
 

Negative campaigning, en 
retorisk strategi? 

 
En kvalitativ textanalys av samtliga riksdagspartiers 

valaffischer i riksdagsvalet 2018 

 
FÖRFATTARE:  Max Salomonsson Grassi 

KURS:  Medie- och kommunikationsvetenskap C, Uppsats  

 Examensarbete/kandidatuppsats 15 hp 

PROGRAM: Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet 

EXAMINATOR:  Florencia Enghel 

HANDLEDARE: Karin Wennström 

TERMIN: Höstterminen 2018 



  



JÖNKÖPING UNIVERSITY 
Högskolan för lärande och kommunikation 

Medie- och kommunikationsvetenskap C 
Examensarbete/kandidatuppsats 15 hp 
Höstterminen 2018 

 

SAMMANFATTNING 
Författare: Max Salomonsson Grassi 
Uppsatsens titel: Negative campaigning, en retorisk strategi? 
Språk: Svenska 
Antal sidor: 48 

 

Allt oftare präglas både för- och eftervalsdebatten av ett fokus på tonen i det offentliga 

samtalet. Anklagelser om skön- och svartmålning skickas fram och tillbaka mellan politiker, 

politiska tyckare och andra offentliga debattörer. Men hur ser det politiska språket egentligen 

ut? Kännetecknas det av smutskastning och negativitet?  

Syftet med denna studie är således att söka kunskap om hur det politiska språket formas och 

ser ut. Detta har gjorts med utgångspunkt i teorin om negative campaigning. För att söka 

denna kunskap har en kvalitativ textanalys använts som metod där samtliga riksdagspartiers 

valaffischer från riksdagsvalet 2018 har analyserats.  

Resultatet visar att negative campaigning inte är något som i stor utsträckning präglar 

partiernas olika valbudskap, men att det ändå kan identifieras. I den mån detta kan urskiljas 

handlar det om att negative verklighets- eller lägesbeskrivningar. Resultatet visar även, till 

skillnad från vad som framkommit i den etablerade forskningen, att regeringspartierna var de 

som var mer negativa i sina valbudskap i jämförelse med oppositionspartierna.  
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More and more of the political election debate revolves around the characteristic of the 

rhetorical tone of the public discussion. To gold plate or to blacken the state of things is 

accusations thrown around among politicians as well as among other figures attending the 

public debate. But how does the political tongue really manifest itself? Is it imprinted with 

negativity and slandering of opponents?  

The intention of this study is therefore to seek knowledge regarding the political language, the 

way it looks is formed. This has been done based on the theory of negative campaigning. To 

be able to seek this understanding, a qualitative textual analysis has been used, where all of 

the election posters produced by the different parties has been analysed.  

The result shows that negative campaigning is not something that is found in large extent in 

the presented messages. To the degree negative campaigning still can be found, negative 

descriptions and judgements regarding the state of things are most common strategies used by 

the parties. Furthermore, the results show, contrary to most of the research in the field, that 

the governing parties where the ones applying negative campaign strategies more than the 

opposition parties.  
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1. Inledning 

Tänk dig att det inte fanns några medier. Hur mycket skulle du då veta om vad som händer i 

samhället? Vad skulle du veta om vilka politiska förslag som läggs fram, beslut som fattas 

eller om den politiska debatten? Vad skulle du veta om partiernas åsikter? Hur skulle du veta 

hur du skulle rösta på valdagen? Tankeexperimentet är professorn i journalistik och politisk 

kommunikation Jesper Strömbäcks (2014) sätt att illustrera den intima kopplingen som finns 

mellan samhälle, politik och kommunikation. Detta beskriver Strömbäck (2014) som den 

politiska kommunikationen; som förenklat kan sammanfattas: hur politik kommunicerats. 

 

Denna kommunikation blir speciellt viktig vart fjärde år. I valrörelser lämnar politiker av alla 

möjliga färger sina sammanträdesrum och blir synliga i såväl medier som på gator, torg och i 

affischer. Det är i dessa tider som partierna kommunicerar med sina potentiella väljare, och 

det är med hjälp av språket man i största möjliga mån försöker övertyg dessa väljare 

(Håkansson, 1999 & Strömbäck, 2013). Ordet står alltså i centrum. Hur ett budskap utformas 

och paketeras är därför avgörande.  

 

Partierna kan i sin kommunikation välja i vilken utsträckning och på vilket sätt man ger 

beskrivningar av verkligheten eller läget, liksom av andra politiska aktörer, såsom partier, 

politiker och organisationer (Håkansson, 1999 & Bengtsson & Gunnarsson, 2015). 

Verkligheten kommer alltså till uttryck genom sättet man skildrar den. Språket är på detta vis 

obestridligen ett verktyg med stor maktpotential. Det går därmed också att hävda det finns en 

risk för missbruk. När språket ges denna vikt och inflytande kan det genom missbruk av 

politiker i förlängningen leda till negativa konsekvenser för det politiska systemet. I denna 

kontext nämns ofta politikerförakt, minskad legitimitet samt ett minskat medborgerligt 

intresse för politiken (Bengtsson & Gunnarsson, 2015; Håkansson, 1999 & Russman, 2017).  

 

Det är i ett massmedialt samhälle som Sverige således viktigt att vara medveten om hur det 

offentliga språket ser ut och hur man i den politiska retoriken kan påverka vår bild 

verkligheten. Hur ett budskap formuleras och paketeras påverkar hur själva budskapet 

uppfattas. Det är därför betydelsefullt för medborgarna i ett samhälle att ha förståelse för 

debattens formmässiga egenskaper.  
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Ytterligare en aspekt i detta som i dag väcker mycket debatt och indignation är tonen i det 

offentliga samtalet. Allt oftare uppmärksammas och kritiseras diskussionen för att vara 

negativ och fientlig. I massmediernas för- och eftervalsdebatter förekommer ofta inlägg där 

den politiska debatten betvivlas utifrån hur partierna beskriver sig själva, varandra och sin 

omgivning. Hög konfliktnivå, käbbel och skön- och svartmålning är ord som ofta förekommer 

i politikers, journalister och debattörers utvärdering av den politiska diskussionen.  

 

Denna diskussion understryker ytterligare vikten av att undersöka hur språkbruket i 

valkampanjer ser ut. I synnerhet då det finns risk att demokratin skadas eftersom att negativa 

kampanjer antas demobilisera väljarna genom att få dem ointresserade av politik. I 

förlängningen finns således en risk för ett minskat valdeltagande samt en ökning av politisk 

cynism (Håkansson, Johansson & Vigsö, 2014) 

 

Att undersöka hur den politiska kommunikationen ser ut i valrörelser är således betydelsefullt. 

Detta faktum är det som lett fram till denna studie. Det övergripande syftet är därmed att söka 

kunskap om hur det politiska språket konstrueras och ser ut. I detta är jag främst är intresserad 

av att undersöka hur man förhåller sig till sina politiska motståndare i form av smutskastning 

eller svartmålning. 

 

Det som kommer att undersökas är alltså i vilken utsträckning de olika riksdagspartierna 

använder sig av negativa och polemiserade budskap i sin valretorik under valrörelsen 2018. I 

detta är det formaspekterna i partiernas valretorik snarare än det politiska innehållet som står i 

centrum.  

 

Detta kommer att undersökas med hjälp av en kvalitativ textanalys av samtliga partiers 

valaffischer i regeringsvalet 2018. I dessa är det endast det textliga innehållet som kommer att 

analyseras, inte det bildliga. Vidare kommer studien att utgå från teorin om negative 

campaigning. 
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Denna studie bidrar förhoppningsvis till att vi som medborgare och väljare bättre kan förstå 

hur partierna utformar sina valbudskap. Detta är kunskap som bidrar till den demokratiska 

processen genom att vi som väljare kan göra mer upplysta val genom att på ett bättre sätt 

förstå opinionsbildningens spelplan. 
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2. Bakgrund 

2.1. Valaffischer  

Valaffischen växte fram i samband med att Europas länder blir representativa demokratier. I 

takt med detta ökar avståndet mellan väljare och valda, valaffischen blev därmed ett medel att 

kommunicera vem som ställer upp i ett val, vilket parti som representeras och vilka 

ståndpunkter personen uttrycker (Vigsö, 2004). I svenska valrörelser har valaffischen funnits 

med sedan länge. Redan 1911 dök de första valaffischerna upp (Johansson & Grusell, 2013). 

Valaffischerna har varit och är fortfarande en viktig del av den politiska kommunikationen i 

många länder, däribland Sverige (Johansson & Grusell, 2013 & Vigsö, 2004). Orla Vigsö 

definierar valaffischen i dess helhet som: “En affisch i samband med val, där en sändare 

försöker att påverka läsarna i egenskap av väljare att rösta på sändarens parti eller sändaren 

själv som person” (2004, s. 30). 

 

Håkansson, Johansson och Vigsö (2014) menar att det går att identifiera fyra längre 

utmärkande perioder i svenska valaffischers historia: 1911–1936 Ideologistrid och 

propaganda. Här är anslagen ofta starkt konfrontativt där de politiska motståndarna 

porträtterades i nidbilder och karikatyrer. 1944 – 1958 Folkhemsbygge och framtidsretorik. 

Här vittnar affischerna om ett fokus på folkhemfrågor som generellt sett är mer beskedliga i 

sina uttryck än under mellankrigstiden. 1960 – 1988 Blockpolitik och reklam. Här får de 

tidigare sakpolitiska budskapen ge vika för mer allmängiltiga politiska budskap. 

Konfliktnivån ökar något samtidigt som reklamestetiken får fäste. 1991 – 2010 

Förtroendekamp och imageskapande. Karaktäristiskt för periodens valaffischer är inslag av 

politikens professionalisering. Denna handlar om att kunskap om PR och marknadsföring har 

kommit till utryck i valkampanjerna.   

 

I dag är valaffischen ett självklart inslag i de svenska valkampanjerna. Den är en del i en 

större mediemix där de mer än att erbjuda chansen att presentera ett partis valkampanj också 

signalerar att det är val för medborgarna (Vigsö, 2004). 

 

I samband med att de olika partierna släpper sina valaffischer är intresset från media stort. 

Varje släpp skapar debatt och ger upphov till analyser från många olika håll. Trots en 
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etablering av nya typer av medier satsar partierna fortfarande stora summor på att producera 

dessa affischer inför varje val (Nord, 2013 & Vigsö, 2004). Valaffischen fyller uppenbarligen 

en funktion i en modern valrörelse och kan därför antas vara en viktig del i den politiska 

kommunikationen. Det finns därför goda skäl att ta upp valaffischen som föremål för 

grundligare analys. 

 

2.2. Retorik i valrörelser 

 Det är i en rationalistisk demokrati som Sverige viktigt att partierna presenterar vad de vill 

inför väljarna. Men valretorik inbegriper inte endast upplysningar om vad partier hyser för 

idéer i olika samhällsfrågor. Nicklas Håkansson (1999) pekar på att partier först och främst 

inte existerar i ett tomrum; man har en omvärld att förhålla sig till. Det går inte att ignorera att 

den politiska spelplanen också befolkas av motspelare. Håkansson (1999) menar därför att 

partierna behöver reagera på motspelares förslag i form av kritik, dels i syfte att positionera 

sig, men också i syfte att flytta fokus från egna brister. På liknande sätt menar Strömbäck 

(2013) att partierna i valrörelsen måste bestämma i vilken utsträckning de ska engagera sig i 

valkampanjerna, det vill säga vilka frågor de ska driva, hur politiken ska formuleras, hur 

kampanjerna ska läggas upp och genomföras och hur de ska förhålla sig till andra partier. 

Positionering gentemot motståndare är alltså en annan viktig aspekt i valretoriken.  

 

2.2.1. Oppositions- och regeringsretorik 

I valrörelser menar Gunnar Sjöblom (1968) att partiernas relationer till sina motståndare är av 

stor betydelse för produktionen av olika valbudskap. Dels tas hänsyn till hur tänkbara väljare 

uppfattar eventuella budskap, men också till hur politiska motståndare kan tänkas handla. 

Som tidigare konstaterat spelar alltså relationen mellan olika partier stor roll för hur olika 

budskap formas. Den mest uppenbara åtskillnaden som kan göras vad gäller konkurrens i 

svensk politik är den mellan regering och opposition (Isaksson, 2013). 

 

Enligt Håkansson (1999) kan röstning i ett partisystem ses som ett val mellan en utmanare och 

en försvarare. Detta innebär att opposition och regering delvis har olika mål att uppnå i det 

avseendet att utmanaren (oppositionen) söker att ta makten, medan försvararen (regeringen) 

söker att behålla den. Något som Håkansson (1999) menar mynnar ut i olika retoriska 
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strategier. Forskning pekar på att regeringspartier generellt sett använder sig av en mer positiv 

strategi, medan oppositionspartier är mer benägna att vara negativa och polemisera med sina 

meningsmotståndare (Elmelund-Præstekær, 2010; Hansen & Pedersen, 2008 & Russman, 

2017).  

 

Med stöd av det som framlagts ovan kan tillhörighet till antingen opposition eller regering 

antas utgöra en skiljelinje i valretorisk strategi och utformning. Exempelvis är det rimligt att 

tro att oppositionspartier har större anledning att på ett negativt sätt kritisera politiska 

motståndare vid makten än vice versa. Detta på grund av möjligheten för oppositionen att 

angripa regeringen för dess handlingar under en mandatperiod. Det går också att anta att det 

oppositionspartier är mer benägna att framställa verkligheten i sig på ett mer negativt sätt då 

detta indirekt slår mot makthavarna.  

 

2.3. Politikens medialisering 

Ytterligare en aspekt som behöver lyftas i detta sammanhang, som direkt kan sättas i 

förbindelse till den politiska retoriken, är teorin om politikens medialisering. I dag är 

valrörelser inte endast medierade, de är också mediastyrda. För att få genomslag för sina 

valkampanjer formas och anpassas de efter mediernas logik (Petersson, Djerf-Pierre, 

Holmberg, Strömbäck & Weibull, 2006; Asp, 2003 & Strömbäck, 1998). Medieforskaren 

Kent Asp sammanfattar innebörden av termen som: “ett politiskt system som i hög grad 

påverkas av och är anpassat till de krav som massmedierna ställer i sin bevakning av den 

politiska världen.” (1986. s 359). Medialiseringen av svensk politik innebär alltså att partierna 

hela tiden tävlar om uppmärksamheten från media.  

 

Forskning visar att negativa och polemiska budskap relativt sett ges mer medieutrymme än 

positiva budskap (Hansen & Pedersen, 2008; Pedersen, 2014 & Ridout & Smith, 2008). 

Ridout och Smith (2008), vilka utfört den mest systematiska undersökningen kring mediers 

bias, kan konkludera att dubbelt så mycket utrymme ges till negativa budskap, jämförelsevis 

med positiva budskap.  
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Att skapa konflikt genom polemiserande och negativ retorik kan alltså tänkas vara ett sätt att 

vinna denna uppmärksamhet, i synnerhet då en bärande princip i politikens medievridning 

handlar om att negativitet ges ett större utrymme på massmedieagandan (Walter, 2014).  

 

Eftersom att partierna är beroende av väljarna, och i förlängningen uppmärksamheten från 

medierna för att nå dessa väljare, skapas incitament för partierna att bedriva negativ retorik. 

Därav kan man i detta sammanhang sluta sig till att medialiseringen av svensk politik 

potentiellt påverkar hur partierna formar sina valbudskap, och därmed också valaffischernas 

budskap.  

 

2.4. Politikens professionalisering  

Ytterligare en aspekt som i detta sammanhang är relevant att belysa handlar om politikens 

professionalisering. Valrörelser handlar till stor del om konkurrens. De politiska aktörerna 

konkurrerar med varandra både när det gäller att vinna röster och att påverka medierna (Nord, 

2013 & Strömbäck, 2013). I takt med sjunkande partiidentifikation och ökad väljarrörlighet i 

kombination med att allt fler väljare bestämmer sig sent för vilket parti de ska rösta på, har 

denna konkurrens hårdnat (Nord, 2013; Grusell & Nord, 2015; Oscarsson & Holmberg, 2013; 

Strömbäck, 2013 & Walter, 2014). Denna utveckling ha gjort att partierna i ökad utsträckning 

sett det som viktigt att professionalisera sin kommunikation  

 

Detta innebär att partiernas arbete i en valkampanj präglas av en professionalism i sättet man 

använder sig av aktiviteter och kampanjverktyg. Exempelvis i form av kartläggning av det 

politiska landskapet, identifierandet av målgrupper samt ett strategiskt användande av 

opinionsmätningar och fokusgrupper (Nord, 2013; Grusell & Nord, 2015).  

 

Andeweg och Irwin, (2009), Mair, Muller och Plasser, (2004) och Walter (2014) konstaterar 

att denna transformering och modernisering av valkampanjer, i samband med en allt mer 

volatil väljarmarknad, skapar incitament för partier att bedriva negativa kampanjer. Väljarnas 

ökade rörlighet och minskade partitrogenhet betyder fler potentiella väljare, vilket har gjort att 

partier är mer benägna att bedriva offensiva kampanjer; något som innefattar fokus på 
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negativitet. Vidare menar Walter (2014) att professionella kampanjarbetare i större 

utsträckning har en tilltro till strategier och taktiker vilka innefattar negativitet. 

 

I takt med politikens ökade professionalisering kan budskap riktade mot andra politiska 

aktörer av negativ och polemisk karaktär alltså antas ha blivit mer frekventa i valkampanjer. 

Då valaffischer är en del av partiernas politiska kommunikation i valkampanjer är det möjligt 

att detta också påverka utformningen av affischerna.  

 

2.5. Sammanfattning  

Denna bakgrund har åskådliggjort orsaker och förutsättningar vilka potentiellt är drivande i 

formandet av det politiska språket och dess karaktär. Detta har således varit viktigt att 

presentera för att kunna förstå faktorer vilka potentiellt påverkar hur politiska budskap 

formas. För att kunna analysera hur det politiska språket ser ut i valaffischer har dessa därför 

varit nödvändig att presentera. 

 

Både politikens medialisiering och professionalisering skapar incitament för partierna att 

bedriva negativ retorik. För att kunna analysera partiernas olika valaffischer med 

utgångspunkt i negative campaigning har detta varit relevant att presentera. Utöver detta kan 

också konstateras att förhållandet opposition-regering möjligtvis avgör i vilken utsträckning 

negativa valbudskap formas.  

 

De olika partierna har delvis olika mål att uppnå. Försvararen försöker att hålla sig kvar vid 

makten medan utmanaren försöker att ta den. Hur man framställer andra partier, politiker och 

omvärlden kan därför tänkas påverkas av vilken sida man står. Då utmanaren i större 

utsträckning vinner på att framhäva motståndarens fel och brister kan en negativ språklig 

strategi i större utsträckning tänkas praktiseras av oppositionspartierna. Detta bör potentiellt 

också speglas i utformandet av partiernas valaffischer. Exempelvis i sättet man fokuserar på 

problem ger beskrivningar av brister i samhället och i vilken utsträckning politiska 

motståndare utmålas som syndabockar.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Medborgarna i ett samhälle behöver ta del av politiska budskap för att kunna informera sig 

om den politiska världen för att sedan kunna bilda sig egna uppfattningar om den. Denna 

kommunikation sker i synnerhet med språket som instrument. Hur denna kommunikation 

formas får implikationer maktpolitiskt och demokratiskt. Att söka kunskap kring detta är 

därför viktigt. Syftet med denna studie är således, genom en kvalitativ textanalys, att nå ökad 

kunskap om hur det politiska språket formas och ser ut. Detta kommer att göras genom att 

analysera valbudskapen i samtliga riksdagspartiers valaffischer till riksdagsvalet 2018. Detta 

kommer att analyseras med utgångspunkt i teorin om negative campaigning. För att nå syftet 

har följande frågeställningar konstruerats:      

 

• Hur manifesta är negativa valbudskap i de svenska riksdagspartiernas valaffischer från 

riksdagsvalet 2018? 

• Finns det skillnad i hur oppositions- respektive regeringspartier använder negativa 

valbudskap i sina valaffischer från riksdagsvalet 2018?  

 

Studien kommer ej att ta hänsyn till innehåll eller sakpolitiska förslag utan enbart retoriska 

aspekter av det som formulerats ovan. Det jag avser att undersöka är således de generella 

dragen i retoriken, inte dess specifika innehåll. Intressant är alltså inte vilka särskilda mål eller 

ståndpunkter partierna för fram, eller vilka politiska motståndare de vill misskreditera, utan 

snarare hur detta görs retoriskt med utgångspunkt i teorin om negative campaigning.      
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4. Tidigare forskning  

Forskningen om valaffischer är inte särskilt omfattande, vare sig i Sverige eller internationellt. 

Även om valaffischen är ett objekt som ådragit sig intresse från forskare med olika bakgrund 

är mängden forskning relativt begränsad. Studier som undersökt retoriska aspekter av 

valaffischer är få till antalet, i synnerhet i relation till negative campaigning. Sakfrågor står 

oftast i fokus och inte så ofta andra aspekter av valretoriken. Denna forskningsöversikt 

kommer därför att också innefatta forskning som inte undersöker det specifika området 

valaffischer. Politisk kommunikation är dock ett väletablerat område inom forskningen och 

mängden av litteratur är omfattande. Den politiska kommunikationen är ett område som rör 

allt ifrån statsvetenskap och kommunikationsforskning till språkvetenskap och filosofie. Med 

detta sagt finns ingen ambition att här redogöra för en komplett forskningsöversikt över detta 

område. Istället kommer jag att presentera positioner inom forskningen i politisk 

kommunikation som har varit relevanta och som jag haft utbyte av. Utöver valaffischer 

kommer litteratur om negative campaigning att presenteras. Dessa studier rör även aspekter av 

politikens professionalisering och medialisering. Även retoriska skillnader mellan regering 

och opposition behandlas i dessa.  

 

4.1. Tidigare forskning om valaffischer 

Orla Vigsö har i sin doktorsavhandling Valretorik i text och bild: en studie i 2002 års svenska 

valaffischer från 2004 undersökt samtliga riksdagspartiers valaffischer till riksdagsvalet 2002. 

Studien undersöker ur ett retoriskt perspektiv hur samspelet mellan text och bild i syfte att 

övertyga väljare ser ut. Utgångpunkt har tagits i politisk kommunikation och sociologi 

inspirerade av Pierre Bourdieu samt i teorier om politisk marknadsföring. I analysen har 

retoriska och semiotiska aspekter kombinerats i syfte att skapa en analysmodell som 

sammanfogar både textliga och bildliga aspekter av valaffischen. Vigsö (2004) drar slutsatsen 

att svenska partier i första hand fokuserar på de textliga elementen snarare än de bildliga i sina 

valaffischer. Vidare konkluderar Vigsö (2004) att tendensen att använda sig av visuella 

element i marknadsföring inte finns att hitta i de analyserade valaffischerna. Inte heller finns 

tendensen att använda sig av personifierade visuella element. Negative campaigning som 

Vigsö menar är förekommande i tidigare val är inte något som finns att hitta i 2002 års 

valaffischer.  



13 
 

 

I studien Politik i det offentliga rummet från 2014 har Nicklas Håkansson, Bengt Johansson 

och Orla Vigsö studerat 1400 svenska valaffischer åren 1911 - 2010. Författarnas ambition är 

att beskriva och analysera svenska valaffischer som politisk kommunikation där retoriska och 

kommunikativa aspekter är i fokus. Även om man hävdar att affischerna uttrycker ideologiska 

och dagspolitiska idéer ämnar man inte att göra en traditionell politisk analys. Ideologier och 

partipolitik är alltså inte huvudnumret i analysen. Istället har man låtit affischerna tala, där 

text och bild stått i centrum för analysen. Analysen är sedan tematiskt uppdelade efter olika 

frågeställningar. De har exempelvis undersökt om valaffischerna blivit mer eller mindre 

negativa eller mer eller mindre individualiserade över tid. I studiens slutkapitel presenterar de 

sina slutsatser med hjälp av en periodindelning där ambitionen är att försöka beskriva de 

affischkulturer som gått att skönjas under de hundra år som studien undersökt. Författarna 

diskuterar hur affischerna från de olika partierna både uppvisar likheter och olikheter. Man 

konstaterar att trender i negativ retorik i politisk kommunikation inte kan generaliseras. 

Frånvaron av en klar trend i de negativa budskapens utveckling är något man menar väcker 

eftertanke. Vidare menar de att förändringar ifråga om negativitet i valaffischer enklare kan 

förklaras med politiska och sociala förändringar än som en tydlig effekt av medialisering eller 

professionalisering av politiskt kampanjande. 

 

I Filmer, affischer och en massa pengar: partiernas valreklam 2014 (2017) har Nicklas 

Håkansson, Bengt Johansson och Orla Vigsö har studerat svenska partiers valaffischer och 

valfilmer från valet 2014. Man har i ett jämförande perspektiv undersökt hur 2014 års 

valaffischer ser ut i förhållande till vad som kunnat konstaterats vara framträdande i 1990 och 

2000-talets valaffischer. Egenskaper man funnit vara särskilt framträdande i de tidigare 

valaffischerna är: individualisering, humor, ironi och tvetydighet, intermedialitet, 

partiledarfokus och låg grad av negativitet. Utifrån detta har man sedan undersökt samtliga 

valaffischer från riksdagsvalet 2014 genom att i kvantitativa termer kontrastera dessa mot 

affischer från tidigare val. Författarna kan fastställa att många av de egenskaper som 

karakteriseras från valaffischerna från 90-talet och framåt också är framträdande i 2014 års 

uppsättning av valaffischer, exempelvis är graden av negativitet låg. Trots att inga större 

avvikande drag kan skönjas presenterar författarna en brasklapp om att ett mer aggressiv 

negativt kampanjande inte kan uteslutas i framtiden. Vad gäller de undersökta valfilmerna 

pekar författarna på att det finns ett trendbrott vad gäller negative campaigning, där alliansens 

valfilm innehåller tydliga tecken på just detta. Något som man menar potentiellt kan kopplas 
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till politikens ökade amerikanisering och professionalisering där negativa inslag är vanligt 

förekommande.  

 

Orla Vigsös (2004) avhandling erbjuder tydliga definitioner av valaffischen, dess syfte och 

funktion i svenska valrörelser vilka även har varit fruktsamma för min studie. Även teoretiska 

utgångspunkter i politisk marknadsföring kunnat hämtas. Vigsö (2004) menar att det är 

bortom allt tvivel att marknadsföringstankar är centrala för hur svenska partier planerar och 

utformar valaffischer och valkampanjer. För att kunna analysera valaffischer är det därför 

viktigt att förstå politisk marknadsföringsteori och hur den kan användas som redskap i 

dagens politiska kommunikation.  

 

Vigsös, Håkanssons och Johanssons (2014) studier presenterar utöver relevanta 

utgångspunkter i undersökandet av valaffischer också relevanta utgångspunkter med hänsyn 

till förekomsten av negativt kampanjande i de olika partiernas valaffischer. Här har 

tillämpbara avgränsningar inom begreppet kunnat hämtas. Vidare presenteras analysmodeller 

vilka inspiration har kunnat hämtats från. Studien redogör också för förklaringsmodeller där 

negativt kampanjande sätts in i en svensk kontext. Till skillnad från tidigare forskning där 

negativt kampanjande ofta ses i relation till begrepp som politisk professionalisering och 

medialisering, menar de snarare att negativt kampanjande i svenska valaffischer kan förklaras 

utifrån sociala och politiska förändringar. Dessa utgångspunkter hjälper mig att kunna tolka 

och förstå resultaten från min egen analys. 

 

4.2. Tidigare forskning om negative campaigning och 
oppositions- och regeringsretorik 

Hansen och Pedersen har i sin artikel Negative Campaigning in a Multiparty System (2008) 

undersökt användandet av negativt kampanjande i den danska valrörelsen 2005. Utifrån en 

femdelad definition av negative campaigning har man undersökt valreklam i danska 

dagstidningar, tv-sända valfilmer och en tv-sänd partiledardebatt. Resultatet visar att negativt 

kampanjande inte förekommer i någon större utsträckning. Jämför man med USA eller andra 

europeiska länder som England och Italien är förekomsten mycket liten. Hansen och Pedersen 

(2008) presenterar sex olika förklarande aspekter till varför förekomsten av negativt 

kampanjande i Danmark är låg. Exempelvis nämns det flerpartisystem som finns i Danmark. 
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Ytterligare en potentiell förklaring till varför negativt kampanjande förekommer i låg 

utsträckning är den politiska kulturen i Skandinavien. Hansen och Pedersen (2008) menar att 

debatten generellt tenderar att vara civiliserade, opersonlig och icke konfrontativ. Att bedriva 

negativa kampanjer går alltså emot den politiska kulturen. De konstaterar även att partier i 

opposition är mer benägna att bedriva negativa kampanjer. Hansen och Pedersen (2008) 

fastslår även att det finns en bias hos media, där negativa budskap relativt sett får mer 

medieutrymme.  

 

I sin artikel Negative Campaigning in Party-Controlled Communication Channels: Party 

Communication Strategies in Campaign Posters, Newspaper Advertisement, and Press 

Releases during the 2008 Austrian National Election Campaign (2017) har Uta Russman 

granskat partikontrollerade kommunikationskanaler i syfte att identifiera tillämpandet av 

negativt kampanjande i samband med det österrikiska valet 2008. Russman (2017) har 

analyserat valaffischer, politisk reklam i nyhetstidningar och pressmeddelanden från de 

politiska partierna. Detta har gjorts utifrån fyra olika definierade dimensioner av negativt 

kampanjande: graden av negativitet, vem avsändaren är, vem, vilka, vad som det är riktat mot 

och vilken typ av negativitet det rör sig om. Innehållsanalysen visar att det finns stora 

skillnader i typ och förekomst av negativitet i de olika kommunikationskanalerna. I 

valaffischerna var exempelvis tillämpandet av negativa budskap låg, till skillnad från i 

pressmeddelanden. Även Russman (2017) kan konstatera att partier i opposition är mer 

benägna att tillämpa negativa kampanjstrategier.    

 

Annemarie S. Walter har gjort en komparativ studie med syfte att undersöka hur politiska 

partier i Västeuropa i valkampanjer använder sig av negative campaigning, och i så fall om 

det skiljer sig åt från hur valkampanjande bedrivs i USA. I sin studie Negative Campaigning 

in Western Europé: Similar or Different? (2014) har Walter genom innehållsanalys undersökt 

31 politiska partier i 23 valkampanjer i Tyskland, England och Nederländerna åren 1980–

2006. Granskat material har hämtats från tv-sända valdebatter. Resultaten visar att negative 

campaigning inte uteslutande är ett fenomen som existerar i USA, utan att det också existerar 

under västeuropeiska valrörelser. Skillnaden är dock att det inte går att hitta samma tendenser 

på en stegring i Västeuropa som i USA. Vidare teoretiserar Walter (2014) kring vad som kan 

tänkas förklara likheter och skillnader vid användandet av negative campaigning mellan 

länderna. I likhet med Hansen och Pedersen (2008) nämner Walter (2014) skillnader i 
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partisystemen som en potentiell förklaring. Walter (2014) har även som ambition att med 

studien bidra till en mer generell definition av teorin negative campaigning.  

 

Nicklas Håkanssons avhandling Valretorik: om politiskt språk i partipropagandan (1999) är 

en detaljerad studie av de olika partiernas budskap till medborgarna i nationella valrörelser. 

Håkansson (1999) har utgått från att partiernas mål är att övertyga väljare genom sina 

valbudskap, och att man ur detta formar sina budskap. Denna språkliga strategi benämner 

Håkansson (1999) som retorik. Detta är den centrala utgångspunkten i studien. Istället för att 

koncentrera sig på partideologi och sakinnehåll i analysen, är det de språkliga medel 

politikerna använder sig av för att förmedla budskap som är i fokus. Snarare än politiskt 

innehåll är det alltså formaspekter som analyseras, exempelvis hur man positionerar sig 

gentemot samt relaterar till omvärlden och politiska motståndare. Studien består av tre 

delstudier, varav två har genomförts på svenskt material, och en har undersökt material från 

fem andra jämförande länder. Det analyserade materialet har hämtats från valtal, 

partiledardebatter och valmanifest. Teoretiska utgångspunkter har hämtats från teorier om 

bland annat negative campaigning, politikens medialisering och idéanalys. I studiens slutsats 

konkluderas att det inte finns bevis för att valretoriken blivit mer medialiserad, inte heller att 

budskapen blivit mer polemiserade eller negativa. Håkansson kan dock peka på att det finns 

en systematisk skillnad i valretorisk utformning mellan partier som befinner sig i opposition 

under en valkampanj och de som befinner sig i regeringsställning, där oppositionspartier är 

mer benägna att använda sig av negativa retoriska strategier. 

 

I dessa studier har främst kunskap om teorin om negative campaigning kunnat hämtas. 

Studierna har presenterat frågeställningar där politisk kommunikation i olika 

kommunikationskanaler med utgångspunkt i negative campaigning har undersökts. 

Presenterade definitioner av begreppet och stipulerade analysmodeller i dessa har också varit 

relevanta mig. Vidare teoretiseras det om skillnader och likheter i resultatet utifrån skillnader i 

politiska system och kulturer. Något man konstaterar kan förklara variationen i graden av 

negativitet. Studierna presenterar resultat utifrån ett flerpartisystem liknande det vi har i 

Sverige. Min studie utgår från negativt kampanjande i en svensk valkontext. Dessa 

teoretiseringar är därför också relevant för mig och mitt resultat. Dessa studier behandlar även 

förhållandet opposition och regering och skillnader däremellan i tillämpandet av negative 

campaigning. Något som också denna studie har som ambition att göra.  
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4.3. Forskningsbidrag  

I forskning om valaffischer i ett svenskt sammanhang står ofta sakfrågor eller idéer i fokus. 

Även forskning som undersöker politiskt språkbruk utifrån ideologiska förhållanden är 

förekommande. I dessa ligger fokus ofta på struktur och lexikon. Eftersom att själva 

utformandet av budskap påverkar hur de uppfattas är det relevant att också undersöka vilka 

val partierna gör när man förpackar sina valbudskap. Att endast ställa frågor om sakinnehållet, 

ideologi eller den logiska argumentationen menar jag därför missa en relevant del i den 

politiska propagandan. För att bidra med ökad kunskap om detta riktar därför denna studie in 

sig på formaspekter i den politiska retoriken. 

 

Vidare är den existerande forskningen kring negative campaigning i valrörelser till stor del 

amerikansk, och utgår därmed också från ett amerikanskt sammanhang. Litteratur om 

valaffischer ihop med negative campaigning är i en svensk kontext i dag tämligen tunn. 

Eftersom att negative campaigning som fenomen i den politiska kommunikationen i 

valkampanjer till synes verkar vara ett globalt fenomen (Elmlund-Praestekaer, 2010), är det 

relevant att också undersöka detta utifrån ett svenskt sammanhang. Denna studie kan därför 

bidra till att utöka denna litteratur, och därmed också bidra till mer generell förståelse för 

fenomenet. Därmed kan kunskapen om hur det politiska språket formas och ser ut utökas.  
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5. Teoretiskt ramverk 

5.1. Negative campaigning  

Negative campaigning har som retorisk strategi existerat lika länge som politiken själv. Trots 

detta är de vetenskapliga studierna i ämnet få (Elmlund-Praestekaer, 2010). En etablerad 

definition som sammanfattar hela begreppet finns därför inte. Olika definitioner används av 

olika grupper inom akademin. I litteraturen är dock två definitioner återkommande. Den första 

tillämpar ett evaluerande perspektiv och är värderingsbar. Med detta synsätt återges 

kampanjandet som negativt när retoriken anses vara orättvis, oärlig, irrelevant eller 

manipulativ (Elmlund-Praetekaer, 2010; Hansen & Pedersen, 2008; Russman 2017; 

Vliegenthart & Walter, 2010 & Walter, 2014). Denna definition betraktar sammanfattningsvis 

något som negative campaigning är när man ljuger om icke önskvärda drag, eller liknande, 

hos sina politiska motståndare. 

 

Den andra definitionen är mindre tolkande och betraktar alla former av attacker på sina 

motståndare som negative campaigning, trots att den kan anses vara legitim. Alltså när ett 

parti eller politiker uttryckligen gjort sig förtjänt av kritik. Den centrala skillnaden mellan 

dessa definitioner är alltså att i den första, evaluerande definitionen, betraktas kritik av sina 

meningsmotståndare bara som negative campaigning om den kan anses vara illegitim 

(Elmlund-Praetekaer, 2010; Hansen & Pedersen, 2008). Det vill säga om den är osann. 

Exempelvis skulle kritik om att socialdemokraterna har fått arbetslösheten att öka inte 

betraktats som negative campaigning om detta vore sant. Detta är inte något som tas hänsyn 

till i den andra definitionen, där all kritik riktad mot motståndaren bedöms som negative 

campaigning, oavsett om den är sann eller inte.   

 

Den senare definitionen har i detta sammanhang flera fördelar. För det första undviks 

subjektiva bedömningar, det vill säga uppskattningar om vilka budskap som är vilseledande, 

illegitima, falska, eller inte. I den evaluerande definitionen lämnas alltså detta avgörande åt 

betraktaren. För det andra spelar normer och politisk kultur in för hur dessa bedömningar 

görs. Som konsekvens äventyrar en sådan definition studiens validitet och reliabilitet då 

möjliga biaser potentiellt kan påverka resultatet. Vidare står denna studie inte i begrepp att ge 

sig in i en etisk diskussion kring huruvida kritik av politiska motståndare i ett sammanhang är 

legitim eller inte, därför avgränsar jag mig till den senare definitionen. Sammanfattningsvis 
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kommer all kritik riktad mot ett politiskt parti eller kandidat definieras som negative 

campaigning i studien. I detta ingår alltså omtalande av annan politisk aktör, beskrivningar av 

personers, partiers eller organisationers egenskaper, idéer, förslag eller handlingar. 

 

För analysens struktur och tydlighet har jag i likhet med Russman (2017) och Walter (2010) 

valt att strukturera denna definition utifrån två aspekter. Den första aspekten undersöker 

negative campaigning utifrån ett aktörsperspektiv, där attacker på politiska förslag och synsätt 

samt på genomdriven politik av politiska motståndare är i fokus. Den andra aspekten 

undersöker negative campaiging utifrån ett egenskaps- och personperspektiv där kritik med 

fokus på kandidaters karaktärsdrag, karisma, historik, kvalifikationer, erfarenheter och 

kompetenser undersöks.  

 

Det som framlagts ovan är viktigt för att kunna analysera i vilken utsträckning partierna i sina 

valaffischer använder sig av negativ retorik. Detta är enligt min mening ändå inte ett fullt 

tillräckligt mått. Håkansson (1999) menar att för att på ett så omfattande sätt som möjligt 

kunna redogöra för om ett parti i sin valretorik använder sig av negativa budskap, bör man 

också intressera sig för hur partierna beskriver omvärlden som sådan. Det vill säga hur, och i 

vilken utsträckning, partierna ger allmänna läges- och verklighetsbeskrivningar. Likväl som 

att budskap riktade mot andra politiska aktörer eller andra partier kan vara negativa, kan även 

renodlade verklighetsbeskrivningar vara negativa (ibid.). 

 

Håkansson (1999) pekar på att politiker ofta anklagar varandra för svartmålning och 

negativitet i valpropagandan. Samtidigt kan denna typ av budskap och beskrivningar 

förekomma utan att partierna direkt pekar ut skyldiga aktörer (ibid.). Det är därför motiverat 

att också låta partiernas allmänna beskrivningar av “verkligheten” eller “läget” att ingå i 

studien. Denna aspekt avser alltså att undersöka renodlade skildringar av yttervärlden, inte av 

personer eller aktörer. Detta kommer att analyseras utifrån Håkanssons (1999) definition av 

vad som stipulerar negativa verklighetsbeskrivningar. Det vill säga: samtliga beskrivningar 

vilka uttrycker ogillandet av eller avståndstagandet från ett tillstånd, verkligt eller tänkt, 

nutida eller i det förgångna.  
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Sammanfattningsvis kan tre olika undersökande aspekter definieras: 

Omnämnandet av en politisk aktör 

·      Här ingår kritik av partiers egenskaper, förslag, handlingar eller idéer. 

Omnämnandet av en politisk person 

·      Här ingår kritik av en kandidats karaktärsdrag, karisma, historik, kvalifikationer, 

erfarenheter och kompetenser. 

Omnämnandet av “verkligheten” eller “läget”  

·      Här ingår kritik av olika tillstånd och/eller företeelser i nuet eller i det förgångna. 

 

Den presenterade teorin erbjuder här en analytisk blick med vilken jag kan analysera det 

empiriska materialet. Teorin fungerar med andra ord som ett par glasögon med vilka jag kan 

plocka ut, se och tolka aspekter av valt material vilka är av relevans för det studien syftar till. 

Det är alltså utifrån dessa undersökande kategoriseringar jag avser att analysera omfattningen 

av negative campaigning i de olika partiernas valaffischer. De definierade kategoriseringarna 

har varit nödvändiga för att kunna konkretisera min problemställning till ett antal preciserade 

analysfrågor som både är möjliga och meningsfulla att formulera. Dessa frågor (se bilaga 1) 

kommer i analysarbetet sedan att ställas till det valda analysmaterialet. Teori och analysfrågor 

kan således vägleda mig i det analytiska arbetet. Tillsammans ger denna analys besked om i 

vilken utsträckning partierna i sina valaffischer tillämpar negative campaigning. Därmed 

kunskap om hur det politiska språket formas och ser ut nås.  
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6.  Metod 

6.1. Val av metod 

För att denna studie ska kunna uppnå sitt syfte är det nödvändigt att den följer en metodik 

vilken tillåter de frågor som studien behandlar att komma upp till ytan för att kunna 

undersökas. I detta fall behöver vald metod skapa en väg vilken tar mig från brist på kunskap 

till kunskap, från en obesvarad fråga till ett svar. Studien ställer frågor kring de olika 

riksdagspartiernas utformning av valretorik. Frågorna rör både innehåll och form. Med detta 

menar jag hur något framställs respektive vad som uttrycks. Det är således inte det specifika 

sakinnehållet i sig som är det centrala i valt material, utan snarare de allmängiltiga retoriska 

aspekterna i dessa budskap. Dessa forskningsfrågor förutsätter således ett tolkande av text för 

att kunna nå kunskap. Texten är alltså relevant i detta sammanhang då det är via den partierna 

uttrycker sig i sina valaffischer.  

 

Dessa förutsättningar, det vill säga att det är valbudskapen som ska analyseras och tolkas, gör 

att den kvalitativa snarare än den kvantitativa metoden ligger närmast till hands då den genom 

tolkning tillåter dolda föreställningar att komma upp till ytan (Ahrne & Svensson, 2011). 

Vidare är det textliga innehållet som är föremål för granskning i studien. Därmed är den 

kvalitativ textanalysen mer precist lämpad, då den avser att ta fram det väsentliga innehållet 

genom en noggrann läsning av textens delar, helhet samt den kontext vari den ingår 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017).  

 

6.2. Material och urval  

Liksom i allt vetenskapligt arbete måste ett material utses och ett urval göras. I sammanhanget 

behöver det empiriska materialet säga något vilket bidrar till att uppnå det studien syftar till. 

Som konstaterat är valaffischer en viktig del av partiernas kommunikation under valrörelser. I 

samband med att de olika partierna släpper sina valaffischer är intresset från media stort. 

Varje släpp skapar debatt och ger upphov till analyser från många olika håll. Trots en 

etablering av nya typer av medier satsar partierna fortfarande stora summor på att producera 

dessa affischer inför varje val (Nord, 2013 & Vigsö, 2004). Valaffischen fyller uppenbarligen 

en funktion i en modern valrörelse och kan därför antas vara en viktig del i den politiska 

kommunikationen. Vigsö (2004) menar att de olika partierna genom valaffischen kan 
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formulera sin verklighetsbild, sig själva, sin uppgift och sitt förhållande till partier och väljare. 

Med dessa möjligheter är valaffischer i detta sammanhang intressant som objekt för 

granskning då olika typer av retoriska aspekter av den politiska kommunikationen kan hittas i 

dessa. Jag är medveten om att politiker använder sig av olika kanaler på olika sätt. Hur 

politiska budskap formas och ser ut kan därför skilja sig åt beroende på var och hur det är man 

ämnar kommunicera dessa. I valtider är som sagt valaffischer trots allt en viktig del i 

partiernas kommunikation. En analys av dessa kan därför bringa kunskap om hur det politiska 

språket formas och ser ut. 

 

Vidare är det är det textliga innehållet som är av intresse, inte det bildliga. Analysen har 

därför ytterligare avgränsats till just detta. Samtliga riksdagspartiers valaffischer kommer att 

analyseras. Totalt har samtliga riksdagspartier tillsammans producerat 36 stycken valaffischer. 

Miljöpartiet har producerat sex stycken. I dessa sex återupprepas dock samma budskap i 

samtliga affischer. Det som skiljer är endast bakgrundsbilderna. Vänsterpartiet har även dem 

producerat sex affischer. Fem av dessa innehåller olika budskap medan en affisch endast 

innehåller partiloggan. Socialdemokraterna har producerat tre olika affischer med tre olika 

budskap. Centerpartiet har också dem producerat tre olika affischer innehållandes tre olika 

budskap. Moderaterna har producerat tre affischer med två olika budskap. Också 

Kristdemokraterna har producerat tre affischer med tre olika budskap. Liberalerna har skapat 

nio affischer med åtta olika valbudskap. Sverigedemokraterna har däremot producerat tre 

olika affischer, men alla utan ett valbudskap. Istället återfinns bara partiloggan och texten: 

”SD 2018”. Eftersom att Sverigedemokraternas valaffischer inte innehåller några valbudskap 

har dessa uteslutits i analysen. Även övriga partiers affischer utan valbudskap har uteslutits. 

Totalt återstår då 25 stycken: en från Miljöpartiet, fem från Vänsterpartiet, tre från 

Socialdemokraterna, tre från Centerpartiet, två från Moderaterna, tre från Kristdemokraterna, 

och nio från Liberalerna. Samtliga 36 affischer presenteras dock i bilaga 2.  

 

6.3. Metodkritik  

En återkommande problematik inom den kvalitativa vetenskapen är att den är just tolkande. 

Vi baserar våra tolkningar på tidigare erfarenheter. Kontext och bakgrund spelar således roll 

för vår förståelse. I kvalitativa ansatser, där tolkandet är centralt, är frågan om betraktarens 

tidigare erfarenheter därför relevanta att diskutera. Kritiker menar att bedömarens egna 

erfarenheter och referensramar har stor inverkan på hur en text förstås, och att det därmed 
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omöjligen går att utläsa mening på detta sätt (Essaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud, 2017 & Svensson, 2011). Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud 

(2017) och Svensson (2011) hävdar dock att man i sin kritiska inställning inte behöver gå fullt 

så långt, då antagandet bygger på att det vore möjligt att studera samhället på ett sätt som på 

en och samma gång fångar in alla möjliga aspekter och nyanser av världen. Studier innebär 

aktiva handlingar och val, samhället visar inte upp sig självmant (ibid.). Det är således svårt 

att föreställa sig en studie som inte inbegriper ett aktivt tolkande subjekt.  

 

I kvalitativa studier är det dock inte fritt fram för löst tyckande. Medlen för att göra resultaten 

giltiga utanför uttolkaren själv handlar enligt Svensson (2011) och Ahrne och Svensson 

(2011) om att ha en tydlig probleminsikt och en öppen transparent argumentation kring 

tolkningsarbetet samt presentation av belägg för tolkningarna. Håkansson (1999) lägger därtill 

att objektivitetsproblemet bör behandlas genom en tydlig systematik. För att kunna konstruera 

en analys som i hög grad är reproducerbar och som ger lika resultat vid upprepade 

undersökningar bör ett analysschema med teoretiska relevanta variabler och kategorier 

upprättas på förhand.   

 

Jag delar denna syn och kommer därför i min analys att ta hänsyn till dessa aspekter genom en 

genomgående transparens och tydlighet. Analysen kommer att utgå från ett tydligt definierat 

analysschema med tydligt definierade analysfrågor förankrade i studiens syfte samt i teorin 

om negative campaigning. Dessa frågor kommer sedan att ställas i analysen på systematiskt 

sätt. Med dessa verktyg kan jag som uttolkare på ett så systematiskt vis genomföra en analys 

och nå insikt som i låg grad är färgad av tidigare erfarenheter. Detta förklaras vidare nedan. 

 

6.4. Operationalisering 

Ett kroniskt problem för den empiriska samhällsvetenskapen är överensstämmelsen mellan 

teoretisk definition och operationella indikatorer (Essaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud, 2017). Mina frågor och problem har formulerats på den teoretiska nivån medan 

undersökningen genomförs på den operationella nivån. Problemet som uppstår blir därmed 

om jag empiriskt undersöker det som den teoretiska nivån påstår. Svaren på studiens 

forskningsfrågor hoppar inte ut ur analysmaterialet självmant. Att analysera är att ställa frågor 

till sitt material (Ahrne & Svensson, 2011). Jag behöver således frågor vilka guidar mig 
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genom analysen. Dels, som nämnt ovan, för att kunna producera ett trovärdigt och 

reproducerbara resultat, och dels för att framkalla validitet.  

 

För att kunna konkretisera studien och för att kunna följa en klar operationalisering har 

tydliga analysfrågor och ett tydligt analysschema konstruerats. Med hjälp av de tre olika 

aspekterna av negative campaigning definierade i studiens teorikapitel kan jag formulera och 

ställa frågor vilka ger svar på hur det politiska språket formas och ser ut i de olika partiernas 

valaffischer. På detta sätt säkras och en begreppsvaliditet, det vill säga: överensstämmelse 

mellan teoretisk definition och operationell indikator (Ahrne & Svensson, 2011). Vidare har 

analysen delats upp i tre delar utifrån de tre undersökande kategorierna här nedan:  

 

Omnämnandet av en politisk aktör 

·      Här ingår kritik av en politisk aktörs egenskaper, förslag, handlingar, idéer och avsikter.  

Omnämnadet av en politisk person 

·      Här ingår kritik av en kandidats karaktärsdrag, karisma, historik, kvalifikationer, 

erfarenheter och kompetenser. 

Omnämnadet av “verkligheten” eller “läget”  

·      Här ingår kritik av olika tillstånd och/eller företeelser i nuet eller i det förgångna. 

 

I den första delen analyseras beskrivningar av andra politiska aktörer. Politisk aktör innebär 

här även andra organisationer och massmedier som deltar i den politiska diskussionen. Med 

omnämnandet av en politisk aktör avser jag alltså att undersöka utsagor där sändaren utfärdar 

omdömen av ett annan politisk aktörs egenskaper, förslag, handlingar, idéer eller avsikter.  

 

I den andra delen analyseras utsagor av annan politisk person. En politisk person syftar till 

politiker, experter eller företrädare för organisationer som deltar i den politiska debatten. Här 

undersöks utsagor vilka avger omdömen om en annan politisk persons karaktärsdrag, karisma, 

historik, kvalifikationer, erfarenheter eller kompetenser.  
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I den tredje delen analyseras budskap som uttrycker partiets syn på hur verkligheten har sett ut 

eller ser ut. Här undersöks utsagor vilka avger omdömen olika tillstånd och/eller företeelser i 

nuet eller i det förgångna. 

 

För att säkerställa en systematik i analysen har som sagt ett analysschema konstruerats (se   

bilaga 1). Varje kategori utgör ett tema med tillhörande analysfrågor. Varje tema med 

tillhörande frågor har ställts till hela analysmaterialet. Vidare har inspiration hämtats från 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017), vilka förordar att analysera en 

fråga i taget i alla texter, för att sedan ställa alla de analytiska frågorna till en text i taget för 

att på så sätt hitta möjliga tolkningar som eventuellt missats vid en första genomläsning. Tema 

nummer ett har således analyserats genom att den första frågan har ställts till samtliga texter. 

Därefter fråga nummer två, etcetera. Vidare har tema nummer två och tre analyserats på 

samma sätt.  

 

6.5. Genomförande  

Jag har inledningsvis gjort mig bekant med mitt textmaterial genom att läsa igenom samtliga 

25 texter utan att göra anteckningar. Detta för att det senare tolkningsarbetet kräver 

djupdykningar och en fragmentisering av texterna, och då bör inte enskilda bitar av text tolkas 

oberoende av texternas helhet. Därefter har en närläsning av texterna i sin helhet gjorts. Som 

nämnt ovan har sedan varje tema för sig analyserats där en analysfråga i taget har ställts till 

materialet. För varje fråga har anteckningar gjorts, därefter har tolkningar gjorts. Som 

konstaterats ovan måste tolkning i möjligaste mån göras på ett transparent och hederligt sätt 

där empiriska belägg i form av referat och citat från texten bör presenteras för att stödja de 

tolkningar och anspråk som görs (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 

2017). Detta har tagits i beaktning i analysarbetet genom ett konsekvent presenterande av 

belägg för det som påstås, dels genom exemplifierande citat, och dels genom att presentera 

valaffischerna i sin helhet.  
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7. Analys och resultatredovisning  

Då jag i analysen avser att särskilja partiernas olika valaffischer utifrån tillhörighet till 

antingen opposition eller regering, är det på sin plats att här tydliggöra för vilken sida de olika 

partierna tillhör.  

 

 

Efter riksdagsvalet 2014, i vilket de tre rödgröna partierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet 

och Vänsterpartiet blev det störta blocket, tillträdde en socialdemokratisk och miljöpartistisk 

ledd regering. Trots att Vänsterpartiet formellt inte ingick i regeringen hade man ett nära 

budgetsamarbete med Socialdemokraterna under mandatperioden. Det parti som samarbetar 

med regeringen om budgeten har per definition upphört att befinna sig i opposition. Istället 

blir man en del av underlaget. Av den anledningen kommer jag här att räkna Vänsterpartiet 

till regeringssidan. Övriga riksdagspartier: Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna kommer såldes att räknas som oppositionspartier.  

 

 

7.1. Omnämnandet av annan politisk aktör 

 Av de 25 analyserade valaffischerna är det endast en valaffisch som 

innehåller beskrivningar av en annan politisk aktör, men ingen som 

uppfyller kriterierna för vad som här kategoriseras som ett negativt 

budskap. I Moderaternas valaffisch framförs budskapet: “Rösta för 

en ny regering”. Här avger de ett budskap i vilket de direkt 

omnämner en annan politisk aktör, det vill säga den sittande 

regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Innehållet i sig 

är dock inte explicit kritiskt gentemot regeringen och dess 

egenskaper, förslag, idéer eller avsikter. Budskapet är istället ett 

generellt uppmanade till väljarna att göra ett annat val. Även om 

budskapet implicit kan tolkas som att man är kritisk mot den sittande 

regeringen återfinns ingen klart uttalad bedömning av regeringen 

som politisk aktör samt av dess egenskaper, förslag, idéer eller avsikter. Innehållet kan därför 

inte tolkas som negativt utifrån de stipulerade kriterierna för omnämnandet av annan politisk 

aktör. 
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Inte heller Kristdemokraternas budskap: “Ingen ska behöva dö i kön. 

Avskaffa landstingens sjukhusansvar. Du ska kunna lita på Sverige” 

uppfyller kriterierna. Den första meningen “Ingen ska behöva dö i 

kön” antyder att människor faktisk dör i kön i väntan på vård. I den 

andra meningen: “Avskaffa landstingets sjukhusansvar” uttrycks att 

orsaken till detta är landstingets sjukhusansvar. Här avger sändaren 

omdömen vilka antyder att systemet med landsting och dess avsikter 

inte fungerar. Även om denna situation ytterst är regeringens ansvar 

finns det inget i budskapet som uttryckligen kritiserar regeringen. 

Landstingen styrs av olika politiska konstellationer runt om i landet. 

Det som uttrycks här är snarare kritik av ett politiskt system som 

innebär att regionala självstyrande enheter ansvarar över hälso- och sjukvård. Landstingen 

kan därför inte ses som en politisk aktör och passar därför inte in i dem bedömningsgrunder 

som här definierar en politisk aktör.  

 

Genomgående i samtliga affischer är att det explicita omnämnandet 

av politiska aktörer och dess beskaffenheter saknas. Istället är man 

mer implicita i sina budskap. Moderaternas: “Nu tar vi tag i 

Sverige”, Centerpartiets: “Landsbygden ska utvecklas inte 

avvecklas” miljöpartiets: “Nu. Klimatet kan inte vänta” eller 

Kristdemokraternas: “Skydda henne, inte förövaren. Skärp straffen 

för vålds- och sexbrott. Du ska kunna lita på Sverige” uttrycker alla 

kritik vilken implicit syftar till andra politiska aktörers idéer, 

avsikter och förslag. Det finns dock ingen klar förbindelsen mellan 

kritiken och av en annan politisk aktör. För att budskap skall räknas 

hit krävs en uttrycklig och tydlig förbindelse.  

 

Det går sammanfattningsvis att konstatera att det utifrån den första undersökande kategorin 

inte i någon av de undersökta valaffischerna går att fastställa användandet av negative 

campaigning.  
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7.2. Omnämnandet av politisk person  

I likhet med den analyserade kategori ovan går det inte att i det 

undersökta materialet redovisa en språklig strategi vilken innehåller 

omdömen av en annan politisk person. Av de 25 valaffischerna 

innehåller ingen av dessa budskap vilka kan tolkas innehålla 

omdömen av en annan politisk person. I den meningen sändaren 

utfärdar omdömen är budskapen, återigen, outsagda. Liberalernas: 

“Fjärma eller närma? Sverige behöver mer EU-samarbete. Inte 

mindre.”, Socialdemokraternas: “Jag vill inte att du ska bli fattig för 

att du blir gammal.” eller Centerpartiets: “Landsbygden ska utvecklas 

inte avvecklas.” exemplifierar detta. Utsagorna är kritiska och låter 

påskina att en viss politik inte är eller har varit bra. Implicit uttrycks 

möjligtvis kritik av kvalifikationer och kompetenser. Det går dock 

inte att fastslå att utsagorna riktar sig mot någon specifik politisk person där omdömen om 

dess beskaffenheter utfärdas. 

 

Även om budskap vilka avger omdömen kan se olika ut; från exempelvis ordentliga angrepp, 

där ansvaret för något uttryckligen faller på en omnämnd person, till mindre uppenbara utfall, 

måste det finnas en klar koppling till en politisk person för att en utsaga här ska kunna tolkas 

som negativ. Detta är något som inte går att finna i det analyserade materialet.  

 

 

7.3. Omnämnandet av ”verkligheten” eller ”läget” 

Till skillnad från vad som framkommit efter de två inledande analyserna, har det här kunnat 

konstateras ett långt mer frekvent användande av negativa språkliga strategier. Av de 25 

analyserade valaffischerna innehåller 13 utsagor vilka avger negativa omdömen om olika 

tillstånd och/eller företeelser. Det är endast i Moderaternas och Liberalernas valaffischer som 

ingen av de stipulerade kriterierna har kunnat identifierats. Resterande partier har producerat 

en eller flera budskap vilka ger uttryck för negativa omdömen av verkligheten eller läget.  
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I budskapet: “Nu. klimatet kan inte vänta” utfärdar Miljöpartiet ett 

tydligt omdöme av verkligheten och läget som det ser ut i dag. 

Budskapet är uttryckligen kritisk till hur verkligheten i dag är 

beskaffad ur ett klimatperspektiv. Man antyder att läget är akut och att 

inte tillräckligt har gjorts (det förgångna) och att mer måste göras nu 

(nuet). Sändaren avger här således ett omdöme av ett tillstånd vilket 

innebär att tillräcklig hänsyn inte tas till klimatet. 

 

I Centerpartiets valbudskap: “Landsbygden ska utvecklas inte 

avvecklas.” uttrycker partiet sin syn på läget för landsbygden, som 

man menar håller på att avvecklas. Budskapet är kritisk till en verklighet vilken man menar 

drabbar landsbygden negativt. Här delger alltså partiet sin syn på hur verkligheten ser ut. 

Därmed kan det konstateras att ett omdöme av verkligheten eller läget utfärdats. Även i 

Centerpartiets andra valaffisch kan ett omdöme av verkligheten eller läget konstateras. 

Budskapet “Trygg vård i hela landet” återger en verklighet där en trygg vård inte går att finna 

i hela Sverige. Budskapet är följaktligen ett kritiskt omdöme av hur verkligheten eller läget är 

beskaffat i nuet vad gäller vården.  

 

I samtliga av Vänsterpartiets 

valaffischer kan ett omnämnande av 

verkligheten eller läget fastslås. I 

utsagan: “Ett Sverige för alla, inte bara 

för de rikaste.” avger partiet ett tydligt 

omdöme av ett tillstånd i nuet vilket 

man menar innebär en orättvisa där 

mindre välbeställda i samhället 

förfördelas. Partiet utfärdar alltså ett 

kritiskt omdöme av verkligheten och hur den är beskaffad i nuet. På liknande sätt kan 

resterande budskap tolkas: “Skatteflykt. Skolutflykt”, “Övertid. Tid över”, “Miljardärerna. 

Pensionärerna”, “Lön efter kön. Lön för mödan”. Samtliga budskap avger kritik av hur 

“verkligheten”, enligt vänsterpartiet, ser ut. Man utfärdar således omdömen av hur läget 

förefaller vara i nuet.  
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Även i samtliga av Kristdemokraternas 

valaffischer kan negativa 

verklighetsbeskrivningar konstateras. 

Valbudskapen: “Ingen ska behöva dö i kön. 

Avskaffa landstingens sjukhusansvar. Du ska 

kunna lita på Sverige”, “Tvingad till 

ensamhet. Bygg fler äldreboenden. Du ska 

kunna lita på Sverige” och “Skydda henne 

inte förövaren. Skärp straffen för vålds- och sexualbrott. Du ska kunna lita på Sverige” avger 

alla omdömen av hur verkligheten ser ut. Det sistnämnda budskapet uttrycker exempelvis ett 

kritiskt omdöme vad gäller vålds- och sexbrott, där man menar att samhället i dag skyddar 

förövarna snarare än offren.  

 

Negativa verklighetsbeskrivningar går även att hitta i 

Socialdemokraternas valaffischer. I två av de tre 

presenterade affischerna kan detta slås fast: “Jag vill inte 

att plånboken avgör när du får vård” och “Jag vill inte att 

du ska bli fattig för att du blir gammal.” beskriver både 

en verklighet där man avger omdömen av olika tillstånd. 

I det första citatet lämnar man sin syn på en verklighet i 

vilken man menar att pengar avgör när man får vård. I 

det andra citatet ger man uttryck för en verklighet där 

gamla i dag blir fattiga. Budskapen faller således in i vad som här räknas som omnämnandet 

verkligheten eller läget.  

 

I Moderaternas och Liberalernas valaffischer har inga av de kriterier jag här undersökt kunnat 

konstateras. Moderaternas budskap: “Nu tar vi tag i Sverige” uttrycker inget specifikt 

omdöme av hur verkligheten ser ut, eller har sett ut. Utsagan avger inget omdöme av ett 

specifikt tillstånd, varken i nuet eller i det förgångna, istället är det mer implicit i sin form. 

Budskapet kan tolkas som att sändaren uttrycker sin syn på en verklighet som man är kritisk 

mot, men det finns inget i budskapet som tydligt avger ett omdöme av hur verkligheten eller 

läget är beskaffat.  
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Liberalernas budskap har varit mest 

svårtolkade. De har en fyndig 

underton, rimmar och har 

underförstådda budskap. Budskapen: 

“Mot extremism.”, “Skolan först.” 

och “Mer EU.” är alla uppmaningar 

snarare än omdömen av en upplevd 

verklighet och kan därför avföras. 

“Kugga eller plugga? Framtiden 

börjar i klassrummet.”, “Nobb eller jobb? Arbete, språk och jämställdhet är vägen in i 

Sverige.” är likaså utsagor i vilka sändaren ej utfärdar omdömen om hur verkligheten är 

beskaffad. Snarare slås en vilja eller ståndpunkt för vad man tycker och vill fast. “Hata eller 

prata? Världen behöver inte fler extremister.” och “Chatta eller fatta? Kunskap och studiero i 

alla klassrum.” är liknande budskap där två föreställningar ställs mot varandra. Det finns dock 

ingen tydlig ställning som uttrycker en kritisk verklighets- eller lägesbeskrivning. Som redan 

nämnt krävs det en klar förbindelse mellan utsagan och den undersökande aspekten för att den 

ska tolkas som negativ.  

  

7.4. Sammanfattning  

Negative campaigning som språklig strategi återfinns endast i en av de tre undersökande 

kategorierna. Utsagor innehållandes omdömen av andra politiska aktörer eller personer finns 

inte att hitta alls. Endast negativa verklighets- eller lägesbeskrivningar har kunnat noteras. 

Detta har kunnat konstateras i 13 av 25 valaffischer, där Moderaternas och Liberalernas är 

dem enda utan. I Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Kristdemokraternas affischer har detta 

däremot kunnat identifierats i samtliga affischer. I Socialdemokraternas och i Centerpartiets 

valaffischer har detta kunnat påvisats i två av tre affischer. Vad gäller skillnader mellan 

regerings- och oppositionspartier kan följaktligen sägas att regeringspartier, utifrån de 

undersökande aspekterna, i större utsträckning tillämpat negative campaigning då samtliga 

partier producerat en eller flera affischer med negativa valbudskap, medan detta endast har 

kunnat identifierats i två av fyra oppositionspartiers valaffischer.  
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8. Diskussion och slutsatser 

Med avstamp i vad som framkommit i resultatet kan nu konstateras att tillämpandet av 

negative campaigning som retorisk strategi i de svenska riksdagspartiernas valaffischer till 

2018 års riksdagsval har varit lågt. Budskap där sändaren utfärdar omdömen om en annan 

politisk aktörs egenskaper, förslag, handlingar, idéer eller avsikter finns inte att hitta alls. Inte 

heller utsagor där sändaren avger omdömen om en annan politisk persons karaktärsdrag, 

karisma, historik, kvalifikationer, erfarenheter eller kompetenser finns att finna. Endast 

budskap som uttrycker partiets syn på “verkligheten” eller “läget” där omdömen av olika 

tillstånd och/eller företeelser i nuet eller i det förgångna har kunnat identifieras.  

 

Detta visar sammantaget att negativa kampanjstrategier inte är något som de svenska 

riksdagspartierna i hög utsträckning nyttjade när man utformande sina valaffischer. 

Valbudskapen präglas alltså till sin form inte av utsagor där man avger omdömen om andra 

politiska aktörer eller andra politiska personer. I den mån negative campaigning som strategi 

ändå har kunnat identifierats rör det sig som sagt om negativa “verklighets”- eller 

“läges”budskap. Med andra ord kan alltså sägas att de svenska riksdagspartierna, i den mån de 

tillämpar negative campaigning gör det med utsagor där man relaterar till en företeelse eller 

ett tillstånd. Den sammanlagda konklusionen är ändå att valaffischernas språk i valrörelsen 

2018 inte präglats av negativa budskap där motståndarnas fel och brister har varit i fokus. 

 

Som nämnt förekommer det i massmediernas eftervalsdebatter ofta inlägg där den politiska 

debatten betvivlas utifrån hur partierna beskriver sig själva varandra och sin omgivning. Allt 

oftare uppmärksammas och kritiseras diskussionen för att vara negativ och fientlig. Hög 

konfliktnivå, käbbel och skön- och svartmålning är beskrivningar som ofta förekommer i 

politikers, journalister och debattörers utvärdering av den politiska diskussionen.  

 

Dessa uttryck går det dock inte att finna gehör för utifrån de resultat som här har kunnat 

uppvisats. Av samtliga 26 valaffischer innehåller som sagt ingen negativa omdömen om andra 

politiska aktörer eller personer. Valaffischen kan i valrörelsen 2018 således inte sägas vara ett 

medium i vilket partierna ägnat sig åt smutskastning av varandra där man explicit beskyller 

varandra för problem. Detta väcker givetvis frågor om huruvida tonen i det offentliga samtalet 

verkligen har blivit mer negativ.  
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Valaffischen är i dag dock endast en del i en större mediemix. De olika partierna 

kommunicerar sina budskap i flera olika kanaler. Man använder sig således av olika kanaler 

på olika sätt. Detta resultat utesluter därmed inte att retoriken i andra delar av den politiska 

kommunikationen på olika sätt präglas av negativitet eller smutskastning. Russman (2017), 

Walter och Vliegenthart (2010) samt Elmlund-Praestekaer (2010) pekar alla på att budskapen 

och graden av negativitet skiljer sig åt mellan olika kommunikationskanaler. Graden av 

kontroll politiska aktörer har över en kommunikationskanal eller om kanalen exempelvis 

möjliggör direkt interaktion mellan partier påverkar i vilken utsträckning negativa 

kampanjstrategier tillämpas. Budskapen anpassas alltså efter mottagaren. I valaffischer slår 

man fast att antalet negativa budskap är få i jämförelse med exempelvis pressmeddelanden. 

Detta förklaras genom att partierna i sina valaffischer direkt kan rikta sig till väljarna och att 

man därför fokuserar på att föra fram sina egna ståndpunkter och bedrifter snarare än att 

polemisera med andra (ibid.). Valaffischen som sådan kanske helt enkelt inte ger utrymme åt 

eller passar för att föra en negativ retorik i. Något som potentiellt kan vara en förklaring till 

den låga förekomsten. 

 

I ett avseende har dock negative campaigning kunnat identifierats i de analyserade 

valaffischerna. När det gäller att beskriva och utfärda omdömen om ”verkligheten” eller 

”läget” har detta kunnat identifierats i alla partiers affischer med undantag av Moderaternas 

och Liberalernas. Den utpräglade kritiken av andra partier eller politiker får alltså ge vika för 

den mer implicita kritiken där fokus istället ligger på olika företeelser eller tillstånd i 

samhället. I den mån man utfärdar omdömen av sina politiska motståndare görs detta alltså 

mer indirekt genom att istället avge negativa utlåtanden om yttervärlden. Varför just denna 

aspekt av negative campaigning kan urskiljas kan ha flera förklaringar.  

 

En potentiell förklaring som här är relevant att belysa handlar om partisystem. I det 

flerpartisystem som vi har i Sverige är det troligt att det krävs samarbete mellan flera partier 

efter ett val. Chansen till att få egen majoritet är liten. Partierna vet att de troligtvis kommer 

vara beroende av andra partier. Att då använda sig av en retorik vilken innebär att man 

explicit talar ned sina politiska motståndare kan bedömas som kontraproduktivt, i synnerhet 

då man som sagt sannolikt kommer att behöva samarbete med flera av dem efter valet 

(Hansen & Pedersen, 2008). 
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Den möjliga vinsten med att prata ner sina motståndare är dessutom inte lika självklar i ett 

flerpartisystem då valmöjligheten för väljaren är större (Hansen & Pedersen, 2008). Att 

försöka minska positiva attityder potentiella väljare har gentemot sina politiska motståndare 

genom att poängtera fel och brister behöver följaktligen inte leda till att partiet som utfärdar 

dessa vinner över väljare eftersom att det finns flera partier att välja mellan. Det är med detta 

sagt rimligt att anta att partierna aktar sig för att uttryckligt tala illa om sina motståndare då 

den potentiella vinsten med detta är osäker. Gör man det gör man det istället mer försiktigt. 

Det är därav rimligt att anta att just negativ retorik om yttervärlden är mer vanligt 

förekommande.  

 

Olikheter i partisystem kan också ges som förklaring till varför negative campaigning 

tillämpas i låg grad totalt. Komparativa studier som undersökt negative campaigning i 

flerpartisystem, likt det vi har i Sverige, och tvåpartisystem, likt det i exempelvis USA, visar 

att negative campaigning i tvåpartisystem är långt mer vanligt förekommande än i 

flerpartisystem (Elmelund-Praestekaer, 2010; Hansen & Pedersen, 2008; Russman, 2017; 

Walter 2014 & Walter & Vliegenthart, 2010). Det är därför också tänkbart att ett högt 

praktiserande av negativa kampanjstrategier är en produkt av den fientliga och 

tävlingsinriktade politik som ett tvåpartisystem föder. Det partisystem vi har i Sverige tillåter 

helt enkelt inte dessa strategier att få fäste.  

 

Hansen och Pedersen (2008) lägger därtill den politiska kulturen i Skandinavien som en 

möjlig förklaring till ett lågt tillämpande av negative campaigning. Debatten tenderar 

generellt att vara civiliserad, opersonlig, icke konfrontativ med större fokus på sakfrågor än 

parti och partiledare. Att bedriva negativa kampanjer kan alltså både sägas gå emot den 

politiska kulturen och det politiska system vi har i Sverige. 

 

Teorierna om en politisk retorik som blir allt mer medievriden kan sålunda inte sägas få något 

stöd i materialet. Trots tecken på att svensk politik blivit allt mer professionaliserad och 

anpassad till en medielogik vilken skapar incitament för att driva offensiva och negativa 

valkampanjer, tyder studiens resultat på att dessa faktorer inte påverkat de svenska 

riksdagspartiernas utformning av valbudskap i sina valaffischer till riksdagsvalet 2018. Med 

ovan nämnda orsaker finns det därmed fog för att försiktigt tro att politikernas språk i grunden 

inte påverkas av mediernas utveckling. I synnerhet då detta resultat ligger i linje med tidigare 



35 
 

studier på området vilka hävdar att det inte finns tecken på en ökning av negativa valbudskap, 

trots denna utveckling (Elmelund-Praestekaer, 2010; Håkansson, 1999; Håkansson, Johansson 

& Vigsö, 2014 & Russman, 2017). 

 

Sägas bör dock att det endast är valaffischer som här har undersökts. Det är exempelvis 

fortfarande rimligt att tänka sig att politikerna anpassar sin retorik efter vad som är medialt 

gångbart när man bedömer att det är lönt. I de sammanhang där man själva har kontroll över 

kommunikationen, exempelvis valaffischer, är det möjligt att man inte ser nyttan i att föra en 

retorik som är medialt gångbar. Som redan konstaterat använder sig partier av olika kanaler på 

olika sätt. Det är således fortfarande tänkbart att de politiska aktörerna i andra kanaler 

anpassar sig efter vad som har störst chans att uppmärksammas i medierna, och att man i 

dessa därför för en mer negativ retorik. 

 

Vidare pekar resultatet på att det finns skillnader mellan regerings- och oppositionspartier i 

hur man utformar sina valbudskap. I detta avseende skiljer sig dock studiens resultat 

diametralt från vad som framkommit i tidigare studier. Tillhörighet till antingen opposition 

eller regering har visat sig utgöra en skiljelinje för hur valbudskap utformas. Regeringspartier 

använder sig mer av positiva budskap medan oppositionspartier är mer benägna att polemisera 

med sina meningsmotståndare (Elmelund-Præstekær, 2010 & Russman, 2017). Tvärsemot 

dessa resultat visar denna studie att regeringspartierna var dem som praktiserade en negativ 

språklig strategi i större utsträckning än oppositionspartierna. Antagandet om att närhet till 

regeringsmakten påverkar graden av negativitet kommer på skam. Detta väcker förstås frågor 

kring vad som påverkar hur budskap formas samt huruvida förhållandet mellan regering och 

opposition alltid kans sägas vara en faktor vilken avgöra graden av negativitet. 

 

Partiers retoriska ton kanske inte endast påverkas av närhet till makt, utan också av andra 

kontextuella faktorer. Underläge i opinionen skulle exempelvis kunna vara en sådan faktor. 

För en regering som i opinionsmätningar ligger dåligt till skapas sannolikt större incitament 

att tala ned sina motståndare än om läget hade varit det motsatta. Även vad som diskuteras 

rent sakpolitiskt kan möjligtvis utgöra en faktor. Politiska frågor som den ena sidan har 

politiskt ägandeskap över, över den andra, är ett sådant exempel. En valrörelse som till stor 

del präglas av frågor som rör brott och straff, frågor där väljarna anser att högern har mest 

förtroende i, kan exempelvis resultera i att vänstern ser det som viktigt att markera mot detta 
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genom att man väljer att avge negativa omdömen om motståndarsidan i större utsträckning an 

man annars hade gjort. Dessa är aspekter som studien inte har tagit hänsyn till, men som 

mycket väl kan utgöra faktorer vilka påverkar valbudskapens utformning.  

 

I sammanhanget bör också studiens tillkortakommanden lyftas och diskuteras. Först och 

främst har denna studie endast undersökt valretorik med utgångspunkt i partiernas 

valaffischer. Uppsatsens studieobjekt har utgjorts av en liten del av den politiska 

kommunikationen totalt. Att då, utöver valaffischerna, uttala mig i generella termer om hur 

partierna formar sina valbudskap är problematiskt. I synnerhet då olika kanaler används på 

olika sätt. Dessa tillkortakommanden gör det följaktligen svårt att dra allmänna slutsatser om 

den totala närvaron av negative campaigning i de olika partiernas valbudskap i valrörelsen 

2018. Frågan huruvida negative campaigning tillämpas i andra delar av den politisk 

kommunikationen står således obesvarad. Dessa brister gör det givetvis också svårt att dra 

slutsatser om potentiella retoriska skillnader mellan regerings- och oppositionspartier 

generellt, i synnerhet då resultatet tvärt skiljer sig mot vad som framkommit i tidigare studier.  

 

En studie som innefattat ett bredare material som studerats över en längre tid hade följaktligen 

givits bättre förutsättningar för att kunna presentera ett resultat som i större utsträckning nått 

ökad kunskap om hur det politiska språket formas och ser ut. Valaffischen är trots allt en 

viktig del i partiernas kommunikation i valrörelser. Denna studie har således ändå möjliggjort 

ett identifierande av tillämpandet av negativa kampanjstrategier i de olika riksdagspartiernas 

valaffischer. Därmed har kunskap kring hur valbudskap formas och ser ut kunnat produceras. 

Kunskap vilken förhoppningsvis resulterar i att vi som medborgare och väljare blir mer 

upplysta och därigenom på ett bättre sätt kan förstå opinionsbildningens spelplan; vilket är 

centralt för den demokratiska processen. Därmed har syftet med studien kunnat uppnås. 

 

Teorin om negative campaigning är utifrån den litteratur som existerar svårdefinierad då 

ingen etablerad definition existerar. Denna studie har sålunda också bidragit till ökad kunskap 

om och teoretisering av begreppet, i synnerhet utifrån en svensk kontext då litteraturen i detta 

avseende är extra tunn. Studien har även väckt frågor kring huruvida närhet till makt räcker 

som förklaring till varför partier väljer att tillämpa negativa strategier i större eller i mindre 

utsträckning. Även frågor kring debattklimatet i stort väcks. Är det så att tonen i dag är mer 

negativ som det så ofta talas om att den är? Och är det så att politikens professionalisering och 
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medialisering påverkar retoriken och hur budskap formas? Utöver att bidra med ökad kunskap 

i ämnet har således studien också öppnat upp och belyst frågor vilka är intressanta för vidare 

studier.  

 

8.1. Förslag till vidare forskning   

Med hjälp av vad som framkommit i diskussionen ovan uppstår och tydliggörs områden samt 

aspekter vilka ytterligare behöver studeras för att bättre kunna förstå hur valbudskap formas 

och ser ut. Först och främst skulle ett mer precist studium av politikens mediealisering och 

professionalisering och relationen däremellan behövas för att tydligare kunna utröna om eller 

hur kopplingen mellan dessa finns eller ser ut. Därtill bör en liknande studie genomföras, men 

som antar ett bredare studiematerial som studeras över en längre tidsperiod för att på ett bättre 

sätt kunna ge en samlad bild av de olika partierna i sin relation till negativa kampanjstrategier. 

Vidare bör dessa resultat kompletteras med komparativa studier vilka undersöker partisystem 

och politisk kultur för att därigenom fastställa hur eller om dessa aspekter har en effekt på den 

retoriska tonen. För att ytterligare kunna förstå vad som påverkar partiernas retoriska ton bör 

aspekten av vilka politiska frågor som präglar valdebatten också analyseras. Detta för att ge 

svar på om äganderätten av en politisk fråga, utöver närhet till makt, potentiell kan vara en 

indikator på i vilken grad negativa retoriska strategier används. Ytterligare en aspekt som 

möjligtvis kan generera mer kunskap i frågan om retorik och hur budskap produceras har att 

göra med ideologi. Är det så att ideologisk härkomst formmässigt avgör eller påverkar hur 

budskap produceras? Ett studium som undersöker detta ur ett ideologiskt perspektiv är således 

också betydelsefullt. 
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10. Bilagor  

10.1. Bilaga 1   

ANALYSSCHEMA 
Omnämnandet av en politisk aktör. 	

 
Här ingår kritik av en politisk aktörs egenskaper, 
förslag, handlingar, idéer och avsikter. 	
 

 
• Utfärdar sändaren omdömen om annan 

politisk aktörs egenskaper? 
• Utfärdar sändaren omdömen om annan 

politisk aktörs förslag? 
• Utfärdar sändaren omdömen om annan 

politisk aktörs idéer?  
• Utfärdar sändaren omdömen om annan 

politisk aktörers avsikter?  
 

Omnämnandet av en politisk person	
    

Här ingår kritik av en kandidats karaktärsdrag, 
karisma, historik, kvalifikationer, erfarenheter och 
kompetenser.	
 

 
• Utfärdar sändaren omdömen om annan 

politisk persons karaktärsdrag?  
• Utfärdar sändaren omdömen om annan 

politisk persons karisma? 
• Utfärdar sändaren omdömen om annan 

politisk persons historik? 
• Utfärdar sändaren omdömen om annan 

politisk persons kvalifikationer? 
• Utfärdar sändaren omdömen om annan 

politisk persons erfarenheter?  
• Utfärdar sändaren omdömen om annan 

politisk persons kompetenser?  
 

Omnämnandet av “verkligheten” eller 
“läget” 	

  

  Här ingår kritik av olika tillstånd och/eller 
företeelser i nuet eller i det förgångna.	
 

 
• Utfärdar sändaren omdömen 

“verkligheten” eller “läget” i nuet? 
• Utfärdar sändaren omdömen 

“verkligheten” eller “läget” i det 
förgångna?  
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10.2. Bilaga 2   

En kort beskrivning av samtliga partiers valaffischer: 

Miljöpartiet  
Miljöpartiet har presenterat sex valaffischer, alla med samma valbudskap: “Nu. Klimatet kan 
inte vänta”.  
	

 
 Miljöpartiet, https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/kampanjer/har-ar-arets-alla-valaffischer-6925600 
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Centerpartiet  
Centerpartiet har presenterat tre olika affischer med tre olika budskap: “Landsbygden ska 
utvecklas inte avvecklas”, “Framåt! För medmänsklighet” och “Trygg vård i hela landet”. 
 

 
Centerpartiet, https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/kampanjer/har-ar-arets-alla-valaffischer-6925600 

Moderaterna  
Även Moderaterna har presenterat tre valaffischer, men med två olika valbudskap: “Rösta för 
en ny regering” och “Nu tar vi tag i Sverige”. 
	

 
Moderaterna, https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/kampanjer/har-ar-arets-alla-valaffischer-6925600 

Vänsterpartiet  
Vänsterpartiet har producerat sex olika affischer med fem olika budskap: “Ett Sverige för alla, 
inte bara för de rikaste”. Här är orden “för alla” understrukna. “Skatteflykt, skolutflykt”, 
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“övertid, tid över”, “Miljardärerna, pensionärerna” och “Lön efter kön, lön för mödan”. I 
samtliga av dessa är första meningen överstruken och den andra meningen understruken. Man 
motsätter sig således budskapen i den första meningen, medan man framhåller budskapen i 
den andra meningen.  
 

 
Vänsterpartiet, https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/kampanjer/har-ar-arets-alla-valaffischer-6925600 
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Sverigedemokraterna  
Sverigedemokraterna har producerat tre olika valaffischer, dock utan valbudskap. Dessa har 
därför inte tagits med i analysen  
	

 
Sverigedemokraterna, https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/kampanjer/har-ar-arets-alla-valaffischer-6925600 

Kristdemokraterna 
Kristdemokraterna har presenterat tre olika affischer med tre olika budskap: “Ingen ska 
behöva dö i kön. Avskaffa landstingets sjukhusansvar. Du ska kunna lita på Sverige”, 
“Tvingad till ensamhet. Bygg fler äldreboenden. Du ska kunna lita på Sverige” och Skydda 
henne, inte förövaren. Skärp straffen för vålds- och sexbrott. Du ska kunna lita på Sverige”.  
	

 
Kristdemokraterna, https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/kampanjer/har-ar-arets-alla-valaffischer-6925600 
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Socialdemokraterna 
Socialdemokraterna har också dom presenterat tre valaffischer med tre olika budskap: “Jag 
vill ha ett Sverige där alla som kan jobba ska jobba”, “Jag vill inte att plånboken ska avgöra 
när du får vård” och “jag vill inte att du ska bli fattig för att du blir gammal”.  
	

 
Socialdemokraterna, https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/kampanjer/har-ar-arets-alla-valaffischer-6925600 
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Liberalerna 
Liberalerna har producerat nio olika affischer med åtta olika valbudskap: “Mot extremism”, 
“Hata eller prata? Världen behöver inte fler extremister”, “Fjärma eller närma? Sverige 
behöver mer EU-samarbete. Inte mindre”,  “Mer EU”, “Nobb eller jobb? Arbete, språk och 
jämställdhet är vägen in i Sverige”, “Chatta eller fatta? Kunskap och studiero i alla klassrum”, 
“Plugga eller kugga? Framtiden börjar i klassrummet” och “Skolan först”.  
	

 
Liberalerna, https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/kampanjer/har-ar-arets-alla-valaffischer-6925600 

 

 


