer bakom de olika flygbladen. Det kan leda 
till att den övergripande strategin vad gäller språk osv inte slår igenom fullt ut i allt material.       
   Informationschefen uppger att utformningen av valmaterial läggs på den som för tillfället har 
tid eller sitter inne med viss kunskap om de ämnen eller frågor som presenteras. Även om allt 
utåtriktat material ska bearbetas av informationsavdelningen, som har det slutgiltiga ansvaret för 
vad som produceras, innan det går i tryck händer det att saker blir klara först i sista sekunden, 
vilket leder till att bearbetning inte hinns med i den grad det borde. Hon menar vidare att det 
skulle behövas någon som kan arbeta mer övergripande med material till t ex valkampanjer.    
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2.2.4 Översiktlig analys av valmaterialet  
 
Vänsterpartiet har som jag nämnt ovan satsat på att uttrycka sig klart, tydligt och ”icke-retoriskt” i 
sitt valmaterial. För att försäkra mig om att valmaterialet överlag faktiskt var utformat som man 
tänkt sig och för att få en korrekt utgångspunkt för min undersökning gjorde jag en mycket 
översiktlig analys av partiets valmaterial som jag redovisar nedan.  
 
Den ”icke-retoriska” (med icke-retoriskt menas, som jag redogjort för i avsnitt 2.1.1 och 2.1.2, 
naturligtvis inte att man, i huvudsak, inte använder sig av retoriska strategier eller tekniker utan att 
man inte använder sig av de mer tydliga retoriska grepp som ofta förknippas med den klassiska 
retoriken) strategi partiet valt syns mer konkret i texterna som t ex avsaknad av du-tilltal, retoriska 
frågor och exempla. Dock används ordet vi relativt ofta i valmaterialet, om än i olika betydelser; 
som vi i partiet, vi i samhället, vi i Sverige osv.     
 
Samtliga texter är uppbyggda enligt mönstret att partiet först beskriver ett problem för att få in 
läsaren i tanken, sedan presenterar förslag på åtgärder och lösningar mot slutet av texten, som 
tanken Vänsterpartiet hade från början.   
 
Texterna i faktahäftet är överlag skrivna på vardagsspråk och förmedlar information på ett, enligt 
min bedömning, relativt tydligt sätt med hjälp av konkreta fakta. Man talar om hur problemet 
man presenterar märks i vardagen och vad man som parti vill göra åt det. Dock finns det här och 
var en retorisk fråga eller så kallat riksdagsspråk, dvs mer abstrakta begrepp. Troligen beror detta, 
precis som informationschefen sa, på att materialet har tagits fram av flera olika personer och att 
allt material inte hunnit slutgranskats så som det borde.    
 
Flygbladens texter är näst intill identiska med respektive text i faktahäftet bortsett från en del 
omkastade stycken och att man i en del flygbladstexter lagt till en inledning eller rubrik med 
retoriska frågor eller något som syftar på någon tidigare händelse.  
   De texter som i faktahäftet har rubriker som #07 Stoppa privatiseringarna och #03 Snabbare 
energiomställning har i flygbladet rubrikerna Har du valt fel… Elbolag? Telefonoperatör? Och Minns ni 
Gudrun… Det gör skogsägarna i Småland. 2  Själva ämnesrubriken finns på framsidan av flygbladet i 
bildens neder- eller överkant. (Med rubriken Minns ni Gudrun? flörtar man även med de väljare 
som röstade på partiet 1998 under Gudrun Schymans tid då partiet hade en bredare väljarkår, och 
som Vänsterpartiet vill locka tillbaka.)   
   Naturligtvis är tanken med att låta flygbladstexterna vara lite mer kreativa att de ska locka fler 
läsare. Flygblad är ju någonting som i huvudsak delas ut utomhus på offentliga platser till 
förbipasserande medan ett faktahäfte är något som redan intresserade väljare själva aktivt söker.     
 
Vänsterpartiets tanke att uttrycka sig klart, tydligt och med respekt för väljarna som de, enligt 
informationschefen, inte tror går på simpla retoriska knep som exempla, verkar ha slagit igenom i 
texterna i stort. Det finns med andra ord en tydlig tanke som fungerar så till vida att ambitionen 
överlag stämmer överens med det färdiga materialet. Dock värderar jag inte hur väl jag, ur ett 
språkkonsultperspektiv, tycker att texterna fungerar utan konstaterar bara att det färdiga 
materialet stämmer överens med partiets egen tanke om hur det skulle se ut.    
. 
 
 
 
                                                 
2 Gudrun Schyman var tidigare partiledare för Vänsterpartiet och Gudrun var en storm som förstörde stora 
skogsområden i södra Sverige under 2005.      
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3. Metod, material och genomförande  
 
 
Vänsterpartiet har utformat sitt valmaterial strategiskt efter hur de tror att deras potentiella väljare 
vill att politiska informationstexter ska se ut. De har också använt sig av bl a komiska bilder i 
valmaterialet som de tror ska locka människor att öppna och läsa valkampanjens flygblad. Men 
hur tas valmaterialet emot av de tänkta väljarna? Gör flygbladens framsidor att väljarna blir 
nyfikna på det aktuella ämnet eller Vänsterpartiet? Är det så att ”icke-retoriska” texter utan 
retoriska frågor skapar större förtroende för partiet än motsvarande mer ”retoriska”? Och vilket 
språkbruk föredrar Vänsterpartiets potentiella väljare egentligen?      
 
 
3.1 Metod   
 
För att försöka ta reda på något om ovanstående har jag låtit informanter testläsa två texter ur 
Vänsterpartiets valmaterial 2006 i två olika versioner. Jag har även låtit dem titta på fyra bilder, 
fyra framsidor till flygblad, som ingått i valmaterialet och sedan ställt frågor till dem. Hur jag 
genomfört undersökningen redogör jag för i avsnitt 3.3 nedan. Jag har även intervjuat 
Vänsterpartiets informationschef för att få reda på hur partiet tänkte när de tog fram valmaterialet 
och vilka målgrupper de ville nå ut till i första hand. Detta framgår av avsnitt 2.2.   
 
 
3.2 Material  
 
3.2.1 Texter  
 
Jag har valt ut två texter ur valmaterialet som innehåller språkliga grepp som jag tycker är värda 
att undersöka när det gäller målgruppsanpassning av valmaterial. Den ena texten är vad 
Vänsterpartiet kallar en ”rak faktatext” från valkampanjens faktahäfte och den andra är en 
flygbladstext som innehåller så kallade ungdomsord och ord som till viss del måste sägas tillhöra 
Vänsterpartiets ideologi, som fett bankkonto, rikemansghetto osv. 
 
För att på något sätt kunna mäta vad de potentiella väljarna tycker om dessa texter och hur dessa 
fungerar när det gäller att nå ut till de tänkta målgrupperna i jämförelse med texter som är 
utformade efter ”motsatt” strategi så har jag förutom dessa texter även låtit informanterna läsa en 
andra version av respektive text. Den raka faktatexten utan retoriska frågor finns alltså även i en 
version med en mer ”retorisk” inledning och texten med ”ungdomsord” i en version där de 
orden ersatts med mer konventionella. Andra versionen av den raka faktatexten är hämtad från 
motsvarande flygblad vilket gjorde att jag som utomstående inte behövde ändra i texten utan 
kunde undersöka uppdragsgivarens egna, helt autentiska, texter för att få reda på något om vilken 
retorisk strategi som fungerar bäst. Andra versionen av texten med ungdomsord har dock jag 
omarbetat. Jag har försökt efterlikna den autentiska texten så mycket som möjligt när det gäller 
tydlighet, rytm, osv men försökt skapa en stil som är mindre ungdomlig.  
 
Vid själva intervjutillfällena har jag skrivit ut endast texten (ord). Jag har tagit bort alla typer av 
rubriker, illustrationer, ”skyltar” osv eftersom det finns en risk att sådant tar fokus från texten. Se 
texterna i bilaga 1.  
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3.2.2 Bilder  
 
Även bilder eller fotografier kan spela roll när det gäller att bygga upp ett förtroende bland 
väljarna eller fånga deras intresse. I några av de tio flygbladen försöker man få de potentiella 
väljarna intresserade genom komiska bilder.   
 
Jag har valt ut fyra bilder som, efter vad jag uppfattar, gör anspråk på att vara komiska. De utgör, 
tillsammans med en rubrik, framsidorna på flygblad 01, 05, 06 och 08 i Vänsterpartiets 
valkampanj 2006 och syns nedan. I undersökningen har jag använt de autentiska flygbladens  
framsidor. 
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3.3 Genomförande  
 
3.3.1 Val av informanter    
 
Politiska texter är ofta riktade till olika målgrupper redan från början så information om hur ”folk 
i allmänhet” uppfattar en text eller ett sätt att uttrycka sig kanske inte tillför så mycket kunskap 
om hur man ska nå ut till sina potentiella väljare då man i utformningen av politiskt utåtriktat 
material ständigt gör strategiska avvägningar där man t ex väljer bort att attrahera en väljargrupp 
för att istället attrahera en annan. Det intressanta blir just vem (eller vilken väljargrupp) som 
tycker vad. Därför har jag valt att dela in och söka upp informanter som får representera olika 
väljargrupper som t ex yngre kvinnor, äldre män, akademiker, människor som redan sympatiserar 
med vänsterpartiet osv.  
 
Jag har använt mig av två informantgrupper i min undersökning, en testgrupp med informanter 
som är utvalda för att representera ”vanliga” röstberättigade personer i Sverige och en 
kontrollgrupp med informanter som officiellt sympatiserar med Vänsterpartiets politik. 
Kontrollgruppen behövde jag för att undvika att fokus flyttas från själva utformningen eller 
språket till läsarens politiska åsikter. Risken med att endast ha en testgrupp med informanter utan 
känd partitillhörighet är att det kan det bli så att det enda man får veta är att informanterna tycker 
illa om alla texter och bilder eftersom de inte sympatiserar med Vänsterpartiet. Däremot kan man 
anta att sympatisörerna bedömer formuleringarna eller språket i en text snarare än åsikterna i sig. 
Det gör att man kan jämföra resultatet från kontrollgruppen med det från testgruppen och se 
vilka synpunkter som verkar handla om språket eller utformningen och vilka som snarare har sin 
grund i en informants politiska uppfattning. Dessutom gör kontrollgruppen det möjligt att 
jämföra hur de som redan sympatiserar med partiet tycker jämfört med övriga potentiella väljare, 
vilket kan underlätta för uppdragsgivaren (Vänsterpartiet) när det gäller att göra strategiska 
prioriteringar. En annan lösning kunde vara att helt enkelt fråga informanterna om deras 
partisympatier och använda den informationen som en felkälla i diskussionen av resultatet men 
jag bedömde det som svårt att genomföra då vilket parti man röstar på för många människor är 
något mycket privat. Informanterna i testgruppen har inte tillfrågats om partitillhörighet utan 
antas ha varierande politisk tillhörighet.  
 
Jag har spridit informanterna på kön, ålder och akademisk/icke-akademisk sysselsättning för att 
se om det finns några skillnader mellan hur de olika grupperna tar emot det valmaterial jag 
undersökt. I varje grupp, testgrupp och kontrollgrupp, finns två unga kvinnor, två äldre kvinnor, 
två yngre män och två äldre män. För att det praktiska arbetet med att söka upp informanter inte 
skulle bli alltför omfattande har jag inte prioriterat en lika jämn fördelning när det gäller 
informanter med olika sysselsättning. Det har känts viktigare att undersöka skillnader när det 
gäller kön, ålder och partisympatier.  
   Informanterna har delats upp per text (1 och 2) så att varje text i två versioner (A och B) läses 
av åtta personer, fyra ur testgruppen och fyra ur kontrollgruppen. Varje ”textgrupp”, t ex 
informanter som läst text 1 i två versioner, består alltså av en ung kvinna, en ung man, en äldre 
kvinna och en äldre man från testgruppen respektive kontrollgruppen. Detta framgår även av 
resultattabellerna i bilaga 2. Samtliga informanter har även fått titta på och svara på frågor om de 
fyra bilderna ur valmaterialet. En annan metod hade varit att låta varje informant läsa endast en 
version och be dem värdera sitt förtroende för texten på en sifferskala medan andra informanter 
läser andraversionen av texten och bedömer den. Dock ville jag inte bara fånga upp vilken text 
som verkar vara populärast eller inger högst förtroende mätt i antal siffror på en förtroendeskala 
utan även något om varför de föredrar den ena texten framför den andra.  
   Anledningen till att jag valde informanter ur två åldersgrupper, potentiella förstagångsväljare 
(om det hade varit val kommande september, 2007) eller unga andragångsväljare och informanter 
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(ungefär) ur deras föräldrageneration, istället för att välja informanter i mer slumpmässigt olika 
åldrar var att två åldersgrupper gör det lättare att dra mer generella slutsatser och att kunna se 
eventuella skillnader mellan ”äldre” och ”yngre”, vilket blir svårt om informanterna ligger för 
nära varandra i ålder. Detta känns extra viktigt när man använder ett så pass litet antal 
informanter som jag gör i denna undersökning.   
 
Vänsterpartiets primära målgrupper i valrörelsen 2006 var ju kvinnor, LO-anslutna, 
förstagångsväljare och storstadsbor. Jag kunde istället för att utforma informantgrupperna som 
jag gjort valt att endast använda mig av informanter ur dessa grupper men det nationella 
valmaterialet riktar sig ju trots allt inte bara till dessa grupper utan till ”allmänheten” vilket 
inkluderar män, människor som har röstat tidigare och icke LO-anslutna. Kvinnor och 
förstagångsväljare testas ju i och med att jag spridit testpersonerna på kön och ålder och samtliga 
personer i undersökningen är storstadsbor, om man tänker sig storstockholmsområdet som 
storstad. Dock har jag inte försökt söka upp LO-medlemmar eftersom jag ansett det vara för 
tidskrävande och svårgenomförbart rent praktiskt. Istället har jag strävat efter att använda både 
informanter med akademisk och icke-akademisk sysselsättning. Med akademisk sysselsättning 
menar jag personer som har en akademisk examen eller går en yrkesutbildning på universitet eller 
högskola som ger en akademisk examen. En annan möjlighet hade varit att även använda 
informanternas bostadsort som en variabel. Anledningen till att jag valde bort denna variabel är 
dels att storstadsbor i allmänhet är en uttalad målgrupp för Vänsterpartiet (samtliga informanter 
bor i storstockholmsområdet) och dels att jag inte tror att bostadsort är speciellt avgörande för 
hur man uppfattar politisk information i dagens samhälle. Nuförtiden varierar en individs 
bostadsort ofta från år till år och den behöver inte ha så mycket med en individs identitet att 
göra. Jag tror att sysselsättning/yrke, ålder och kön/genus är mycket mer intressanta variabler att 
undersöka eftersom de troligen har större betydelse för identitet och samhörighet när det gäller 
politisk kommunikation.    
 
 
3.3.2 Intervjuer  
 
Varje informant har som jag nämnt tidigare fått läsa en text i två versioner och titta på fyra 
bilder/flygbladsframsidor. De har fått svara på ett antal frågor efter varje text eller bild och sedan 
två frågor efter att de läst båda texterna, respektive sett alla bilderna. Detta för att 
undersökningen skulle få ett mer jämförande och tydligt resultat. De har fått läsa den version jag 
ser som mer konventionell först, alltså texten utan ungdomsord respektive utan retorisk 
inledning, eftersom jag antog att de hade minst att säga om den, och sedan den version som kan 
tänkas vara mer kontroversiell.   
  
Anledningen till att jag valt intervjuer framför t ex enkäter som informanten fyller i på egen hand 
är att intervjuer ger en möjlighet att i första hand fråga öppet och förutsättningslöst för att fånga 
informantens egna spontana tankar, för att sedan ställa mer preciserade frågor eller följdfrågor 
om man märker att informanten inte förstår frågan. Man har också större kontroll över vilken 
information man får av informanten vid en intervju då man kan styra bort samtalet från det som 
inte är väsentligt för undersökningen eller ställa en fråga man inte fått svar på igen. I en enkät kan 
man tvingas ställa mer detaljerade frågor för att få den information man vill ha och risken med 
mer specifika frågor är ju att man i det här fallet gör informanten uppmärksam på något i texten 
som hon eller han inte uppmärksammat själv, vilket inte är meningen eftersom det inte fungerar 
så i en verklig situation. Vid en intervju får man istället utgå ifrån att om informanten inte själv 
kommenterar en specifik företeelse i texten så har han eller hon inte uppmärksammat den på ett 
sätt som har betydelse för hur hon eller han tagit till sig texten. Jag tyckte att det var viktigt att i 
första hand fånga informanternas egna spontana reaktion på texterna och bilderna eftersom 
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valmaterial som flygblad och liknande ofta delas ut på stan eller i anslutning till tunnelbanan eller 
liknande till människor som är på väg någonstans och den spontana reaktionen ofta blir 
avgörande för om mottagaren vill öppna och läsa en folder eller liknande eller ta fler flygblad i en 
valstuga. Det har med andra ord känts viktigare för mig att göra en kvalitativ undersökning där 
jag kan få mer information av varje informant än en kvantitativ undersökning med ett större antal 
informanter.     
 
De frågor jag ställde till informanterna efter varje text var, förutom frågor om ålder och 
huvudsaklig sysselsättning eller yrke, dessa: Vad tänkte du spontant när du läste texten? Vad tycker du 
om den? Var det något särskilt i texten du reagerade på? (Som ord, formuleringar, om den var lättläst, 
svårläst…) Jag har sedan bett informanterna berätta vilket förtroende de har för texten och de har 
fått välja på alternativen 
 
 1. Jag har inget förtroende alls för texten/den känns oseriös.  
2. Jag har litet eller visst förtroende för texten  
3. Jag har ganska stort förtroende för texten  
4. Jag har stort eller mycket stort förtroende för texten/den känns seriös.  
 
Anledningen till att jag valt fyra alternativ istället för t ex tre eller fem och dessutom formulerat 
dem i text istället för att bara använda en sifferskala var för att undvika att informanterna skulle 
ange det mittersta alternativet och på det sättet slippa ta ställning. Jag tycker även att 
textformuleringen på ett tydligare sätt visar vilket förtroende man verkligen har för texten.  
Slutligen har jag frågat informanterna om de har större, mindre eller lika stort förtroende för 
avsändaren, Vänsterpartiet, sedan de läst texten. När informanten läst båda versionerna av den 
text jag testat har de även fått svara på frågorna Vilken av texterna tyckte du bäst om, varför? Vilken av 
texterna har du störst förtroende för, varför? för att kunna fånga upp ytterligare reflektioner kring detta.   
 
Bilderna visade jag en och en och ställde frågor efter varje bild. Först frågade jag informanterna 
om de hade någon spontan kommentar till bilden och sedan vad de tyckte om bilden och hur de 
uppfattade bilden eller tolkade dess budskap. När det gäller bilderna så är det ju den direkta eller 
spontana reaktionen som är viktigast eftersom bilderna ska stimulera till att få människor att vilja 
öppna och läsa i flygbladet. Slutligen frågade jag om bilden eller framsidan gjorde att de ville veta 
mer om ämnet eller partiet. När de tittat på alla bilderna fick de svara på frågan om de har större, 
mindre eller lika stort förtroende för Vänsterpartiet sedan de sett bilderna samt om det var någon 
bild som de särskilt reagerade över eller som påverkade förtroendet för partiet negativt eller 
positivt. Anledningen till att jag ställt frågan om förtroendet för partiet påverkats efter att de sett 
alla bilderna och inte efter varje bild är för att jag velat undersöka hur greppet att använda 
komiska bilder i politisk information fungerar och inte i första hand hur respektive bild påverkat 
förtroendet för partiet.  
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4. Resultat  
 
 
För ett politiskt parti är det viktigt att utforma sitt material så att man når så många potentiella 
väljare som möjligt, antingen det gäller den så kallade allmänheten eller potentiella väljare ur de 
tänkta väljargrupperna. Hur uppfattar då de potentiella väljarna de undersökta texterna och 
bilderna ur Vänsterpartiets valmaterial 2006? Och vem tycker vad? Nedan presenteras de resultat 
jag kommit fram till i undersökningen.     
 
4.1 Texter  
 
Har ordval och uttryckssätt betydelse för förtroendeskapandet eller för hur de potentiella väljarna 
tar till sig en text? Vilka attraheras av så kallade ungdomsord? Är det lättare att ta till sig eller 
tycka om en text med en mer retorisk inledning? Nedan presenteras min sammanställning av 
textundersökningarnas resultat. För mer detaljerat resultat och informanternas kommentarer till 
de olika textversionerna se resultattabellerna i bilaga 2.   
 
 
4.1.1 Resultatbeskrivning och slutsatser  
 
4.1.1.1 Textversionerna, allmänt   
 
Båda versionerna av text 1 (retorisk/icke-retorisk inledning) har fått en fyra, två treor och en tvåa 
när det gäller förtroendet i testgruppen så det verkar inte som om den ena versionen skulle vara 
mer förtroendeingivande än den andra i allmänhet bland informanterna i testgruppen. Två 
informanter verkar föredra version A (med retorisk inledning) och två B (utan retorisk inledning). 
Informanten som gett version A en fyra på förtroendeskalan och en av de två informanter som 
tilldelat version A en trea uppger att de har lättare att ta till sig version A än B och det är troligen 
därför de fått större förtroende för denna version. Jag tolkar det som att den retoriska 
inledningen har gjort det lättare för dessa personer att ta till sig texten. Informanten som gett 
version A en fyra uppger också att hon tycker att denna version är roligare att läsa.  
   Den informant i testgruppen som gett version B en fyra och den ena av de två informanter som 
gett versionen en trea har dock större förtroende för version B än för A. Åtminstone den ena av 
dessa två informanter reagerar negativt på just inledningen så i det fallet verkar den mer retoriska 
stilen dragit ner förtroendet för texten. En av informanterna uppger att version A har gett honom 
större förtroende för partiet än han hade innan.    
   I kontrollgruppen verkar man överlag vara mer positiva till version A, endast en informant 
reagerar negativt och menar att den retoriska inledningen är reklamig men detta verkar inte 
påverka hans förtroende för texten negativt. Informanterna i kontrollgruppen verkar tycka att 
den retoriska inledningen gör texten trevligare och mer personlig.       
 
När det gäller text 2 reagerar två informanter i testgruppen direkt negativt på version A som 
innehåller så kallade ungdomsord. En av informanterna uppger till och med att hennes 
förtroende för partiet har minskat sedan hon läste texten. En informant reagerar dock positivt på 
denna version och har större förtroende för versionen med ungdomsord medan en informant 
inte noterar någon skillnad mellan de två versionerna.  
   I kontrollgruppen föredrar två informanter version A medan två verkar föredra B, det verkar 
alltså inte vara någon skillnad när det gäller informanter som sympatiserar med Vänsterpartiets 
politik och de med okända politiska sympatier.      
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4.1.1.2 Skillnader mellan åldersgrupperna  
 
Båda de yngre informanterna i testgruppen föredrar textversionen med retorisk inledning (text 1 
version A) framför versionen utan. De uppger att de tycker bättre om denna version, att den är 
lättare att förstå samt att de har större förtroende för versionen. I kontrollgruppen upplever den 
ena unga informanten att versionen med retorisk inledning är lättsammare och att det är lätt att 
hänga med i texten. Hon påpekar att den är skriven som en ”vanlig människa pratar” vilket hon 
verkar mena är positivt. Den andra unga informanten i kontrollgruppen tycker tvärt om att 
versionen med retorisk inledning är ”reklamig och sunkig”. Detta verkar dock inte påverka hans 
förtroende för texten negativt, han uppger att han har samma förtroende för de båda versionerna.   
   Överlag verkar den retoriska inledningen alltså upplevas positivt av de yngre informanterna, 
särskilt bland dem som är allra yngst och födda 1988. En av de unga informanterna i testgruppen 
uppger till och med att han har större förtroende för Vänsterpartiet sedan han läst version A än 
han haft innan. Han uppger även att version B påverkar hans förtroende för partiet negativt 
eftersom han har svårt att förstå den.  
   Möjligen kan man även tolka resultaten som att de unga som redan sympatiserar med 
Vänsterpartiet är mer kritiska till det retoriska greppet.   
   De äldre informanterna i testgruppen har tvärtemot de unga större förtroende för version B. 
Den ena informanten tycker dock ändå bättre om version A, jag tolkar det som om han tycker att 
den är roligare, medan den andra tydligt visar att hon känner sig ”fördummad” och skriven på 
näsan av Vänsterpartiet.  
   I kontrollgruppen är de äldre informanterna mycket positiva till versionen med retorisk 
inledning och menar att den är trevlig och personlig. Den ena informanten uttrycker dessutom att 
han själv funderat på just dessa (retoriska?) frågor och jag tolkar det som att han därför kan 
identifiera sig med texten och får större förtroende för den.      
    
Text 2 upplevs helt olika av de två yngre informanterna i testgruppen. Den ena informanten 
reagerar starkt på ungdomsorden (version A) som hon uppfattar som aggressiva mot 
höginkomsttagare och hatiska. Hon tycker samtidigt att den versionen är mer engagerande och 
ärlig än version B men anger att hon har förtroende 2 på skalan för båda versionerna. Dock säger 
hon att hon ändå har något lägre förtroende för version A än B. Det är tydligt att ungdomsorden 
inte är kopplade till hennes identitet eller verkar kontaktskapande, snarare verkar de stöta bort 
henne ur den tänkta gemenskapen.  
   Den andra informanten uppfattar ingen skillnad mellan de olika versionerna utan upplever att 
han läst samma text. Han reagerar alltså inte alls på ungdomsorden. När undersökningen är 
avslutad ber han dock att få titta på texterna igen, för att kontrollera att det verkligen är samma 
text han läst och upptäcker då skillnaden mellan de båda versionerna. Detta är dock inte särskilt 
relevant med tanke på att man inte får den möjligheten i en autentisk situation. Då är det bara det 
första spontana intrycket som avgör hur man går vidare med sin informationssökning.  
   I kontrollgruppen reagerar de yngre informanterna ungefär på samma sätt. Den ena 
informanten (född 1989) är positiv till ungdomsorden eftersom hon upplever att texten är skön 
att läsa och anpassad till henne, vilket påverkar hennes förtroende för partiet positivt. Den andra 
informanten (född 1984) anser att stycket med ungdomsorden är fruktansvärt men tycker ändå 
att det är lite kul med ungdomsord, om än något tillgjort. Ungdomsorden verkar påverka hans 
förtroende för texten negativt eftersom han gett den en tvåa jämfört med version B som fått en 
fyra.  
   Även de äldre informanterna i testgruppen tyckte olika om de två versionerna. Den ena 
informanten tyckte att version A var oseriös och pladdrig och reagerade tydligt negativt på 
ungdomsorden vilket påverkade hennes förtroende för både texten och Vänsterpartiet negativt. 
Den andra äldre informanten tyckte tvärtom att versionen med ungdomsord hade en tydligare 
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argumentation och var lättare att ta till sig. Han berömde bildspråket men påpekade samtidigt att 
han inte lade så stor vikt vid utformningen av politiska texter utan vid budskapet. 
   I kontrollgruppen är den ena äldre informanten mer positiv till versionen med ungdomsord och 
han har även större förtroende för denna version. Däremot verkar han inte reagera på eller märka 
själva ungdomsorden. Den andra äldre informanten har visserligen lägre förtroende för versionen 
med ungdomsord men ser ändå fördelar med den. Hon upplever inte att hennes förtroende för 
Vänsterpartiet har påverkats av texterna.    
 
 
4.1.1.3 Skillnader mellan könen  
 
Båda kvinnorna i testgruppen har relativt stort förtroende för båda versionerna av text 1. Dock 
har de olika åsikter om den retoriska versionen (A); den yngre informanten tycker att den är 
lättare att förstå än version B och har därför större förtroende för den medan den äldre föredrar 
B som hon menar inte fördummar henne som väljare, vilket också verkar påverka hennes 
förtroende för texten.  
   I kontrollgruppen är båda kvinnorna positiva till den mer retoriska versionen, men har lika stort 
förtroende för båda texterna.   
   Männen i testgruppen har något lägre förtroende för texten i allmänhet, också de har olika 
åsikter om de båda versionerna. Den yngre informanten är positiv till version A, som påverkar 
hans förtroende för partiet positivt, medan den äldre verkar föredra version B. Den äldre 
informanten säger att hans förtroende för Vänsterpartiet inte påverkas av en enstaka text och han 
påpekar dessutom att det är textens budskap som är avgörande för vad han tycker om den och 
inte utformningen. Den yngre informanten upplever att version B, som han verkar ha svårt att 
förstå, påverkar hans förtroende för partiet negativt.  
   Även männen i kontrollgruppen har olika åsikter om versionerna. Den yngre informanten 
föredrar version B medan den äldre är mer positiv till A., som han har större förtroende för. 
Ingen av de två männen upplever dock att texterna påverkar deras förtroende för partiet på något 
sätt.  
   Det verkar alltså inte finnas några direkta skillnader mellan hur informanter av olika kön 
uppfattar textversionerna av text 1, möjligen kan man tolka resultaten som att kvinnor som redan 
sympatiserar med partiet verkar vara mer positivt inställda till version A än andra.  
 
Båda kvinnorna i testgruppen är negativt inställda till den version av text 2 som innehåller 
ungdomsord (A). Den ena informanten anger att hon har lika stort förtroende för båda 
versionerna (2 på skalan) men säger ändå att hon har något mindre förtroende för version A. Den 
andra informanten har mindre förtroende för version A och menar även att den textversionen 
påverkar hennes förtroende för partiet negativt.  
   Männen i testgruppen verkar dock inte vara negativt inställda till versionen med ungdomsord, 
den ena informanten har större förtroende för denna version och menar att den är tydligare och 
lättare att ta till sig, medan den andra inte noterar någon skillnad mellan de båda versionerna. 
Ingen av dem upplever att deras förtroende för partiet påverkas av textversionerna.    
   I kontrollgruppen är den ena kvinnan positiv till version A som hon tycker är skön att läsa 
eftersom hon upplever att den är skriven i samtalston. Hon menar också att texten påverkar 
hennes förtroende för Vänsterpartiet positivt. Den andra kvinnliga informanten har lägre 
förtroende för versionen A men tycker ändå att den är mer politiskt tydlig och häftig. Hennes 
förtroende för partiet påverkas inte av de båda versionerna. Kvinnorna i kontrollgruppen är alltså 
mer positivt inställda till ungdomsord än de i testgruppen.  
Männen i kontrollgruppen har helt olika uppfattning om versionerna av text 2. Den ena tycker 
bättre om version A och har även större förtroende för versionen medan den andra föredrar B 
och har större förtroende denna version.          
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  4.1.1.4 Skillnader mellan informanter med olika sysselsättning  
 
I testgruppen har en av de informanter som läst versionerna av text 1 en akademisk 
sysselsättning, hon studerar på universitetet. Hon har något större förtroende för versionen med 
retorisk inledning (A) medan de två av de övriga har större förtroende för version B. Även 
informanten som studerar på ett studieförberedande program på gymnasiet har större förtroende 
för version A. Båda informanterna menar även att version A är lättare att läsa och en dem 
upplever att denna textversion påverkar hans förtroende för Vänsterpartiet positivt. De övriga 
upplever inte att deras förtroende för partiet påverkats av texten. Man skulle kunna tolka detta 
resultat som att människor med en akademisk sysselsättning är mer positivt inställda till och har 
lättare att ta till sig en text med en mer retorisk inledning, men resultatet kan lika gärna ha med 
informanternas ålder att göra, båda de informanter som föredrog version A tillhör de yngre i 
testgruppen.  
   I kontrollgruppen föredrar samtliga utom en informant version A. Två av dem som föredrar 
version A har en akademisk examen medan den tredje studerar på ett studieförberedande 
program. Informanten som föredrar version B, men som ändå har lika stort förtroende för båda 
textversionerna, har ingen akademisk examen bakom sig. Dock framgår det inte om han studerat 
på ett studieförberedande gymnasieprogram. Ingen av informanterna i kontrollgruppen upplever 
att deras förtroende för partiet har påverkats av textversionerna.    
  Man skulle kunna tolka resultatet även i kontrollgruppen som att människor som har en 
akademisk sysselsättning eller examen och sympatiserar med Vänsterpartiets politik föredrar en 
mer retorisk text.          
 
När det gäller text 2 är det svårare att se något samband mellan informanternas sysselsättning och 
hur de uppfattar texterna . Tre av informanterna i testgruppen har en akademisk sysselsättning 
och endast en av dem är direkt positiv till versionen med ungdomsord (A), han har också större 
förtroende för denna version. Det är en man, femtioplus och VD. De två andra informanterna 
(kvinnor) med akademisk sysselsättning är direkt negativa till version A och har större förtroende 
för version B, en av informanterna uppger också att hennes förtroende för Vänsterpartiet 
påverkas negativt av denna textversion. Informanten som inte har en akademisk sysselsättning 
uppfattar ingen skillnad mellan de båda versionerna men påpekar att han måste läsa flera gånger 
för att helt förstå texterna.      
   Man skulle av detta resultat kunna dra slutsatsen att män med en akademisk sysselsättning 
verkar vara positivt inställda till texter med ungdomsord medan kvinnor med akademisk 
sysselsättning är negativt inställda till desamma och att deras förtroende för partiet till viss del 
påverkas negativt av dem. 
   Även i kontrollgruppen utmärker sig den äldre mannen, akademiker och chef för en 
forskningsstiftelse, genom att föredra och ha större förtroende för versionen med ungdomsord. 
Men i kontrollgruppen är även den unga kvinnan, som studerar på el-programmet på gymnasiet, 
positiv till denna version. Dock är hennes förtroende för de båda versionerna lika. De övriga 
informanterna, en med akademisk sysselsättning och en utan, har mindre förtroende för 
versionen med ungdomsord. Språket i de olika versionerna verkar bara ha påverkat en informants 
förtroende för Vänsterpartiet, den yngre kvinnan från el-programmet. Hon upplever att hennes 
förtroende för partiet påverkas positivt eftersom hon upplever att texten är anpassad till henne.  
   Det verkar alltså inte som om akademisk sysselsättning spelar någon större roll för hur 
informanter som redan sympatiserar med Vänsterpartiet uppfattar texter med ungdomsord. 
Däremot verkar äldre män med en akademisk sysselsättning och en redan hög status i samhället 
vara positivt inställda till texter med ungdomsord medan kvinnliga akademiker verkar vara mer 
negativt inställda och ha lägre förtroende för den typen av texter.      
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4.1.2 Sammanfattning  
 
Det är tydligt att en texts utformning påverkar vilket förtroende läsaren får för texten och hur 
läsaren tar till sig den. Särskilt viktig verkar utformningen vara för de yngre potentiella väljarna 
när det gäller förtroendet för partiet som helhet. Detta beror troligen på att äldre människor har 
hunnit längre i sitt skapande av en egen politisk uppfattning och inte påverkas lika mycket av 
yttre faktorer som unga.   
   I testgruppen verkar ingen av versionerna vara mer populär i allmänhet, detta gäller för båda 
texterna, däremot verkar det finnas skillnader mellan hur informanter av olika kön och ålder osv 
tar emot dem.  
   I kontrollgruppen verkar versionen med en retorisk inledning fungera bättre än versionen utan. 
När det gäller versionen med ungdomsord verkar det råda samma förhållande i kontrollgruppen 
som i testgruppen, möjligen har informanterna som är negativa till ungdomsorden i 
kontrollgruppen större överseende med dem än de negativt inställda informanterna i testgruppen.  
 
Av de resultat som kommit fram i textundersökningarna skulle man kunna dra följande slutsatser 
när det gäller samband mellan kön, ålder och sysselsättning och hur man uppfattar de språkliga 
variabler som undersökts:  
   Potentiella väljare som redan sympatiserar med Vänsterpartiets politik verkar tycka att en mer 
retorisk inledning gör en text trevlig och mer personlig.  
   Den retoriska inledningen verkar också i allmänhet upplevas positivt av yngre potentiella 
väljare, särskilt bland dem som är allra yngst. Detta verkar bero på att de har lättare att förstå 
denna version. En av de unga informanterna med okänd partitillhörighet uppger till och med att 
han har större förtroende för Vänsterpartiet sedan han läst textversionen med den retoriska 
inledningen än han haft innan, medan hans förtroende för partiet påverkas negativt av den andra 
versionen.   
    Äldre potentiella väljare med okänd partitillhörighet verkar dock ha större förtroende för 
versionen utan retorisk inledning. Möjligen kan detta bero på att de upplever denna version som 
övertydlig. Deras förtroende för partiet verkar dock inte påverkas negativt av den retoriska 
utformningen.  
   Det verkar inte finnas några direkta skillnader mellan hur informanter av olika kön eller 
sysselsättning uppfattar greppet med retorisk inledning, möjligen kan man tolka resultaten som 
att kvinnor som redan sympatiserar med Vänsterpartiet verkar vara mer positivt inställda till 
texter med retorisk inledning än andra.  
   En anledning till att de unga överlag verkar vara mer positiva till den mer retoriska texten kan 
vara att unga människor, särskilt de som inte är uttalat politiskt intresserade, ofta har svårt att ta 
till sig politisk information eftersom många resonemang och argument ofta beskrivs relativt 
abstrakt. De uppskattar därför version A som de upplever som mer tydlig och konkret, medan de 
äldre kanske upplever tydligheten som att de blir skrivna på näsan och dumförklarade.  
 
Hälften av de tillfrågade reagerar negativt på ungdomsorden eller föredrar och har större 
förtroende för textversionen utan ungdomlig stil. Detta gäller både de informanter som 
sympatiserar med Vänsterpartiets politik och de övriga.    
    Åldern verkar inte ha så stor betydelse när det gäller hur de potentiella väljarna uppfattar texten 
med ungdomsord. Det verkar vara andra faktorer än ålder som spelar in. Möjligen kan man säga 
att ungdomsorden verkar attrahera de mycket unga förstagångsväljarna som upplever att texten 
och språket är anpassat efter dem. Man skulle kunna tolka detta som att ungdomsord fungerar 
kontaktskapande bland de allra yngsta förstagångsväljarna eftersom de själva använder liknande 
ord medan de lite äldre ungdomarna inte har samma relation till dessa ord eller upplever dem 
som en del av sin egen identitet.  



 21

   Kvinnorna med okänd partitillhörighet är negativt inställda till ungdomsorden som verkar 
påverka deras förtroende för både texten och partiet negativt. De kvinnor som sympatiserar med 
Vänsterpartiets politik har en mer tillåtande inställning till ungdomsorden men en av dem, den 
äldre, föredrar ändå den andra textversionen.  
   Äldre män med akademisk examen och ”högstatusarbeten” verkar föredra och ha större 
förtroende för texten med ungdomsord än utan. Dessa män är de enda i undersökningen, 
förutom den unga kvinnan som sympatiserar med Vänsterpartiets politik och studerar på el-
programmet, som reagerar verkligt positivt på versionen med ungdomsord. En av männen är 
vänsterpartist medan den andra mannens partitillhörighet är okänd.                 
    Männen i undersökningen påpekar också i större utsträckning än kvinnorna att de inte ser till 
texters utformning utan snarare till budskapet.   
   Att kvinnor och män verkar ha så olika inställning till ungdomsorden skulle kunna bero på att 
språket i de olika textversionerna representerar olika typer av prestige (prestigeformer och kön 
har bl a diskuterats av Eva Sundgren (Sundgren 2004:20, 164)) där ungdomsorden kan sägas 
representera en lägre prestigeform. Detta kombinerat med att kvinnor måste, eller upplever att de 
måste, uttrycka sig mer vårdat, akademiskt eller liknande för att bli tagna på allvar och lyssnade till 
samt uppnå samma prestige som män kan leda till att kvinnorna därför tar avstånd från dessa ord 
och uttryck som de upplever skulle kunna skada deras uppnådda prestige, eller den prestige de 
försöker uppnå. Detta kan ske relativt omedvetet och kvinnorna själva kanske bara uppfattar det 
som att de inte tycker om språkformerna för att de inte ”låter seriösa” eller att de inte tillhör 
deras egen identitet. På samma sätt kan de två äldre männen med högstatusarbeten kosta på sig 
att inte reagera, eller ens medvetet märka, ungdomsorden. De upplever inte den för dem lilla 
prestigeförlusten som särskilt hotande. Bland äldre män med högstatusarbeten kan det till och 
med vara förenligt med en viss typ av prestigebyggande, så kallad omvänd prestige, att använda 
”lågprestigeformer” (se Sundgren 2004 för vidare diskussion).        
 
     
4.2 Bilder 
 
Bilderna hade ett tydligt syfte; att locka den potentiella väljaren att öppna flygbladet och läsa mer 
om ämnet som presenteras, alternativt att göra väljaren mer intresserad av partiet. Hur fungerar 
då humor i politiskt material och hur påverkar det förtroendet för partiet? Uppfattar folk 
budskapet? Hur fungerar bildretorik/komiska bilder i politisk marknadsföring? Nedan 
presenteras min sammanställning av bildundersökningens resultat. För mer detaljerat resultat och 
informanternas kommentarer till de olika bilderna se resultattabellerna i bilaga 2.     
 
4.2.1 Översiktlig bildanalys   
 
För att det ska bli lättare att tolka informanternas kommentarer till bilderna och även min 
sammanställning av undersökningens resultat har jag gjort en mycket översiktlig analys av de fyra 
bilder jag val ut.   
 
Jag tolkar bilderna enligt följande:  
 
Bild 01 ”200 000 nya jobb i offentlig sektor” 
En bild i ljusa, lite gråaktiga färger som föreställer en kvinnlig sjukvårdare i en korridor. Hon 
försöker bära en patient på en bår, men ingen bär i bårens andra ände. Bakom henne finns en 
anslagstavla där det sitter en affisch med texten ”Här på akuten behövs mer personal.” och 
Vänsterpartiets logga. Budskapet som förmedlas är att det är svårt att få vården att fungera utan 
tillräckligt mycket personal.  
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Bild 05 ”Bygg 20 000 nya hyresrätter om året” 
En bild i något mörkare färger som föreställer en grupp människor, både unga och gamla, som 
trängs runt ett soffbord i ett vardagsrum. Två äldre kvinnor spelar spel och en äldre man syr på 
maskin medan en annan man försöker se på tv. Bakom en hög med flyttkartonger sitter en 
tonåring med hörselskydd och läser. I bildens framkant finns ett päronätande barn på en 
plastcykel. Budskapet är troligen att det är ont om bostäder och trångt i dem som finns och att 
trångboddheten gör vardagen ganska besvärlig. 
 
Bild 06 ”Alla ska ha råd med tandvård” 
Porträttbild av Lars Ohly  i klarblå skjorta som ler och saknar en framtand. Vit bakgrund. Bilden 
förmedlar budskapet att om man inte har råd att gå till tandläkaren får man dåliga tänder och blir 
tillslut tandlös.  
 
Bild 08 ”Ingen vapenexport till krigförande länder” 
Bilden som i huvudsak går i färgerna blått och grått föreställer en äldre man med långt vitt skägg, 
rutig skjorta och en stor mössa och hängslen mönstrade som amerikanska flaggan. Mitt emot 
honom står en man (?) i mörk rock under vilken han gömt fyra pistoler. Han räcker över en pistol 
till mannen i skägg. I bakgrunden syns ett parkeringsgarage. Jag tolkar budskapet som att 
vapenhandel är något skumt man bör vara misstänksam mot och att både köparen, som kan 
tolkas som amerikan, och säljaren med pistoler under gangsterrocken är skumma personer.     
 
 
4.2.2 Resultatbeskrivning och slutsatser  
 
När det gäller bildundersökningen så var jag mer intresserad av hur strategin att använda sig av 
bildretorik eller komiska bilder i politisk information fungerar i allmänhet när det gäller att 
stimulera till vidare informationssökning, snarare än att få veta vilka bilder som ”fungerade” i 
vilken väljargrupp. Det huvudsakliga syftet med denna undersökning var alltså att försöka få reda 
på om det överhuvudtaget fungerar att använda bildretorik i politiskt utåtriktat material. Hur det 
fungerar bland olika väljargrupper kommer alltså i andra hand. Därför presenteras resultatet av 
bildundersökningen på ett lite annat sätt än resultatet av textundersökningen.    
 
 
4.2.2.1 Uppfattar de potentiella väljarna de tänkta budskapen?  
 
Testgruppen  
 
Bild 01 (vård)  
De yngre informanterna verkar inte ha några svårigheter med att förstå det tänkta budskapet utan 
reagerar spontant över det ”hemska” budskapet i bilden. Även de äldre informanterna verkar 
överlag förstå budskapet, även om det är tveksamt om en av de äldre männen gör det. Dock 
verkar de äldre informanterna ha svårare att förstå vad bilden föreställer.  
 
Bild 05 (bostäder)  
Hälften av de unga informanterna uppfattar att bildens budskap har med trångboddhet att göra, 
medan hälften tolkar bilden som att den illustrerar människor som har roligt och mysigt ihop, 
vilket inte är bildens tänkta budskap. De äldre männen har svårigheter med att uppfatta bildens 
budskap medan de äldre kvinnorna åtminstone delvis uppfattar bildens tänkta budskap.  
 
Bild 06 (tandvård)  
Det verkar som om samtliga personer i testgruppen förstår det tänkta budskapet.   
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Bild 08 (vapenexport) 
Alla utom en av de äldre manliga informanterna och en yngre kvinnlig informant verkar ha 
förstått bildens tänkta budskap.  
 
Kontrollgruppen 
 
Bild 01 (vård)  
Alla utom en av de yngre informanterna verkar förstå budskapet. För de äldre informanterna 
gäller det omvända; endast en av de äldre verkar förstå budskapet, ytterligare en förstår budskapet 
men först efter att ha tittat länge på bilden.   
  
Bild 05 (bostäder)  
Samtliga informanter i kontrollgruppen verkar ha svårt att uppfatta något budskap i bilden. Tre 
informanter misstänker att bilden har något med trångboddhet att göra och en informant 
beskriver bilden som levande men det är ändå oklart om det tänkta budskapet gått fram.   
    
Bild 06 (tandvård)  
Samtliga informanter i kontrollgruppen verkar ha uppfattat bildens tänkta budskap.   
 
Bild 08 (vapenexport)  
Tre informanter verkar förstå budskapet medan de övriga inte ser något budskap alls eller 
uppfattar det tänkta budskapet efter en längre stund.     
 
 
4.2.2.2 Är bilderna roliga?  
 
Testgruppen 
 
Bild 01 (vård)  
Endast en informant verkar uppfatta bilden som rolig, men hon verkar ändå negativt inställd till 
den.  
 
Bild 05 (bostäder) 
Bara två informanter, båda yngre kvinnor, kommenterar bilden som rolig.  
 
Bild 06 (tandvård)  
Alla utom en informant uppfattar bilden som rolig. 
 
Bild 08 (vapenexport) 
Endast en informant, en äldre man, uppfattar bilden som rolig.  
 
Kontrollgruppen  
 
Bild 01 (vård)  
De yngre informanterna verkar uppleva bilden som mer eller mindre rolig medan endast en av de 
äldre informanterna gör det. Detta hänger troligtvis ihop med hur väl man kan tolka bilden; en 
bild som är svår att tolka upplevs troligen inte heller som rolig.   
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Bild 05 (bostäder)  
Ingen av informanterna verkar uppfatta bilden som rolig.   
 
Bild 06 (tandvård)  
Hälften av de yngre informanterna beskriver bilden som rolig medan hälften explicit uttrycker att 
den inte är det. En av de äldre informanterna beskriver bilden som rolig medan de övriga inte 
verkar uppfatta bilden varken som rolig eller tråkig/löjlig.   
 
Bild 08 (vapenexport)  
Endast två informanter beskriver bilden som rolig, båda dessa informanter tillhör den yngre 
åldersgruppen.   
  
 
4.2.2.3 Väcker bilderna intresse?  
 
Testgruppen 
 
Bild 01 (vård)  
Endast två informanter, båda yngre kvinnor, blir mer nyfikna på ämnet sedan de sett bilden. En 
av de äldre kvinnorna vill kanske veta mer om ämnet sedan hon sett bilden.   
 
Bild 05 (bostäder)  
Endast två informanter, båda yngre, blir lite nyfikna och vill kanske veta mer om ämnet sedan de 
sett bilden.  
 
Bild 06 (tandvård)  
Hälften av informanterna i testgruppen vill (kanske) veta mer om ämnet sedan de sett bilden.  
 
Bild 08 (vapenexport)  
Alla utom de två äldre männen blir nyfikna och vill veta mer om ämnet sedan de sett bilden. 
 
Kontrollgruppen  
 
Bild 01 (vård)  
Alla utom en av de yngre informanterna uppger att de (kanske) vill veta mer om ämnet sedan de 
sett bilden medan det omvända gäller för de äldre informanterna. Ytterligare en av de äldre 
informanterna uppger att hon kanske vill veta mer, men då på grund av rubriken. Jag tolkar detta 
som att hon redan är intresserad av ämnet men att bilden inte stimulerar henne till att ta reda på 
mer information.    
 
Bild 05 (bostäder)  
Bilden verkar stimulera de yngre informanterna till att vilja veta mer, alla utom en verkar bli 
nyfikna på ämnet. Dock uppger en av de yngre informanterna att hon vill ta reda på mer för att 
förstå vad Vänsterpartiet menar med bilden. Endast en av de äldre informanterna vill veta mer 
om ämnet sedan de sätt bilden.   
 
Bild 06 (tandvård)  
Alla utom två informanter uppger att de inte vill veta mer om ämnet sedan de tittat på bilden.  
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Bild 08 (vapenexport)  
Alla utom en av de yngre informanterna vill veta mer om ämnet sedan de sett bilden, 
informanten som inte vill veta mer känner sig till och med avskräckt. För de äldre informanterna 
gäller det omvända; en av de äldre informanterna vill veta mer om ämnet sedan hon sett bilden.   
 
  
4.2.2.4 Påverkar bilderna informanternas förtroende för partiet?  
 
Testgruppen 
 
Endast två personer i testgruppen upplever att bilderna påverkat deras förtroende för 
Vänsterpartiet. En informant, en yngre man som studerar på samhällsprogrammet på gymnasiet, 
upplever att han fått större förtroende för partiet sedan han sett de fyra bilderna. Det verkar bero 
på att han kan identifiera sig med åtminstone en del av bilderna och han upplever att de illustrerar 
frågor eller problem som finns nära hans eget liv. Den andra informantens, en äldre kvinna med 
en icke-akademisk sysselsättning, förtroende för partiet påverkades något negativt av bilderna. 
Hon menar att det är en dålig kampanj och det verkar, om man ser till hennes kommentarer av de 
fyra bilderna, bero på en kombination av att hon tycker att de är ”larviga” och att hon har svårt 
att tolka dem fullt ut.  
  
 
Kontrollgruppen   
 
Endast en informant uppger att bilderna påverkat hennes förtroende för Vänsterpartiet. Hon är 
född 1989 och studerar på el-programmet på gymnasiet och har större förtroende för 
Vänsterpartiet sedan hon sett bilderna. Två män, en äldre och en yngre, antyder dock att bild 08 
möjligen påverkat deras förtroende för partiet negativt men uppger ändå att de har samma 
förtroende för partiet som tidigare.  
 
 
4.2.3 Sammanfattning  
 
Trots att bilderna väckte mycket olika associationer (se bildbeskrivningar som Ryssland, Dracula, 
Hammarbytomten, pensionärsförening, trygghetsövning på skola, 50-, 60- och 70-tal i resultattabellen i 
bilaga 3) hos informanterna så verkar det ändå som om bildernas tänkta budskap gått fram i 
ganska stor utsträckning, även om det finns skillnader mellan de olika åldersgrupperna och mellan 
test- och kontrollgruppen.  
   Bild 06 som var relativt enkel i sin utformning verkar ha förståtts av samtliga informanter i 
undersökningen. Bild 05 däremot verkar vara svår att tolka både för informanterna i testgruppen 
och kontrollgruppen, särskilt svårtolkad verkar den vara bland de äldre informanterna. Denna 
bild innehåller också fler objekt än bild 06 och beskrivs som plottrig av en del informanter.  
   I allmänhet verkar det som om de äldre informanterna har svårare att uppfatta bildernas 
budskap än de yngre, en orsak till detta kan vara att äldre människor har svårare att se mindre 
detaljer i de olika bilderna och därför får svårare att uppfatta budskapet. Det kan också vara så att 
yngre människor är mer vana vid visuella budskap och att de i och med Internet, dataspel, 
musikvideor osv fått mer träning i att tolka dessa.   
   Det verkar också som om informanterna i testgruppen i uppfattar bildernas budskap i högre 
utsträckning än informanterna i kontrollgruppen.  
    Bild 06 kommenteras som rolig av samtliga utom en informant i testgruppen, och är alltså 
”roligast” i undersökningen, medan de övriga bilderna i allmänhet inte verkar uppfattas som 
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särskilt roliga. De yngre informanterna i kontrollgruppen verkar dock i större utsträckning än 
andra informanter tycka att bilderna är roliga.  
   I testgruppen verkar bild 06 och 08 väcka mest intresse hos informanterna i allmänhet medan 
bild 01 särskilt verkar stimulera kvinnor till att vilja veta mer om ämnet. Bild 05 verkar väcka 
nyfikenhet bland de yngre informanterna. Detta skulle kunna bero på ämnet som presenters 
snarare än på bildernas grafiska utformning; bild 01 illustrerar situationen i sjukvården, som 
fortfarande på många sätt är en kvinnodominerad sektor och kanske därför fungerar mer 
kontaktskapande för kvinnor än för män. Bild 05 handlar om bostadspolitik, något som kan antas 
upplevas som vardagsnära för unga människor som ska försöka hitta en egen bostad.   
   I kontrollgruppen verkar det vara så att bilderna i allmänhet väcker nyfikenhet hos de yngre 
informanterna. Detta skulle kunna bero på att de äldre informanterna redan tycker att de har så 
pass bra kunskaper i de ämnen som presenteras att de inte behöver eller vill ta reda på mer. Det 
kan alltså vara bakgrundskunskapen snarare än bilden som avgör om en informant vill veta mer 
om ämnet eller inte.  
   Bild 06 verkar vara den som minst stimulerar informanterna i kontrollgruppen till att vilja veta 
mer om ämnet den presenterar. En möjlig förklaring är att de inte blir speciellt nyfikna på 
tandvårdsfrågan av att se sin partiledare på ett flygblad. Han uppfattas redan som så känd av 
informanterna i testgruppen att han inte väcker någon nyfikenhet.        
   Informanternas förtroende för Vänsterpartiet verkar inte påverkas särskilt mycket av bilderna, 
möjligtvis kan man säga att de yngre informanternas förtroende lättare påverkas av partiets 
bildanvändning. En tänkbar förklaring till detta är att de äldre informanterna redan har sin bild av 
partiet klar för sig och det krävs mer än några enstaka bilder för att de ska ändra den medan de 
yngre är mer påverkbara då de inte har hunnit lika långt när det gäller att bilda sig en egen politisk 
uppfattning eller identitet.     
    
Jag tolkar dessa resultat som att bildretorik/komiska bilder fungerar mycket bra i politisk 
kommunikation när det gäller att väcka intresse och förmedla ett budskap under förutsättning att 
de är mycket tydliga och lättolkade och har ett tydligt komiskt inslag som t ex bild 06.  
   Det var uppenbart att flera av de äldre informanterna (men även de yngre) hade svårt att se vad 
de övriga bilderna föreställde och att tolka det tänkta budskapet, samt naturligtvis även att då se 
bildens mer komiska budskap. Tycker man dessutom att en bild är löjlig eller dåligt gjord blir man 
än mindre intresserad av ämnet som presenteras. Dock verkar otydligheten ha fungerat 
intresseväckande hos en del informanter som uppger att de blivit nyfikna på flygbladet som 
helhet och velat läsa vidare eftersom de undrade vad flygbladet handlade om.  
   Det är tydligt att förmågan att tolka en bild har stor betydelse för om man sedan uppfattar den 
som intresseväckande eller förtroendeingivande. Att människor kan tolka ett partis bilder är ju 
avgörande för att man överhuvudtaget kan bygga upp en bild av partiet med hjälp av dem. Är en 
bild svårtolkad påverkar det förtroendet för partiet negativt.  
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4.3 Felkällor och sådant som påverkar resultatet  
 
Det finns en hel del saker som kan påverka undersökningens resultat och som inte tagits upp i 
resultatavsnitten ovan. Nedan tar jag upp de faktorer jag tror har störst inverkan på resultatet.     
 
Resultatens tillförlitlighet påverkas naturligtvis av antalet informanter som är relativt litet i denna 
undersökning. För att få mer tillförlitliga resultat och kunna dra mer generella slutsatser måste 
man använda ett större antal informanter. De informanter jag använt får dessutom representera 
flera saker, förutom partitillhörighet/okänd partitillhörighet och ålder även kön och 
akademisk/icke akademisk sysselsättning.  
   Informanterna med okända partisympatier har troligen politiska åsikter som påverkar hur de 
läser eller tolkar de texter och bilder de fått besvara frågor om. Även om det var mycket ovanligt 
att informanterna kommenterade texternas innehåll eller vad de tyckte om Vänsterpartiet så är 
det mycket möjligt att deras åsikter ändå påverkat deras svar på olika sätt.  
   Hur intresserade de olika informanterna är av politik och samhällsfrågor, eller vilka frågor de är 
intresserade av, kan säkert också påverka hur de besvarar intervjufrågorna.  
   Hur vana de olika informanterna är att läsa/tolka politiskt informationsmaterial är inte känt och 
även det kan påverka undersökningens resultat.  
   Hur kritiska de olika informanterna i kontrollgruppen är, eller känner att de vill vara, till de 
texter och bilder de besvarat frågor om kan säkert påverkas av deras egen känsla för 
Vänsterpartiet som de företräder eller starkt sympatiserar med. Det kan både handla om att de är 
extra kritiska till partiets informationsmaterial då de känner att materialet ska företräda även dem 
eller att de är mindre kritiska därför att de har insikter om framställningsprocessen; de vet t ex 
kanske att texter och bilder tas fram av olika personer att och att det inte är partiet som är 
skaparen till allt material även om det utåt sett ser ut så osv.  
   Slutligen kan informanternas svar påverkas även av deras eget språkbruk och av vilka 
språkmiljöer de själva vistas i. Där kan även deras yrke och familj ha betydelse. Man kan t ex 
tänka sig att de äldre informanter som har tonåringar hemma har lättare att acceptera 
ungdomsord än de övriga.     
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5. Diskussion  
  
 
Hur stämmer resultaten från min undersökning överens med resultat från andra undersökningar 
och vad kan man använda undersökningens resultat till? Nedan jämför jag mina slutsatser och 
resultat med andras och förklarar hur man kan använda resultaten rent praktiskt i arbetet med 
politisk kommunikation.  
    
5.1 Andras resultat och mitt resultat   
 
I avsnitt 2.1.2 tar jag upp Vigsø (2004) som undersökte valaffischer och kom fram till att de 
politiska partierna använde förvånansvärt lite bilder med tanke på den övriga reklamens 
utveckling i samhället. 22 av 136 affischer i hans undersökning innehöll egentliga bilder, större 
delen av dessa var från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Vigsø menade att 2002 års 
valaffischer inte var särskilt utmärkande visuellt och att de i media beskrivits som tråkiga, fega, 
utan överraskningar och snabbt glömda. Vänsterpartiets valmaterial 2006 ser helt annorlunda ut. 
Jag har visserligen inte undersökt partiets affischer men däremot flygblad där Vänsterpartiet till 
stor del använder sig av just bilder för att förmedla ett budskap. De bilder jag använt i min 
undersökning har dessutom varit allt annat än tråkiga och fega; tvärtom har de gett upphov till 
både positiva och negativa utrop hos informanterna.  
   Vigsø menade vidare att partierna i mycket liten grad använde sig av logosappell på affischerna 
och att den logosbaserade argumentationen trängdes undan av antingen en pathosappell som 
försökte påverka genom att beröra läsarens känslor eller en ethosappell som syftade till att bygga 
upp en positiv bild av sändaren. Dock fanns det hos alla partier en beskrivning av nuläget som 
partierna själva behandlade som fakta. De flesta partierna använde sig av en appell som riktade 
sig till läsarens moral, vrede osv och som blåste under viljan att ändra på situationen. Så verkar 
det även vara i Vänsterpartiets valmaterial år 2006.  
   Vidare menade Vigsø att argumentationen på affischerna ofta var implicit och underförstådd, 
vilket kunde fungera som en ethosappell, genom att man framstod som ett parti som litade på 
läsarens förmåga att tänka själv. Det verkar fungera ungefär likadant i det valmaterial jag 
undersökt.   
   Vigsø drar slutsatsen att partiernas målgrupper är de egna osäkra och säkra väljarna. Han menar 
att affischernas funktion verkade vara röstsamlande i och med att de vände sig till dem som redan 
funderade på att rösta på partiet. De var helt enkelt mer mobiliserande än övertygande och i 
första hand inte att medel att locka nya väljare med. Vänsterpartiets informationschef uppgav 
som jag tidigare nämnt att ambitionen var just att få de som röstade på partiet 1998 att återigen 
rösta på Vänsterpartiet och man kan därför säga att även det material jag undersökt är tänkt att 
fungera röstsamlande. Ser man till resultatet av själva undersökningen så verkar bilderna upplevas 
som roliga av i huvudsak just de yngre informanterna i kontrollgruppen medan bild 01 dessutom 
verkar väcka mest intresse hos kvinnor. Även detta tyder på att materialet i undersökningen skulle 
vara röstsamlande eftersom yngre väljare och kvinnor var två uttalade målgrupper för 
Vänsterpartiet. Dock finns det även exempel på motsatsen; bild 06 väcker mest intresse i 
testgruppen och beskrivs även som rolig av fler informanter i denna grupp än kontrollgruppen. 
Detta tyder på att en del av bilderna snarare vänder sig utåt mot nya väljare än mot dem som 
redan sympatiserar med partiet.  
   När det gäller texterna i undersökningen så verkar den retoriska inledningen fungera bäst bland 
informanter i kontrollgruppen vilket tyder på att valmaterialets texter, som i huvudsak skulle vara 
icke-retoriska vänder sig mot andra än de som redan sympatiserar med partiet.   
   Det var fler personer i kontrollgruppen än i testgruppen som uppfattade ungdomsorden 
positivt så de verkar snarare fungera som röstsamlande än som något som attraherar nya 
väljargrupper.           
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   Affischerna verkade, enligt Vigsø, fungera som en reaktivering av allt som man redan hört om 
partiet när det gäller teman, synpunkter och argumentation. Man skulle kunna göra samma 
antagande när det gäller flygbladsframsidorna i undersökningen då de endast består av en kort 
rubrik och en bild. Flera informanter uppger också att de upplever texter och ämnen som 
väntade från Vänsterpartiet vilket tyder på att de fungerar som påminnelser av vad partiet står för 
eller brukar driva för frågor. Vigsø menade vidare att man dock bara kunde förvänta sig en sådan 
insatthet hos en minoritet av väljarna, och då hos dem som redan är positiva till partiet, och att 
även intertextualiteten är röstsamlande snarare än övertygande. I min undersökning verkar det 
tvärtom som att informanterna i testgruppen har haft lättare än informanterna i kontrollgruppen 
att förstå bildernas tänkta budskap. Men detta kan ha att göra med förmågan att läsa av bilden 
snarare än att koppla ihop bilden med det man tidigare hört om partiet.        
 
Håkansson (1999) som undersökt innehållet i politisk kommunikation menar att identifikation 
har en avgörande roll när det gäller att övertyga. Den enkla utgångspunkten är att vi lättare 
attraheras av ståndpunkter som innehas och kommuniceras av någon som vi upplever oss vara 
samhörig med. Detta verkar stämma överens med vad jag kommit fram till i min undersökning. 
Åtminstone tre informanter markerar tydligt att ungdomsorden är en del av deras identitet eller 
att de står i motsättning till den och detta påverkar naturligtvis deras förtroende för texten, och 
även för partiet. Åtminstone två informanter kommenterar ett ämne i det undersökta materialet 
som något som ligger nära deras egen vardag. Även det påverkar förtroendet för texten eller 
partiet positivt.      
 
Pettersson menade att även till synes obetydliga detaljer i en bild kan väcka känslor eller starta 
olika funderingar hos läsaren vilket tydligt märks även i min undersökning. Detaljer i de bilder jag 
använde i undersökningen väckte mycket olika associationer hos de olika informanterna. En 
informant associerar Lars Ohlys saknade tand med Dracula, en annan svart bakgrundsfärg med 
Ryssland och en tredje ett långt vitt skägg med Hammarbytomten3, för att nämna några. 
Informanternas associationer visar även att man bör vara mycket noga med vad man kan tänkas 
signalera med en bild även om det är omöjligt att förutsäga alla möjliga associationer.          
  Petterson slår även fast att en bild som är lätt att tolka och har ett konkret, naturligt, tydligt och 
verklighetstroget motiv med människor som mottagaren lätt kan relatera till och identifiera sig 
med har hög trovärdighet. Också detta verkar stämma överens med de slutsatser jag dragit i min 
undersökning.  
 
Sundgren (2004) diskuterar hur användandet av olika språkformer hänger samman med en 
persons kön och status och menar att kvinnor tenderar att använda så kallade prestigeformer i 
språket i högre utsträckning än män eftersom de upplever att de måste uttrycka sig mer vårdat för 
att bli tagna på allvar eller uppnå samma status som män. Även i min undersökning reagerar de 
två kvinnorna i testgruppen mycket negativt på ungdomsorden. Båda kvinnorna har en 
akademisk sysselsättning, den ena är socionom och den andra juridikstuderande, och måste anses 
ha en relativ hög status/prestige som de kanske upplever att de måste försvara. De två äldre 
männen med högstatusarbeten i undersökningen, en arbetar som VD och den andra som chef för 
en forskningsstiftelse reagerar tvärtom positivt på textversionen med ungdomsord vilket kan tyda 
på att de kan kosta på sig denna prestigeförlust, eller åtminstone inte känner sig hotade av att 
kopplas samman med den typen av ord, medvetet eller omedvetet.      
 
 
 

                                                 
3 Hammarbytomten är en känd hammarbysupporter med långt vitt skägg som bor på Södermalm i Stockholm och 
cyklar till Hammarbys alla hemmamatcher.   
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5.2 Vad kan resultatet användas till?  
 
Även om undersökningen inte är särskilt stor eller omfattande eller kan ge mycket säkra eller 
generella resultat så kan den ändå ge uppdragsgivaren ytterligare möjligheter att göra väl avvägda 
prioriteringar samt möjligheter att välja de språk- eller bildformer som fungerar identitets- och 
kontaktskapande bland de potentiella väljarna. I synnerhet när det gäller de tänkta målgrupperna 
där partiet tror att de har störst chans att fånga nya eller gamla väljare.  
   Framförallt ger undersökningen Vänsterpartiet, och även andra politiska partier eller 
intresseorganisationer som vill värva medlemmar, tydlig information om hur potentiella väljare, 
antingen de uppger att de sympatiserar med Vänsterpartiets politik eller inte, kan uppfatta och 
tolka texter och bilder i utåtriktat material. Resultattabellerna ger exempel på hur olika typer av 
väljare, eller människor och potentiella väljare i allmänhet, kan tänkas reagera på olika typer av 
språkformer eller retoriska grepp, både när det gäller text och bild. Detta kan ge ytterligare 
kunskap om målgruppen potentiella väljare eller reflektioner kring om, eller hur, man kan eller 
bör anpassa politiskt utåtriktat material efter den tänkta mottagaren.  
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6. Avslutning    
 
 
Som jag nämnt tidigare så är politiskt material ofta mycket riktat redan från början och 
avsändaren eller skaparen gör ständigt strategiska avvägningar och val när det gäller materialets 
utformning då man kanske väljer bort att attrahera en väljargrupp för att istället attrahera en 
annan. Det blir viktigt att ha en tydlig bild av mottagaren och hur hennes språkbruk ser ut för att 
kunna göra en sådan målgruppsanpassning och i den politiska marknadsföringen blir det kanske 
viktigare än någonsin att ställa sig frågorna Vem vänder vi oss sig till? och Hur ska materialet se ut?. 
   Vi har också sett att identifikation och kontaktskapande är mycket viktigt när det gäller att 
attrahera potentiella väljare. Viktigast av allt är kanske att partiet förstår den potentiella väljarens 
vardag och att man kan illustrera eller förmedla det med bilder eller språkliga variabler. Med 
identifikation kommer också kravet på att signalera sammanhållning och gemenskap gentemot de 
som redan sympatiserar med partiet.  
   I målgruppanpassningen av ett politiskt partis utåtriktade material måste partiet ställa sig frågan 
om vilka potentiella väljare man är mest angelägen om att attrahera eller få förtroende hos, 
eftersom olika retoriska strategier verkar attrahera olika väljargrupper. Vill man t ex stärka 
organisationen internt genom att flörta med redan invigda eller vill man istället satsa på att vinna 
förtroende hos nya väljargrupper? Och till vilken grad? Hur mycket kan man t ex ignorera sina 
egna sympatisörer och medlemmar och deras smak utan att förlora dem? Hur mycket måste man 
anpassa sig till nya potentiella väljargrupper eller till sina politiska motståndares sätt att 
kommunicera? Handlar det bara om att få de egna väljarnas förtroende i första hand eller är det 
mer strategiskt riktigt att ”ställa sig in” hos motståndarna för att bli tagen på allvar? 
    Ett konkret exempel på detta är den juridikstuderande unga kvinnan i undersökningen. Hon 
passar in i tre av de fyra målgrupper Vänsterpartiet angett som de mest primära; hon är i ålder en 
potentiell förstagångsväljare, kvinna och storstadsbo. Hon attraheras inte av den ungdomstil 
partiet använder, snarare stöter den bort henne ur den tänkta gemenskapen och gör att hon får 
mindre förtroende för partiet. Man kan ställa sig frågan om Vänsterpartiet har råd att förlora 
hennes förtroende eller potentiella röst och jämföra henne med den unga kvinna som redan 
sympatiserar med Vänsterpartiets politik. Hon får tvärtom större förtroende för partiet sedan hon 
läst textversionen med ungdomsord men har i slutändan ändå lika stort förtroende för de båda 
textversionerna och skulle, lite krasst sett, troligen rösta på partiet oavsett hur det valde att 
uttrycka sig.  
  För just Vänsterpartiet handlar det kanske i stort om en balansgång mellan att vara en del av en, 
som en informant i undersökningen uttryckte det, ”uppkäftig” opposition som vågar lyfta frågor 
som den politiska majoriteten låter bli, och kanske även låta det synas i språket eller retoriken, 
och samtidigt behålla sitt förtroende bland andra väljare och politiska motståndare och i och med 
det sin spelplan att agera opposition på.  
   Den här sortens strategiska val ligger utanför den här uppsatsens ämne och lämnas också till 
Vänsterpartiet själva men är ändå starkt knutna till just målgruppsanpassning och användandet av 
strategier och tekniker när det gäller språk och retorik.  
   Behovet och nödvändigheten av målgruppsanpassning gäller naturligtvis inte bara 
Vänsterpartiet, som den här uppsatsen i huvudsak handlar om, utan alla organisationer som har 
ambitionen att verka opinionsbildande i ett demokratiskt samhälle och är beroende av potentiella 
väljares eller medlemmars stöd. Särskilt i en tid då den politiska informationen ska konkurrera 
med all annan reklam och samhällsinformation.  
 
Jag inledde uppsatsen med att säga att grundförutsättningen för demokrati och det 
parlamentariska system vi har idag är kommunikationen – det fria ordet – och möjligheten att (få) 
försöka övertyga potentiella väljare, t ex med hjälp av retoriska strategier. Det leder tankarna till 
att man ibland ändå hör människor tala om politisk information, eller propaganda, som någonting 



 32

fult, som något som är till för att lura eller manipulera oss som ska gå och rösta. Där skulle jag 
vilja invända att den politiska kommunikationen och propagandan trots allt är nödvändig för de 
olika partiernas överlevnad och i längden även för demokratins överlevnad; att det finns olika, 
små och stora, mer eller mindre extrema partier att välja på och att röstvärvandet, som kräver 
propagandan, är nödvändig för att de olika partierna ska kunna arbeta parlamentariskt och göra 
sig hörda. Bidra till att skapa opposition och demokrati.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33

Litteratur 
 
 
Bergendal, Malin. 2003. Miljöpartiet mellan raderna. Institutionen för nordiska språk, Stockholms 
universitet. (Även: <http://members.chello.se/pangea/xj.html>)   
 
Håkansson, Nicklas. 1999. Valretorik Om politiskt språk i partipropagandan. Göteborg Studies in 
Politics 65, Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet. 
 
Fairclough, Norman. 2001. Language and Power. Second edition. Harlow: Longman.  
 
Hellspong & Ledin. 1997. Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur.  
 
Pettersson, Rune. 2001. Trovärdiga bilder.  Styrelsen för psykologiskt försvar Rapport 180.   
(Även: <http://www.psycdef.se/Global/PDF/Publikationer/trovardiga%20bilder.pdf>)      
 
Sundgren, Eva. 2004. Språklig variation och förändring. Exemplet Eskilstuna. Lund: Studentlitteratur. 
 
Vigsø, Orla. 2004. Valretorik i text och bild. En studie i 2002 års svenska valaffischer. Skrifter utgivna av 
Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 66.   
 
 
 
 
Bilagor  
 
 
Bilaga 1 Texter 
Bilaga 2 Resultattabeller, textundersökningen 
Bilaga 3 Resultattabeller, bildundersökningen  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34

Bilaga 1 Texter  
 
 
Text 1 version A  
 
Har du valt fel elbolag? Telefonbolag? Pensionsfond? Vårdhem till mamma? 
 
Kanske har du ingen aning. Kanske var det en trevlig broschyr eller en len telefonröst som avgjorde ditt val. Kanske 
tog du första bästa, eftersom det är nästan omöjligt att veta vad som är bra eller dåligt.  
 
Oavsett vilket är det stor risk att du blivit blåst. För faktum är att privatiseringar och avregleringar lett till både högre 
priser och sämre kvalitet. 
 
Tvärtemot vad privatiseringsivrarna lovade har priserna på el, tågresor, posthantering och fjärrvärme stigit mycket 
mer än andra varor och tjänster sedan de marknaderna avreglerades.  
 
De privata entreprenörerna inom vård och omsorg drivs av vinstintresse. Det får personalen betala med 
uppsägningar, högre arbetstakt och sämre löneutveckling.  
 
Självklart blir också kvaliteten i verksamheten lidande. Och kostnaderna för kommunerna har inte blivit lägre. 
Däremot har aktieägarna blivit rikare.   
 
Vänsterpartiet tycker att vård, omsorg, utbildning och andra välfärdstjänster ska styras av behov, inte av vinstintresse. 
Därför ska de drivas offentligt.  
 
Kommunikationer, posthantering och el ska produceras effektivt, miljövänligt och till lägsta möjliga pris för alla. Det 
har marknaden misslyckats med. 
 
Vi vill sätta stopp för privatiseringsvansinnet. Det är det klart bästa valet.       
 
 
 
 
 
Text 1 version B 
 
Privatiseringar och avregleringar har lett till både högre priser och sämre kvalitet. Dessutom tvingas vi välja mellan en 
massa alternativ som vi egentligen inte vet något om.  
 
De privata entreprenörerna inom vård och omsorg har vinstkrav från sina aktieägare. Det får personalen betala med 
uppsägningar, högre arbetstakt och sämre löneutveckling.  
 
Självklart bli också kvaliteten i verksamheterna lidande. Kostnaderna för kommunerna har inte blivit lägre. Däremot 
har aktieägarna blivit rikare.  
 
Vård, omsorg, utbildning och andra välfärdstjänster ska styras av behov, inte av vinstintresse. Därför vill vi att de ska 
drivas offentligt.  
 
Kommunikationer, posthantering, el och värme ska produceras effektivt, miljövänligt och till lägsta möjliga pris för 
alla. Vinstintressen ska inte gå före samhällsnytta och demokrati. 
 
Vänsterpartiet vill sätta stopp för privatiseringsvansinnet. Det är det klart bästa valet.     
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Text 2 version A 
 
Det är trångt i storstan. Inte minst inomhus. Ja, inte i villaområdena förstås, eller i miljonvåningarna. Men i 
hyreslägenheterna och i bostadsköerna är det tjockt med folk.  
 
Bostadsbristen har skapat hyresvärdarnas marknad. De väljer och vrakar fritt bland de bostadssökande. Det leder till 
mer segregering och utanförskap.  
 
Vänsterpartiet anser att en egen bostad ska vara en rättighet för alla. Då kan vi inte lämna lösningen på 
bostadsbristen åt marknadskrafterna.  
 
Vi behöver inte fler rikemansghetton där ett fett bankkonto och ett ”svenskt” efternamn är inträdesbiljetten till en 
bostad. Vi behöver fler bra och billiga hyreslägenheter och en social bostadspolitik.      
 
Vänsterpartiet vill att det byggs 20 000 hyresrätter om året under 10 år. En ny statlig bostadsfond ska inrättas för det 
syftet.  
 
Vi vill också höja standarden och kvaliteten i boendet. Därför vill vi att 65 000 bostäder renoveras varje år under 
samma period. 
 
Eftersom syftet är att bygga bra bostäder som folk har råd att bo i ska ett tak sättas för byggkostnaderna och hyrorna 
ska förhandlas i förväg.  
 
Vi vill dessutom införa obligatorisk avgiftsfri bostadsförmedling och en lag som gör alla kommuner skyldiga att 
fördela lediga lägenheter på ett rättvist sätt. Rätten till bostad ska skrivas in i socialtjänstlagen.  
 
Så vill vi bygga levande städer där alla har en självklar rätt till ett eget hem.   
 
 
 
 
Text 2 version B 
 
Det är svårt att få tag i en egen bostad. Människor trängs både som inneboende hos varandra och i bostadsköerna. I 
alla fall de som inte har råd att köpa en egen villa eller en bostadsrätt.  
 
Bostadsbristen har skapat en marknad som gynnar hyresvärdarna. När många står utan bostad kan värdarna själva 
välja bland de sökande. Det leder till segregering och utanförskap. 
 
Vänsterpartiet anser att en egen bostad ska vara en rättighet för alla. Då kan vi inte lämna lösningen på 
bostadsbristen åt marknadskrafterna.  
 
Vi behöver inte mer segregering eller bostadsområden där bara höginkomsttagare har råd att bo. Vi behöver fler 
hyresrätter med rimliga hyror och en social bostadspolitik.  
 
Vänsterpartiet vill att det byggs 20 000 hyresrätter om året under 10 år. En ny statlig bostadsfond ska inrättas för det 
syftet.  
 
Vi vill också höja standarden och kvaliteten i boendet. Därför vill vi att 65 000 bostäder renoveras varje år under 
samma period. 
 
Eftersom syftet är att bygga bra bostäder som folk har råd att bo i ska ett tak sättas för byggkostnaderna och hyrorna 
ska förhandlas i förväg.  
 
Vi vill dessutom införa obligatorisk avgiftsfri bostadsförmedling och en lag som gör alla kommuner skyldiga att 
fördela lediga lägenheter på ett rättvist sätt. Rätten till bostad ska skrivas in i socialtjänstlagen.  
 
Så vill vi bygga levande städer där alla har en självklar rätt till ett eget hem.   
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Bilaga 2 Resultattabeller, textundersökningen 
 
Testgrupp  
Text 1 
Informant  Kvinna, född 1985, 

studerar 
miljövetenskap 

Man född 1988, 
studerar Sam. 
Ekonomi på 
gymnasiet 

Kvinna född 1951, 
administratör/ 
sekreterare 

Man född 1960,  
målare  

Text 1 version A Roligare, lättare att 
läsa. Säger samma 
sak som B. Blir mer 
nyfiken på ämnet. 
Gjord så alla kan 
förstå, innehåller 
inga svåra ord. Tog 
till mig denna text 
bättre. Bäst 
formulerad.   
Oförändrat 
förtroende för 
partiet. 4 

Håller med om 
budskapet. Den här 
texten är bättre än B. 
Tycker bäst om den 
här, den är tydligast.  
Tydlig, men 
avregleringar är svårt 
att förstå. Har större 
förtroende för (v) än 
innan. 3  

Dålig början, känns 
som att de tror att 
folk är dumma. De 
visar inte så stor 
respekt för väljarna, 
att de vet vad de 
röstar på. Reagerar   
t ex på uttrycket blivit 
blåst. Oförändrat 
förtroende för (v). 3 

Rolig text. Reagerar 
på första raden, till 
mamma. Tycker bäst 
om denna version. 
Har samma 
förtroende för (v) 
som tidigare. Tycker 
inte att en text 
påverkar. Tror 
däremot att yngre 
kan påverkas av 
enstaka texter. 2 

Text 1 version B Kort och precist. 
Det viktigaste. Jag 
förstod innehållet. 
Mer byråkratisk än 
A, lite krystad.  
Ungefär det jag 
förväntar mig av 
partiet. 3 

Innehåller svåra ord. 
Påverkar förtroendet 
negativt. 2  

Bra text. Kort och 
koncist, rakt på sak, 
de får fram 
budskapet utan 
krångel. Konstigt 
konstruerad mening 
i slutet. Oförändrat 
förtroende för (v).  4 

Reagerar inte på ngt 
särskilt. Påverkar 
inte förtroendet för 
partiet. Väntad info. 
Inte formuleringarna 
utan kärnmeningen 
som bestämmer 
förtroendet. 3  

 
Text 2  
Informant Kvinna född 1985 

juridikstuderande 
Man född 1984 
målare  

Kvinna född 1951, 
budgetrådgivare/ 
socionom 

Man född 1949,  
socionom/VD  

Text 2 version A Verkligt aggressiv, 
engagerande, starka 
ord. Reagerar på 
rikemansghetto. Lite 
mindre förtroende 
för denna text pga 
det hatiska. Föredrar 
denna framför B 
som försöker vara 
sanningssägande. A 
är mer rak, skriver 
inte på näsan. Störst 
förtroende för 
denna, är inte lika 
smygande, mer ärlig. 
2 

Måste läsa två 
gånger för att förstå. 
Konstig 
styckeindelning, 
dåligt skriven.  
Påverkar inte 
förtroendet för (v). 
En text förändrar 
inget. 2 

Oseriös och 
pladdrig. Dålig 
början. Tjockt med 
folk är inte seriöst. 
Sämre än B. Något 
sämre förtroende för 
partiet än innan. 3  

Bättre än B, bättre 
språk, bra med 
bildspråk, tydlig 
argumentation. 
Lättare att ta in än 
B, mer säljande. 
Oförändrat 
förtroende för (v), 
ser till hela 
budskapet, inte till 
utformningen. 3 

Text 2 version B Problematiserande, 
söker lösningar på 
problem som 
presenteras. 
Aggressiv mot 
höginkomsttagare. 
Lättläst tydlig. 
Påverkar inte 
förtroendet för (v). 
Väntad info. 2  

Konstigt 
formulerad. Lika 
förtroende för 
texterna, uppfattar 
ingen skillnad. Ser 
till budskapet. 2 

Tydlig. Ganska bra 
text. Tydligt 
budskap, lätt att 
förstå. B mer saklig 
och seriös än A. 
Tydligt. Oförändrat 
förtroende för (v). 4 

Bra text. Okej.  
Väntat för (v). 
Oförändrat 
förtroende för 
partiet. 2  
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Kontrollgrupp (Informanter som officiellt sympatiserar med Vänsterpartiets politik.) 
Text 1  
Informant Kvinna född, 1988, 

naturvetenskaplig 
linje, gymnasiet 

Man född 1985, 
deltidsanställd, 
telemarketing 

Kvinna född 1944, 
politisk sekreterare 
(akademisk ex. 
handelshögskola) 

Man född 1944, 
småföretagare 
(akademisk ex.  
civilsekreterare) 

Text 1 version A Bra början, lätt att 
hänga med. 
Lättsammare än B. 
Texten börjar som 
en vanlig människa 
pratar. Förklarande. 
Förstår alla 
avregleringar? 
Oförändrat 
förtroende för (v). 4 

Sunkig inledning, 
reklamig. Sedan blir 
texten bättre. 
Oförändrat 
förtroende för (v). 2 

Mycket trevligare än 
version B. Tror att 
människor har 
lättare att ta till sig 
denna version. 
Lättläst. Levande 
beskrivet, lätt att 
leva sig in i.  
Oförändrat 
förtroende för (v). 4    

Bra skrivet. Jag är 
positivt inställd till 
texten. Mer snirkligt 
skrivet än i B. 
Personligt. Jag har 
tänkt på samma 
saker de tar upp. 
Oförändrat 
förtroende för 
partiet. 4    

Text 1 version B Bra med 
styckeindelning, 
tydlig och lättläst. 
En del konstigt 
konstruerade 
meningar. Förstår 
alla entreprenörer?  
Oförändrat 
förtroende för (v). 4 

Håller med. Lite 
simplistisk, men okej 
text. Ord som pris 
osv associeras med 
företag. Mer 
rättfram och rak än 
A, bättre utformad.   
Oförändrat 
förtroende för (v). 2 

Saklig. Kort och 
koncis. Lite tråkig. 
Korrekt och 
informativ. 
Oförändrat 
förtroende för (v). 4.  

Lite stelt skrivet, 
dogmatiskt. 
Oförändrat 
förtroende för (v). 3 

 
Text 2  
Informant  Kvinna född 1989, 

el-programmet, 
gymnasiet 

Man född 1984, 
ombudsman 

Kvinna 1955, 
gymnasielärare 

Man född 1946, 
chef på en 
forskningsstiftelse/
socionom 

Text 2 version A Skön att läsa, texten 
är skriven i 
samtalston. 
Ungdomligt språk.  
Påverkar mitt 
förtroende positivt 
eftersom texten är 
anpassad till 
ungdomar. 4 

Första meningen, är 
fruktansvärd, hela 
första stycket är 
dåligt och svårläst. 
Kul med 
ungdomsord, men 
det känns inte äkta , 
som att de försökt 
göra det coolare. 
Oförändrat 
förtroende för (v). 2 

Mer provokativ men 
också mer politiskt 
tydlig än B. 
Vänstertecken i 
språket; 
rikemansghetto, fett 
bankkonto osv. 
Häftigare än B. 
Oförändrat 
förtroende för (v). 2   

Bättre än B. Lite go i 
texten från start. 
Glömde nästan bort 
att denna version 
inte heller har 
underbyggda siffror. 
Lättläst. Tycker 
bättre om denna 
version, men förstår 
inte varför. Påverkar 
förtroendet för (v) 
något positivt 
eftersom den visar 
att (v) driver 
rättvisefrågor.  3  

Text 2 version B Bra text, förklarar 
problemen och vad 
man ska göra åt 
dem. förstår alla 
statlig bostadsfond? 
Klart. Påverkar mitt 
förtroende för (v) 
positivt. 4 

(Har mest 
synpunkter på 
innehållet.) Vettigt, 
rimligt. Meningen 
med statlig bostadsfond 
känns svår. Annars 
lätt att läsa. 
Oförändrat 
förtroende för (v). 4 

Jag tycker om 
texten, den är rak 
och tydlig. 
Oförändrat 
förtroende för (v). 4   

Tråkig, inte särskilt 
övertygande. Trög. 
Annars kort, rapp 
och lättläst. Påverkar 
förtroendet för (v) 
något negativt pga ej 
underbyggda siffror. 
2 

 
Tabellerna visar hur informanterna i de olika grupperna kommenterat texterna. Siffran anger vilket 
förtroende de har för texten enligt tidigare angiven skala. 
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Bilaga 3 Resultattabeller, bildundersökningen  
 
Testgrupp  
Informant   Bild 01 Bild 05 Bild 06 Bild 08 Samman-

fattning  
Kvinna född 
1985, juridikstud. 

Vad hemskt! 
Konkretisering 
av problemet i 
vården. Bra bild 
som visar hur 
det är. 
Budskapet är ju 
att det behövs 
mer personal i 
vården. Vill veta 
lite mer.   

Ser mysigt ut. 
Svårt se budskap. 
Orealistiskt med 
så många i 
samma lägenhet. 
Lite rolig. Vill 
varken veta mer 
eller är avskräckt.

Rolig. Bra bild, 
man reagerar. 
Budskapet är 
att det är viktigt 
med tandvård. 
Vill veta mer. 

Lite konstig. 
Mer 
ställningstagand
e än de andra. 
De andra 
bilderna 
illustrerar mer 
självklara 
ämnen som 
tandvård. 
Vapenhandel är 
mer 
kontroversiellt. 
Vill veta mer. 

Bilderna påverkar 
inte mitt  
förtroende för v. 
reagerade särskilt 
på 08 som är mer 
ställningstagande, 
utmanande. 

Kvinna född 
1985, stud. 
miljövetenskap 

Sjukhus, någon 
som kollapsat. 
Vården fungerar 
inte, obehagligt 
att titta på den.  
Nyfiken på vad 
det är som inte 
fungerar i 
vården, vill veta 
mer. 
 

Intressant och 
spännande. 
Rolig. Intressanta 
personer, 
ombytta roller. 
Har något med 
trångboddhet att 
göra. Nyfiken på 
vad det handlar 
om. 

Rolig! Väldigt 
rolig, man 
tycker nästan 
lite synd om 
honom.. Inte så 
intresserad av 
att veta mer, 
han ser för glad 
ut, han verkar 
nöjd ändå. Jag 
tycker bättre 
om de sorgliga 
bilderna. 

Lite udda bild. 
Något med 
USA. Jag 
tänker på 
Ryssland, det 
där svarta i 
bakgrunden. 
Lite skumt 
sådär, med den 
mörka bilen. 
Vill öppna och 
se vad det 
handlar om. 

Känns som 
frågor som (v) 
brukar behandla. 
Påverkar inte mitt 
förtroende för 
partiet. 01  
påverkar mest, 
den är sorglig och 
enkel, och 05 
som är 
familjeaktig och 
mysig. 

Man född 1988, 
stud. sam.ek. på 
gymn.  

Hemskt. Grov 
bild. Ledsen 
bild. Förstår 
budskapet, vill 
inte veta mer 
om ämnet. 

Synd att det 
måste vara såhär. 
Tydlig och stark 
bild, känner igen 
mig i budskapet. 
Vill kanske veta 
mer. 

Lustig, man 
skulle kunna 
skratta. Har ett 
tydligt 
budskap. Vill 
inte veta mer. 

Hemskt. Seriös 
bild, handlar 
om krig och 
död. Vill 
kanske veta 
mer. 

Större förtroende 
för (v) än innan. 
Bild 05 påverkar 
mest, den känns 
mest verklig för 
mig. Illustrerar ett 
nära problem. 

Man född 1984, 
målare 

(Har inga åsikter 
eller 
kommentarer till 
bilden. ) 

Pensionärsföreni
ng! Intetsägande, 
uppfattar inget 
budskap förutom 
att pensionärerna 
har roligt ihop. 
Vill inte veta mer 
om ämnet. 

Glad Lars 
Ohly! Halvkul. 
Vill inte veta 
mer om ämnet. 

Ser ut som 
Hammarbytom
ten. Föreställer 
en amerikansk 
gubbe som 
tycker om 
vapen. Bilden 
speglar 
verkligheten. 
Vill veta mer, 
vill öppna 
flygbladet 

Påverkar inte min 
uppfattning om 
partiet, jag har 
min uppfattning 
klar, påverkas 
inte av något 
partis material. 

Kvinna född 1951, 
budgetrådgivare 

Förstår mig inte 
på bilden. 
Förstår 
budskapet, men 
vad är det för 
konstig bår? Vill 
inte veta mer. 

Bara pensionärer 
och ett litet barn 
på bilden, vad 
har de med 
bostäder att 
göra? Borde vara 
unga istället. Inga 
pensionärer, de 
har ju redan 
bostäder. Vill 

(Skrattar) Han 
ser ut som 
Dracula. Lite 
rolig. Vill veta 
mer.    

Varför 
amerikansk 
utstyrsel? 
Exporterar vi 
vapen till USA? 
Fattar inte 
riktig. Blir 
nyfiken på hur 
det hänger 
ihop. 

Oförändrat 
förtroende för 
(v). 06 påverkade 
mest. De andra 
var ganska trista. 
Tråkiga färger. 
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inte veta mer, 
möjligen varför 
pensionärerna är 
med.  

Exporterar 
Sverige 
verkligen vapen 
till USA? 

Kvinna född 1951, 
administratör/ 
sekreterare 

Ingen bra bild, 
kan inte säga 
varför. Den är 
lite kul men jag 
tycker inte om 
den. Vill kanske 
veta mer om 
ämnet, man 
uppmärksamma
r ju ändå bilden.  

Tycker inte om 
bilden. 50-tal. 
Trångt. Jag tror 
att den riktar sig 
till en särskild 
målgrupp. 
Försöker de 
illustrera en 
arbetarfamilj i en 
hyresrätt?  Vill 
inte veta mer.  

Har sett den 
här förut och 
jag avskydde 
den! Det är fel! 
Man har gått 
över gränsen, 
larvigt. Varför 
ställer han upp 
på det här? Jag 
är intresserad 
av ämnet, vill 
kanske veta 
mer därför, 
men jag gillar 
inte bilden.  

Nej! Det här är 
fel! För mycket 
60-tal. Inte 
modernt. 
Budskapet är 
bra men inte 
utformningen. 
Är det en 
gammal gubbe i 
rutig skjorta 
som ska 
föreställa 
vänsterpartist? 
Vill kanske veta 
mer.     

Dålig kampanj 
som påverkar 
mitt förtroende 
för (v) lite 
negativt. 
Reagerade mest 
på bild 06, vet 
inte varför, 
kanske för att den 
var larvig.  

Man född 1960, 
målare 

Tragikomisk 
bild. Det fattas 
jobbare. Vill inte 
veta mer. 

Mysigt,  är det en 
släktträff? Vill 
inte veta mer.   

Rolig. Håller 
med om 
budskapet. Vill 
inte veta mer 
eftersom jag 
vet allt om 
ämnet redan. 

Rolig. Driver 
med 
vapenhandeln. 
Ser ut som 
tomten. 
Känner mig 
redan insatt i 
ämnet, vill inte 
veta mer. 

Oförändrat 
förtroende för 
(v). Har min bild 
av partiet klar för 
mig. 06 bästa 
bilden, rolig.  

Man född 1949, 
socionom/VD 

Ser ut som en 
trygghets-
övning på en 
skola. Dålig bild. 
Forslar 
vänsterpartiet 
bort sjuka? Vill 
inte veta mer. 

Är det en familj? 
Eller ett 
föreningsmöte? 
De verkar har 
mysigt. Men vad 
har bilden med 
bildtexten om 
bostäder att 
göra? Vill inte 
veta mer. 

(Skrattar) Det 
skulle varit 
roligare med 
Fredrik 
Reinfeldt, då 
hade budskapet 
gått fram 
bättre. Ganska 
rolig bild. Vill 
kanske veta 
mer. 

Dålig bild, svårt 
att se vad den 
föreställer. 
Intetsägande. 
Vill inte veta 
mer.  

Oförändrat  
förtroende för 
(v). Dåliga bilder, 
de skulle kunnat 
vara bättre. Bilder 
ska säga mer än 
1000 ord. 06 
påminner mig 
dock om att jag 
är intresserad av 
ämnet.  

 
 
Kontrollgrupp  
Informant   Bild 01 Bild 05 Bild 06 Bild 08 Samman-

fattning  
Kvinna född 1989, 
el-programmet, 
gymn.  

Ser jobbigt ut. 
De behöver 
hjälp. Rolig. 
Förmedlar 
budskapet. Vill 
veta mer 

Mysigt. 
Missplacerade 
människor. 
Tänker på ett 
skumt fik eller ett 
dagis, lite 70-tal. 
Vill inte veta mer.  

Bra bild! Rolig. 
Man reagerar; 
”va” liksom. 
Vill veta mer. 

Rolig. Speciell. 
Vapenexport. 
Vill veta mer. 

Bra bilder. Har 
större 
förtroende för 
partiet än 
innan. 06 är 
bäst, personligt 
och kul med 
Lars Ohly. 

Kvinna född 1988, 
naturvetenskapliga 
programmet, gymn.  

Bra bild. Ser 
jobbigt ut. Jag 
gillar 
utformningen, 
roligare än 
tidigare 
valmaterial från 
(v). Bilden är 
lite ansträngt 

Bra bild, jag gillar 
den. Den är 
levande. Lite 
krystat. Vill veta 
mer. 

Sämsta bilden! 
Inte kul. 
Målgrupp 50+. 
Vill inte veta 
mer.   

Förstår inte 
bilden. Svårt att 
tolka. Vill veta 
mer eftersom 
man inte riktigt 
ser vad de gör 
på bilden. 

Oförändrat 
förtroende för 
(v). 05 
intressantast. 
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rolig. Vill veta 
mer. 

Man född 1985, 
deltidsanställd, 
telemarketing 

Förbryllande, 
vad gör de? 
Smårolig. Vill 
kanske veta 
mer. 

Trångt. Mysigt. 
Eller så trängs 
de? Vill veta mer. 

Ful! Börjar 
oroa mig för 
mina tänder. 
Vill veta mer 
och fortsätta 
titta på bilden. 

Kul! Komiskt. 
Gubben har 
USA-kläder. 
Ser att det är 
låtsaspistoler. 
Vill veta mer. 

Oförändrat 
förtroende för 
(v). 08 påverkar 
mig mest, 
starkare färger 
och vapen gör 
att det blir 
intressant. 

Man född 1984, 
ombudsman  

Bra, tydlig. 
Samma 
uttryckssätt 
som facket 
använder. 
Bilden är lite 
rolig, den visar 
det bisarra med 
personalbrist. 
Vill inte veta 
mer.  

Fattar inte 
budskapet. 
Ålderdomshem? 
Svårt att se vad 
det föreställer. 
Plottrig. Man 
känner inte igen 
sig i situationen. 
Vill kanske veta 
mer, för att se 
vad de menar.  

Bra. Rolig. 
Visar att 
Vänsterpartiets 
ledare är 
vanligt folk. 
Dålig rent 
tekniskt, de 
kunde lagt mer 
tid på tanden. 
Vill veta mer.   

Måste tänka 
länge innan 
man fattar 
budskapet. De 
kunde valt 
vilken annan 
bild som helst 
för att illustrera 
detta, så väljer 
de en skäggig 
gubbe med 
hatt! Vill inte 
veta mer, jag 
känner mig 
avskräckt!    

Har samma 
förtroende för 
partiet som 
tidigare men 
bild 08 
påverkar 
förtroendet 
något negativt 
eftersom den 
var så dålig.   

Kvinna född 1944, 
gymnasielärare 

Inte så bra bild. 
Förstår 
budskapet men 
måste titta 
länge. Vill inte 
veta mer, 
kanske lite 
genom 
rubriken. 

Gullig familjebild, 
mysig, alla trivs i 
hyresrätter. Eller 
så kanske de 
trängs? Vill veta 
mer.   

Kul grej! Rolig. 
Modigt av Lars 
Ohly. Vill veta 
mer.   

Inte lätt att se. 
Vad händer? 
Är det pistoler? 
Plottrig. Aha, 
symboliserar 
export. Vill inte 
veta mer.   

Oförändrat 
förtroende för 
partiet. 06 var 
roligast. 

Kvinna född 1944, 
politisk sekreterare 

Det ser 
konstigt ut. 
Personen 
ramlar av 
båren. Ser 
konstigt ut. Vill 
kanske veta 
mer.  

Vad är det här för 
konstig 
verksamhet? Vad 
gör bananlådorna 
där? Vad har det 
här med 
hyresrätter att 
göra? Långsökt. 
Vill inte veta mer. 

Den här har jag 
sett förut, den 
är bra. 
Illustrerande. 
Vill veta mer.  

Bra bild, häftig. 
USA… Vad är 
det för bössor? 
Illustrerar 
dubbelheten, 
att man pratar 
med kluven 
tunga. Vill veta 
mer.  

Har samma 
förtroende för 
partiet som 
innan. Bild 06 
och 08 var 
särskilt bra och 
illustrerande.   

Man född 1944, 
egen företagare 

Oklar. Svårt att 
se budskapet. 
Svårtolkat och 
intetsägande. 
Vill inte veta 
mer.  

Trevligt. 
Gemenskap. Vill 
inte veta mer.  

Tanden. Blev 
blockerad av 
bilden så jag 
såg inte texten. 
Stark bild. Vill 
inte veta mer.  

Otydligt. Ser 
inte budskapet. 
Inte en klar 
bild. Vill inte 
veta mer.    

Bilderna har 
inte påverkat 
förtroendet för 
(v). 06 var den 
starkaste 
bilden.  

Man född 1946, 
socionom  

Kul. Verkligen. 
Slagkraftig. 
Väldigt talande. 
Elegant sätt att 
visa varför det 
behövs fler 
jobb. Bilden 
gör mig inte 
nyfiken på 
ämnet.   

Ser trevligt ut. 
Trångboddhet? 
Tar ett tag innan 
man ser vad den 
föreställer. 
Kopplar inte till 
något budskap. 
Förklarar inte 
varför man ska 
bygga mer. 
Ointresserad.  

Den här 
kommer jag 
ihåg! Den är 
uppkäftig. Lite 
provocerande. 
Blir definitivt 
nyfiken.  

Dum bild. 
Dålig. Säger 
mig inget. Svårt 
upptäcka 
budskap. 
Onkel Sam… 
Man undrar 
vad det är. Blir 
inte nyfiken.   

Påverkar 
egentligen inte 
mitt förtroende 
för (v), mer än 
att det är 
positivt att de 
driver rätt 
frågor. Men 08 
påverkar inte 
förtroendet 
positivt.  
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Tabellerna visar hur varje informant kommenterade respektive bild i undersökningen samt vad de tyckte 
eller hur de påverkades av de fyra bilderna sammanfattningsvis. 
 
 


