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Abstract 

Moderaterna är ett parti som varit en del av Sveriges politik i över hundra år och de 

har en historia som Sveriges representanter för högerpolitik och konservatism. Efter 

ett lamt röstresultat i valet 2002 beslutade de sig för att restaurera sitt parti. Under 

ledning av den nya partiledaren Fredrik Reinfeldt skapades ”nya moderaterna” 

vilket kom att bli väldigt uppmärksammat och debatterat i och med de förändringar 

som det medförde.  

Denna studie utreder dels vad förändringen till nya moderaterna innebar för partiet 

samt för väljarna, men även hur den påverkar svensk politik i ett större perspektiv. 

Uppsatsen diskuterar även hur strategierna för att marknadsföra nya moderaterna 

har anpassats efter hur politisk propaganda internationellt sett bedrivs idag. 

Studien är diskursanalytisk och utgår från nya moderaternas språk och hur det stra-

tegiskt används för att skapa nya diskurser och förändra redan existerande sådana. 

Uppsatsen refererar till nya moderaternas egna marknadsföringsmaterial för att 

kunna analysera sättet de väljer att presentera sig själva på. 
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Inledning 

 

Det har gått två och ett halvt år sedan nya moderaterna bildade regering i Sverige. 

Valet 2006 var mitt första val som röstberättigad men jag är inte säker på att det var 

därför den här uppsatsen kom till för jag tror att den valkampanjen var speciell för 

fler än mig. Detta på grund av högerblockets stora satsning vilket i stort sett slog 

bort vänsterpartiernas insatser att försöka hävda sig i valkampanjen. På valdagen 

fick moderaterna och alliansen bekräftelse på att deras kampanj hade fått många 

människor att tänka om och att de nu litade på dem som ny regering. Dock visade 

det sig redan i samma månads opinionsundersökning1 att vänsterblocket skulle ha 

vunnit valet om det hade ägt rum bara några veckor senare, vilket tyder på en stor 

andel osäkra väljare. En sådan uppgift i sig gör valet till ett intressant studieobjekt. 

 

Idén till den här uppsatsen föddes ungefär ett och ett halvt år efter valdagen. Jag 

hade länge funderat över vad det var som gjorde att moderaterna kunde få så 

många röster efter deras valfiasko bara fyra år tidigare. Begreppet nya moderaterna 

och allt vad det innebar med ny partiledare, nya färger och de vänsterbegrepp som 

helt plötsligt användes, intresserade mig. Mitt kritiska tänkande samt min 

nyfikenhet fick mig att bestämma mig för att ta reda på vad det var som hade hänt. 

Med dessa tankar började mitt sökande av användbart material som kunde hjälpa 

mig att förstå. Jag började i nya moderaternas eget kampanjmaterial och förstod 

snabbt att det var detta min uppsats skulle utgå ifrån. Jag fann att en viktig del av 

moderaternas förändring låg i deras sätt att kommunicera och de var öppna med 

att beskriva hur de hade förändrat sitt tilltal mot väljarna. I den grafiska guiden som 

moderaterna publicerade på sin hemsida beskrev de hur det nya tilltalet skulle låta. 

Detta beskrev de dels i en ordlista där de visade vilka ord nya moderaterna skulle 

använda och vilka som var gamla och utslitna och alltså inte skulle användas. De 

väljer att ta bort begreppet ”arbetslös” och kallar istället dem som tillhör den 

kategorin för ”människor som saknar jobb”. Detta byte av ord är en liten åtgärd som 

                                                           
1 Synovate (2006) 061026 (2009-03-14)  
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får större konsekvenser, eftersom detta i helheten skapar ett nytt språk som kan 

användas för att övertyga människor om nya sätt att tänka. Det finns också andra 

exempel på hur man omdefinierar ord för att skapa ett intresse och därefter kunna 

leda väljaren till ett visst tänkande och till en fördelaktig tolkning. Att medvetet 

använda sig av ord med olika betydelser är inget ovanligt i retoriska sammanhang. 

Det är ingen hemlighet att det inom politiken går ut på att påverka och övertala folk 

om att man har rätt. Detta är även de två viktigaste ingredienserna när det gäller 

reklam, vilket påvisar en av likheterna mellan politik och reklam.  

 

Moderaternas marknadsföring blev efter valet omtalad för att den var ovanlig i 

politiska sammanhang. Detta speciellt i Sverige då det inte är vanligt att partier till 

så stor del tar hjälp av reklambyråer. Men varför är det då inte politiskt korrekt att 

använda traditionell reklam inom politiken? Det är kontroversiellt att säga att 

politiker sysslar med reklam och PR som vilket företag som helst, eftersom folk vill 

kunna känna tillit till de som styr landet. Den allmänna inställningen till reklam är 

ofta att den är överdriven och att produkten förskönas samt att den drivs av 

ekonomisk vinst. Anledningen till varför man vill ha makten i ett land är inte att 

tjäna pengar, i alla fall inte på samma sätt som ett företag. Där består drivkrafterna 

av något annat än ekonomisk vinst, vilket kanske är vad som gör att politik och 

reklam inte klingar behagligt i våra öron. Det går dock inte att frångå att både 

företaget och partiet behöver samma sak – förtroendet av enskilda personer. Även 

om vinsten inte betalas ut i samma valuta strävar de fortfarande mot samma mål. 

Problemet är kanske att vi som konsumenter/medborgare inte ser deras tjänster 

som likställda.  

 

Hur förhåller sig då reklam, medier och politik till varandra, och hur styrs respektive 

part? Reklam är en mycket genomtänkt bransch vilket folk är medvetna om. 

Research viktigt och målgruppsdefinieringen noga preciserad. Reklam anpassas 

också efter marknadens efterfrågan, trender och konkurrenter. Den goda 

konsumenten är uppmärksam och kritisk mot reklam eftersom denne tror sig veta 

hur reklambranschen jobbar; att de vill övertyga och, i vissa fall, sälja till vilket pris 

som helst. Detta är något som människor accepterar och alla tar, mer eller mindre, 
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själva på sig ansvaret för att inte bli lurade. Även i förhållande till massmedia är det 

upp till individen att vara mediekritisk; varje person får själv i uppdrag att sortera i 

informationen från media vad man vill tro på och inte. Gemene man vet att det som 

står i tidningen inte behöver vara sant. Detta betyder sammanfattningsvis att vi är 

medvetna om att vi inte kan lita fullt ut på reklam eller media. Politiker däremot, är 

det lite mer komplicerat med. Politiker eftersträvar att få tillit av folket, och folket 

vill kunna lita på politikerna. Ändå är det vanligt att man tycker att politiker ”bara 

pratar” och inte ”gör något”. Vi vet alla om dessa vallöften som det talas om inför 

varje val, jag vet inte hur många av dessa som fullbordas, men de som inte uppfylls 

förklaras med hjälp av god retorik. Ett vallöfte formuleras och låter väldigt lätt att 

genomföra innan valet, för att sedan bli mycket mer komplicerat efter valet, vilket 

gör att löftet, med god retorik, kan uppfattas bland väljarna som att det uppfylls. 

Politiker är duktiga på att klara sig från att behöva svara på svåra frågor.  Skillnaden 

mot löften i reklambranschen är att det finns en ångerrätt och en 

konsumentskyddslag om varan inte uppfyller det som har utlovats. I politiken finns 

inget sådant som politikens konsumenter, alltså medborgarna kan ångra eller få 

tillbaka. Det går bara att rösta annorlunda nästa gång. 

 

Moderaterna valde att restaurera sitt parti efter valet 2002 och deras kampanj 

bestod till stor del av att presentera sin nya stil. Reinfeldt berättar i sitt tal på 

partistämman 2005, att deras kommunikation med väljarna hade varit bristfällig och 

att det är den som de har satsat på att förändra inför valet 2006. Det som är 

anmärkningsvärt i deras kampanj är i vilka termer de talar och hur gamla begrepp 

och slagord byts ut. Att de innan valet även började kalla sig för ”Sveriges nya 

arbetarparti” blev omtvistat och diskussioner om huruvida moderaternas 

traditionella ideologier hade frångåtts uppstod.  

 

Politik handlar om att få uppmärksamhet och att nå ut till folket. De 

informationskanaler som används för att nå ut till människor ser olika ut i olika tider 

beroende på vilka medier som används. Media i olika former äger dock den största 

delen av informationsspridning, vilket gör att politikerna måste använda sig av 

dessa. Att politiken medialiseras är en del av den utveckling som sker inom den 
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politiska marknadsföringen och detta visar sig i de metoder och strategier som 

används. Olika informationskanaler utnyttjas på olika sätt. Till exempel tv, radio och 

tidningar är till stor del en envägskommunikation till folket, där man får se det 

medierna väljer att visa. I boken ”George W Reinfeldt” ställer man sig frågan om vad 

som krävs för att få medierna på sin sida och vilka svenska partier som har de 

möjligheterna. Författarna Per-Anders Forstorp och Brian Palmer menar att det 

krävs ekonomi och ett samarbete med rätt personer i branschen för att kunna klara 

det.2 Att moderaterna traditionellt sett är ett parti för dem som arbetar i positioner 

inom PR och andra branscher med inflytande är en fördel i detta sammanhang 

eftersom det ger en bra möjlighet till samarbete. I och med Internet har dock den 

enskilde medborgaren fått en chans att uttrycka sig i den offentliga debatten på ett 

helt nytt sätt. Att privatpersoner kan uttrycka sig i exempelvis bloggar är något som 

påverkar politikers sätt att uttrycka sig i samma forum. Eftersom man inte behöver 

vara en person i maktposition för att få uttala sig i den offentliga debatten, gör 

detta att politiker kan blogga och kommunicera med människor i samma forum och 

på likartade villkor. Dock kanske en sådan diskussion aldrig kan ske på helt samma 

grunder då en politiker har en större auktoritet i och med sitt yrke, oavsett vilket 

forum det sker i. Bloggen ger också politikern en chans att presentera sig själv som 

privatperson och skapa en närmare kontakt med väljarna. Det personliga är något 

som är attraktivt på marknaden just nu och det är väldigt trendigt att både kända 

och okända människor skriver på Internet.  

 

I presidentvalet i USA 2008 användes metoder för att få folk att få information från 

en så kallad gräsrotsnivå. Folk vill gärna söka sin egen information som ett 

komplement till det som massmedia levererar. Detta är också något som är möjligt i 

och med Internets stora utbud. Detta utbud består till stor del av privatpersoners 

inlägg i debatten uttryckt i bloggar och hemsidor. Dessa ”vanliga människors” 

åsikter kan ses som mer värdefulla än medias eller politikernas själva, eftersom de 

uppfattas som representativa och utan vinstintresse.  

                                                           
2 Per- Anders Forstorp & Brian Palmer (2006) George W. Reinfeldt. Konsten att göra en politisk ex-

treme makeover. S.108 
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Att politiker personifieras är något som samhället idag efterfrågar och eftersom det 

idag är möjligt att kommunicera på ett relativt personligt sätt via Internet är det 

något som politiker måste göra. En del av nya moderaternas personifiering av 

politiker består av att tilltala Reinfeldt med hans förnamn vilket till exempel sker på 

informationssidan om honom på deras hemsida. Detta har effekten att det för ner 

honom på en greppbar nivå och han uppfattas som en medborgare, som vem som 

helst. 

 

Problemformulering 

 

Via denna inledning vill jag nu komma in på hur jag har problematiserat dessa 

företeelser och hur jag kommer att angripa dem i min uppsats. Jag har valt 

moderaternas förändring till nya moderaterna som fallstudie för att kunna säga 

något om hur man marknadsför sig i politiken idag. Problematiken handlar om hur 

politiken idag rymmer ideologier, marknadsföring och retorik och hur dessa 

förhåller sig till varandra. Behovet av att synas ökar bland annat genom 

medialiseringen av politiken, och att politikerna behöver marknadsföras som 

mediepersonligheter.3 Balansen mellan dessa aspekter ser olika ut beroende på hur 

samhället ser ut för tillfället och hur samtidens relation mellan media och politik ser 

ut. Nya moderaterna talar om att i deras synsätt ingår nya tankar kring hur man bör 

kommunicera med människor och sätten att nå ut och synas på är något som de 

lägger stor vikt på. De skriver efter valet att de lyckades bra med att få väljarna att 

uppmärksamma deras förändring, något som indikerar att deras retoriska drag var 

framgångsrika. Frågan är dock hur förändringen uppfattades av väljarna och hur det 

nya sättet att kommunicera förändrade väljarnas uppfattning av partiets ideologier.  

I mars 2009 gjordes en undersökning på Aftonbladets hemsida där man frågade vad 

man som väljare tyckte var viktigast när man väljer hur man ska rösta. Alternativen 

som fanns att välja på var: ”Innehållet i politiken”, ”opinionen”, ”partiledaren”, 

”tradition” och ”jag röstar inte”. När nästan 24 000 personer hade röstat på 

                                                           
3 Norman Fairclough (2000) �ew Labour, �ew Language?  S. 3 
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hemsidan menade 80 procent att de går efter innehållet i politiken, därefter kom 

partiledaren med 9 procent. Detta kanske inte är en helt tillförlitlig studie men den 

indikerar hur människors inställning till politik är och att många är öppna för nya 

politiska idéer om dem bara får reda på vad de går ut på, vilket handlar om 

partiernas förmåga att nå ut med sitt budskap. Traditionen har inte lika stor 

betydelse som det kanske har haft förut, vilket nog var en del av att moderaterna 

kunde nå fram med sin politik till så många.  

Syftet med denna studie är att titta på ett svenskt exempel för att analysera hur 

politik och marknadsföring agerar tillsammans idag. Jag vill se varför det blev en 

reaktion på moderaternas förändring och varför deras ideologier ifrågasattes bara 

för att de ändrade sitt utseende. Syftet är även att undersöka om det är ett problem 

att partier använder sig av det som kan uppfattas som PR och som därmed kan ta 

fokus från ideologierna. Då det är dessa som traditionellt uppfattas som den 

främsta orsaken till varför man ska rösta på ett parti. Denna utveckling är intressant 

för att kunna se in i framtiden och på vilket sätt politik då kommer att drivas då. Vad 

säger det till exempel om demokratins framtid? För att kunna ta reda på detta 

måste jag undersöka om och hur moderaternas förändring gjorde skillnad i deras 

traditionella ideologier, samt vad deras förändring innebar för väljare. Därför har jag 

valt att studera deras presentation av sin förändring för att se vilken typ av 

förändring vi kan se i nya moderaterna, och därmed reda ut hur mycket som är PR.  

De frågeställningar som jag i huvudsak jobbar efter är följande: 

• Hur presenterar moderaterna sig själva som nya moderaterna samt vad 

innebär det för deras helhetsuppfattning hos väljarna? 

 

• Vilka metoder användes för att tala om för väljarna respektive de egna 

partimedlemmarna, att en förändring hade ägt rum? 

 

• Vilka retoriska sätt tillgriper moderaterna för att marknadsföra sig själva, 

vilka av dessa sätt är traditionella och vilka är nya? Hur kan vi jämföra dem i 

ett internationellt perspektiv? 
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För att kunna svara på dessa frågeställningar använder jag ett urval av 

moderaternas egna material i form av tre delar. För det första Fredrik Reinfeldts tal 

på partistämman 2005, då han presenterade nya moderaterna för sina 

partimedlemmar. För det andra den grafiska guiden som moderaterna publicerade 

på sin hemsida efter valet, och för det tredje moderaternas hemsida i sin helhet. 

 

Avgränsning 

 

Uppsatsen är avgränsad till att undersöka moderaterna. Inget annat parti kommer 

att undersökas men syftet är inte primärt att kritisera moderaterna som parti eller 

deras ideologier, utan att granska de metoder som de använde när de lanserade 

nya moderaterna. Denna studie kunde i teorin kanske ha kunnats göra på vilket 

annat parti som helst, men i praktiken ansåg jag det mest intressant att välja 

moderaterna då de stod ut från de övriga partierna eftersom de valde att framställa 

sig själva på ett uppseendeväckande och nytt sätt. Uppsatsen kommer inte att 

beakta det samarbete som moderaterna inledde med allianspartierna, utan den 

berör endast det enskilda partiets utveckling till nya moderaterna oberoende av 

deras medlemskap i Alliansen.  

Eftersom denna förändring presenterades officiellt vid en tydlig tidpunkt nämligen 

partistämman i augusti 2005 är uppsatsen tidsmässigt avgränsad från denna punkt 

och fram till månaderna efter valet då den grafiska guiden lades ut och hemsidan 

anpassades efter valresultatet. Jag har alltså valt att inte ta med någon analys av 

hur moderaterna har framstått eller tagits emot av folket under deras tid som 

regeringsparti. Det skulle vara en studie utanför mina begränsade ramar, men en 

tänkvärd utveckling från denna studie.  

Jag har valt att inte göra en studie ur ett marknadsföringsperspektiv då jag ser det 

här som en ny diskurs som behöver ses som något konstruerat i samspel med 

dagens samhälle. Politiska kampanjer kommer i uppsatsen inte att likställas med 

traditionell marknadsföring eller reklam, även om jämförelser kommer att göras. 
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Uppsatsen kommer i större utsträckning att problematisera det faktum att gränsen 

mellan dessa blir otydligare. 

 

Begreppsdefinition 

 

Moderata samlingspartiet är det korrekta namnet på partiet som uppsatsen 

undersöker, partiet kallas i folkmun för moderaterna och har gjort så sedan 

namnbytet från Högerpartiet 1969.4 I valet 2006 bytte moderaterna själva ut sitt 

tilltalsnamn till nya moderaterna för att illustrera sin förändring. I uppsatsen 

kommer jag där det behövs skilja mellan de ”traditionella” moderaterna och de nya 

moderaterna. Nya moderaterna kommer att vara benämningen på partiet efter 

deras förändring och när budskapet tydligt är just nya moderaternas. Medan 

moderaterna, är namnet på partiet innan de själva kallar sig för nya moderaterna 

samt i de fall då jag menar partiet i allmänhet och ingen precisering behövs.  

                                                           
4 Moderaterna, Kort partihistorik. (2009-04-05 u.å)  
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Bakgrund 

 

Denna del i uppsatsen kommer kortfattat att ta upp den svenska högerns historia 

utgått ifrån relevans för uppsatsen. Vissa grundfakta kommer först att presenteras 

för att sedan gå in på för uppsatsen betydelsefulla specifika händelser i partiets 

historia. Där kommer jag att belysa vissa av de vägval som moderaterna har stått 

inför och dessa är väsentliga för att se på hur de har utvecklats som parti samt hur 

de har tagit sig an tidigare förändringar i partiet. De nedslag jag gör i historien visar i 

första hand på moderaternas idépolitiska förändringar ofta relaterat till det samtida 

samhället. Mitt urval är baserat på händelser som ur min aspekt är intressanta för 

min uppsats. De källor jag förhåller mig till är boken ”Mellan arv och utopi”5 av 

Torbjörn Nilsson som är docent i historia, samt artikeln ”Nya moderater, gamla 

förebilder?”6 som tar upp moderaternas hundraåriga historia och är skriven av Karl 

Magnus Johansson, docent i statsvetenskap. Båda forskarna ingår i 

forskningsprojektet ”Högern 1904-2004: moderniseringens vän eller fiende”, som 

gjordes i samband med modernas hundraårsjubileum.   

 

1904 bildades det parti som idag heter Moderata samlingspartiet, då kallade man 

sig Allmänna valmansförbundet. Med Arvid Lindman som partiets ledande 

personlighet arbetade man för demokratifrågorna och en viktig del för högern var 

rösträttsreformen som infördes 1909, vilket medförde att i princip alla män blev 

röstberättigade. Redan i första valet efter att denna reform hade införts förlorade 

dock högern stort. Torbjörn Nilsson menar att det kan till en mindre del ha berott 

på att de konservativa inte var positivt inställda till att engagera sig i offentliga 

valframträdanden.7   

I och med krigstiden tvingades högern att bli lite mer avvaktande men deras 

ställning var god och dessa konservativa framgångar menar Bernt Schiller via 

                                                           
5 Torbjörn Nilsson (2004) Mellan arv och utopi. Moderata vägval under hundra år, 1904-2004.  
6 Karl Magnus Johansson (2004)”Nya moderater, gamla förebilder?” Svensk tidskrift, nr 5. 
7 Nilsson (2004) S. 140 f.  
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Nilssons bok, dels berodde på deras ”vilja till anpassning av de konservativa 

värderingarna till ett förändrat samhälle” samt deras ”moderna former för 

propaganda”.8  

I valet 1928 fick högern och Lindman bilda sin andra regering. Dels berodde detta på 

valkampanjen som fördes och som Nilsson beskriver som ”en av de bittraste och 

mest polariserade i svensk historia”. Valet fick benämningen ”Kosackvalet” av 

socialdemokraterna och är betydelsefullt i svensk politik även idag. Kosackvalet har 

kommit att användas emot högern i den formen att det symboliserade deras 

kommunistskräck och hets mot socialdemokraterna. Socialdemokraterna hade i 

kampanjen 1928 ingått allians med ett kommunistiskt parti och de hade den 

gemensamma benämningen ”arbetarepartiet”. Högerns ungdomsförbund SNU 

distribuerade affischer i valkampanjen där målet var att får folk att ifrågasätta 

socialdemokraternas demokratiska trovärdighet samt att para ihop kommunismen 

med socialdemokrater. Affischerna syftade huvudsakligen på den 

”ryska/kommunistiska faran”, med budskap som löd ”En var som röstar på 

arbetarepartiet röstar för Moskva”.9  

1934 bröt högern samarbetet med ungdomsförbundet SNU då deras värderingar 

hade blivit fascistiska och nazistiska. Denna brytning medförde att högern gick åt 

mer liberala och anglosaxiska värderingar, vilket också fortsatte när Gösta Bagge 

blev partiledare efter Lindman 1935.10 Det internationella arbetet är viktigt för 

moderaterna än idag och detta syntes redan hos Bagge och har gått igen i partiets 

senare ledare, inte minst Carl Bildt.  

1946 antog högern ett nytt program som innebar en förändring gentemot 

socialpolitiken. Satsningen på denna var en del av högerns modernisering och Karl 

Magnus Johansson beskriver det som en del av den ”strävan att skapa ett parti i takt 

med opinionen och tiden”.11  

                                                           
8 Nilsson (2004) S 143 
9 Ibid. S 163-165 
10 Johansson (2004)  
11 Ibid.   
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I början av 1970-talet fanns ett tänk i Sverige som handlade om individualism och 

detta anammade och utnyttjade högerrörelsen och de myntade även begreppet 

”den nya individualismen” och detta leddes av Carl Bildt och kom i sin tur från hans 

influenser från USA.12  

1978 antogs ännu ett nytt partiprogram där man kunde se en sammansmältning av 

konservatism och liberalism hos högern. Johansson menar att partiledaren Gösta 

Bohman symboliserar denna förändring när han i två tal under 1980 respektive 

1981 talar om en ”liberal revolt” samt ”liberal renässans”. Detta var också något 

som låg i tiden då det pågick en högervåg internationellt då bland annat Ronald 

Reagan blev vald till president i USA 1980 och Margaret Thatcher blev 

premiärminister i Storbritannien året innan. I dessa tider talade man om en 

”nyliberalism” som även den svenska högern anammade till viss del. Dock uppstod 

en intern kritik och partiveteranerna Erik Anners och Gunnar Heckscher fick gå ut 

med att moderaterna inte ville förknippas med Thatcher eller Reagans politiska val 

då detta kunde få moderaterna att framstå som ett parti som bara intresserade sig 

av ekonomi och inte sociala frågor.13  

Johansson sammanfattar högerns politiska idéhistoria med att konstatera att de 

alltid har vart mottagliga för idéer utifrån och att internationella influenser har 

funnits med i utvecklandet av både ideologier och politik samt organisation och 

strategi. Han menar också att nya kunskaper om kampanjteknik och kommunikation 

i allmänhet är en del av detta.14  

  

                                                           
12 Johansson (2004)  
13 Ibid.  
14 Ibid. 
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Tidigare forskning 

 

Uppsatsen berör ett stort område och handlar inte bara om moderaterna, eller ens 

bara om politik. Sociala sammanhang och samtida samhällsuppfattningar är 

aspekter som jag inte kan komma ifrån, liksom media och andra 

informationsspridares roller. Mitt ämne är intressant för både politiskt intresserade, 

samhällsanalytiker samt marknadsföringsstrateger För att positionera mig har jag 

främst valt att förhålla mig till två tidigare studier. Genom en presentation av dessa 

ska jag visa på de likheter och olikheter som jag arbetar med i jämförelse med de 

tidigare studierna för att på detta sätt föra in min studie på lämpligt ställe i 

forskningsvärlden. De forskningar som jag relaterar till är Norman Faircloughs studie 

om Storbritanniens parti New Labour från år 200015. Den andra är antologin 

”Paketerad politik” av en grupp medieforskare vid Örebro universitet år 200716. Det 

är en samling essäer där sambandet mellan politik och medier diskuteras på olika 

sätt och med olika konkreta exempel som utgångspunkter.  

 

New Labour New Language? 

 

Faircloughs bok ”New Labour New Language?” är en diskursanalytisk studie av det 

brittiska partiet New Labour som gjorde en förnyelse av sitt parti i slutet av 1990-

talet. Studiefallet och studien i sig har många aspekter som kan jämföras med min 

studie men jag har valt att fokusera på endast några av dessa som jag anser viktigast 

och som på bästa sätt kan stödja och komplettera min studie. Faircloughs studie 

utgår från frågor kring hur viktigt språket är för politiken och huruvida New Labours 

retorik stämmer överens med verkligheten. Han har en redan till en början ett 

kritiskt öga till partiets förnyelse och vill med studien både beskriva partiets språk 

och kritisera det, men framför allt också uppmärksamma hur partiet använder 

                                                           
15 Fairclough (2000) 
16 Mats Ekström & Åsa Kroon (red.) (2007) Paketerad politik. Elva essäer om journalistik och medi-

er.  
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språket som ett medel för att argumentera för sin politik.17  Med språk menar 

Fairclough inte bara de ord som används, utan hela diskursen som språket skapar. 

Han utgår från tre nivåer av kommunikativa händelser som representerar olika delar 

i hans sätt att använda den kritiska diskursanalysen, dessa är; (1) partiledaren Tony 

Blairs presentation av sig själv som politiker och ”normal person”, (2) den nya 

politiska inriktningen och diskursen som New Labour skapar och som de kallar ”The 

Third Way”, vilket är ett alternativ till höger och vänsterriktningar, och till sist (3) 

hur språk används som ett tillvägagångssätt och hjälpmedel av 

staten/regeringen/makthavarna. Fairclough gör i studien en analys av hur dessa tre 

element hör ihop med varandra och hur varje del påverkar och genererar de 

andra.18  

Partiledaren Blairs framställning är viktig för partiets nya image, Fairclough 

benämner Blair som ”en ny sorts politiker”19;  

 

Blair belongs to a different generation from that of previous political leaders, 

and he is an extremely young leader – he became Prime Minister just before his 

44th birthday. In both respects he is strikingly similar to Bill Clinton (…) Part of 

that generation’s experience is a discomfort with traditional forms of 

publicness, including traditional forms of political charisma and rethoric (…).20  

 

Denna generations politiker är öppna för nya metoder och att visa upp sig som 

“normala personer” och inte bara vara en politiker.21 Fairclough ifrågasätter ändå 

den ”normala personens” genuinitet och menar att ”Blair’s political identity is 

anchored in his personal identity; or more accurately , in how his personal identity 

is constructed in his public performances.”22 Blair blir i offentligheten framställd 

som en vanlig person, kanske vanligare än vad han egentligen är, för att väljare ska 

kunna identifiera sig. Fairclough menar att människor idag (läs år 2000) är kritiskt 

                                                           
17 Fairclough (2000) S. 16 
18 Ibid. S. 14 
19 Ibid. S. 98 
20 Ibid.  
21 Ibid.  
22 Ibid.  
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inställda till politiker, men att Blair, med sitt leende och sin framställning som en 

vanlig person, kan accepteras av människor ändå. Fairclough poängterar dock att 

denna normala person som framställs är en samhällskonstruktion av vad som ses 

som normalt och att det säkert finns delar av hans personlighet som inte kommer 

fram i offentligheten.23 

Fairclough belyser det sätt som New Labour väljer att positionera sig i förhållande 

till det traditionella höger och vänsterpolitiken. New Labour väljer att konstruera en 

ny politisk väg som de menar är en del av deras förnyelse. De skapar också 

begreppet ”The new global economy” och förklarar hur den globala ekonomin har 

förändrats och hur det nu passar in i deras alternativa politiska riktning.24  

 

Paketerad politik 

 

I antologin ”Paketerad politik” är den gemensamma nämnaren hur media och 

politik samspelar och är beroende av varandra, vilket Mats Ekström och Åsa Kroon 

diskuterar i inledningen till boken:   

 

Ett av journalistikens viktigaste ”uppdrag” är att granska samhällets makteliter, 

och samtidigt naturligtvis också vidareförmedla nyheter och reportage om 

politiska händelser och aktörer. Den politiska verksamheten är å sin sida 

beroende av att medierna rapporterar om deras verksamhet och ger enskilda 

politiker och partier uppmärksamhet i syfte att vinna medborgarnas förtroende 

och röster. 25 

 

Detta utbyte som sker har till viss del alltid funnits i samhället, men det har 

anpassats till det samtida mediesamhälle som existerar. Redan på Gustav Vasas tid 

visste man om värdet av att skapa vad vi idag kallar för ”medial image” för att få 

                                                           
23 Fairclough (2000) S. 99 
24 Ibid. S. 23 
25 Ekström & Kroon (2007) S. 7  



 

15 
 

makt.26 De tre institutioner som hade hand om den ”symboliska makten” alltså den 

som inte involverar ekonomi eller tillgång av vapen, var kyrkan, utbildningsväsendet 

och media. Hur maktfördelningen har sett ut mellan dessa har förändrats under 

olika tider. För att Gustav Vasa skulle tilldelas makt var det dessa tre aktörer som 

skulle erövras för att kunna styras av kungen. Vilket också skedde i och med att 

Gustav Vasa bestämde att den enda tillåtna tryckpressen som skulle finnas skulle 

vara på det Kungliga slottet. Han lade också ner den främsta 

utbildningsinrättningen, vilket för tiden var Uppsala Universitet. För det tredje 

ersattes den katolska kyrkan av en nationell svensk kyrka som styrdes av kungen. I 

och med detta hade kungen makt över de institutioner som var mest betydelsefulla 

för masskommunikation och ideologiproduktion.27 

Under andra världskriget fanns också en medial medvetenhet inom politiken. Det 

var i medierna som politikerna visade upp det som gjorde att folket gav dem 

förtroende. Per-Albin Hansson blev en stor mediepersonlighet och politiker via 

bilder av honom som spreds via medier.28 Mats Jönsson menar i sin essä ”Ånej, 

medborgare! Per Albin Hansson och politikens medialisering”, att det i valet 2006 

var ”bilden av politik, inte politiken i sig, som avgjorde utgången”29. I analysen av 

valet 2006 är dessa aspekter beaktningsvärda.  

 

Och i valets efterdyningar har mediebevakningen i ännu högre grad dominerats 

av privata svallvågors intima detaljer. Följaktligen kan mediernas politiska bilder 

fungera som utmärkta indikatorer på varthän den politiska opinionen men även 

de mediala språken är på väg. Politisk debatt handlar nämligen inte enbart om 

att ta retoriska poäng i talarstolen. Numera utkämpas ju kampen om väljarna 

främst på det visuella slagfältets domäner och det vinns ofta med hjälp av en 

effektfull performativitet. 30  

 

                                                           
26 Louise Berglund (2007) ”Den odödlige makthavaren. Hur Gustav Vasa byggde sin mediala image” 
i Mats Ekström & Åsa Kroon (red.) Paketerad politik, s 178. 
27 Ibid. S. 180  
28 Mats Jönsson (2007) ”Ånej medborgare! Per-Albin Hansson och politikens medialisering” i Mats 
Ekström & Åsa Kroon (red.) Paketerad politik. S. 174. 
29 Ibid. S. 175 
30 Ibid. S. 175 
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Jönsson påpekar det många andra också menar, nämligen att det inte är politiken i 

sig själv som är vad som påverkar väljarna utan mer hur den visas upp. Medierna är 

en stor del av detta eftersom de är en stor informationsspridare och därmed 

makthavare.  

 

Det gäller helt enkelt att paketera politiken väl. Uppmärksammas man inte av 

de visuella medierna hänvisas man till politisk skuggtillvaro bakom mer 

iögonfallande aktörer.31  

 

Politikernas samspel med medierna är något ofrånkomligt om man ska synas och 

vara med i den offentliga debatten. Man säljer en hel produkt och man måste 

kunna ha en åtråvärd förpackning för att få uppmärksamhet.  

 

Dessa exempel på forskning kring media och politik är intressanta och högst 

relevanta utgångspunkter för min studie. Framförallt är dessa aspekter några som 

inte går att bortse ifrån när man diskuterar politik och marknadsföring. Faircloughs 

studie är relevant då den kan jämföras med denna uppsats både i ämnesval och 

utförande. Något som är värt att ha i beaktande är att Faircloughs studie gjordes för 

tio år sedan vilket innebär att mycket har förändrats i både politiken, samhället och 

marknadsföringsbranschen. Det man kan ta vara på är hur Fairclough förutsåg 

denna utveckling i ett tidigt stadium.  

Som dessa tidigare studier påvisar är politik och media något som går hand i hand 

vilket man som läsare bör ha i åtanke under kommande kapitel i uppsatsen. I 

förhållande till dessa tidigare gjorda forskningar i ämnet menar jag att göra anspråk 

på att säga något om hur de internationella politiska diskurserna har influerat 

svensk politik. Detta menar jag uppenbarade sig på ett tydligt sätt då moderaterna 

presenterade sig på sitt nya vis inför valet 2006.  

                                                           
31 Jönsson (2007). S. 175 
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Antologin om politik och medier ger en grund till hur man ser på det aktuella 

samspelet mellan dem båda, vilket är viktigt i min studie då den är en studie av 

samhället idag. Det är också nödvändigt för min analysmetod att se på 

samhällsdiskurser och i synnerhet de som berör politik och medier. Dock är min 

studie mer specifik i den mening att jag väljer att undersöka hur ett parti förhåller 

sig till de premisser som samhället konstruerar, vilket gör att min studie talar om ett 

fenomen grundat i politiken och hos våra maktutövare, men som påverkar hela 

samhällets diskurs.  
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Teori 

 

De teoretiska perspektiv som jag använder mig av i uppsatsen utgår från tidigare 

nämnda Faircloughs kritiska diskursanalys och text- och språkforskning kring att 

arbeta med ord och begrepp och hur dessa påverkar hur vi lever i samhäller. Något 

som tidigare nämnts i uppsatsen är relationen mellan politik och medier, vilket 

också är något som kommer att vägas in i detta kapitel och alltså ses ur ett 

teoretiskt perspektiv med hjälp av Fairclough. För att kunna se på materialet i 

förhållande till uppsatsens syfte är det alltså lingvistisk forskning som kommer att 

representera de teoretiska utgångspunkterna. Även fast jag i delar av uppsatsen 

talar om politiken som en del av marknadsföring har jag valt att inte utgå ifrån 

teorier om marknadsföring då min studie inte ser politik som en del av den 

traditionella reklambranschen, vilket jag även tydliggjorde i mina avgränsningar för 

uppsatsen.  Dessa definitioner kommer dock att diskuteras i slutkapitlet för att se 

om studien har öppnat upp för nya tolkningar.  

De teoretiker jag använder mig av är lingvisten Robin Lakoff som inriktar sig på 

genus och språkforskning. Även hennes man George Lakoff som forskar inom 

kognitiv lingvistik är central i min studie. Fairclough och diskursanalysen har redan 

nämnts i uppsatsens kapitel om tidigare forskning. Han kommer även att figurera i 

det här teoretiska kapitlet samt i metoden då diskursanalysen används både som 

teori och metod.  

 

Vad betyder ordet? 

 

George och Robin Lakoff menar båda att ord och begrepp är laddade med 

betydelser, vissa ord har till viss del samma betydelse, men alla människor har en 

subjektiv tolkning hur neutralt ordet än kan verka. Till exempel ser inte alla samma 

bild framför sig när de hör ordet bord, vilket Robin Lakoff använder som exempel. 

Dessa tolkningar man gör beror på en rad olika saker som har med erfarenhet och 
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kunskap av ordet att göra men även klass, kön, etnicitet, politisk och religiös 

tillhörighet är saker som kan påverka tolkningen. Erfarenheten som en person har 

av ett ord gör att det uppfattas olika från person till person. Ordet krig uppfattas 

olika av en som har varit med om det jämfört med en som inte alls har upplevt det. 

Dock är krig ett ord som av de flesta uppfattas som negativt och därför har en 

negativ laddning i sin ”natur”. Den ”naturliga” tolkningen är dock även den inlärd, 

små barn som aldrig hört ordet kan inte avgöra vilken laddning det har innan hon 

har lärt sig den. Man har alltså en personlig tolkning, men det finns också en 

naturlig eller allmän tolkning som kan sträcka sig över olika stora grupper av 

människor informellt indelade efter till exempel klass, kön, etnicitet, politisk och 

religiös tillhörighet. Tolkningar kan vara desamma i flera grupper, men kan också 

skilja.32  

 

We all, as human beings and members of cohesive societies, possess implicit 

folk-theories about meaning (…) We all believe that some ideas, terms, 

concepts, story-lines, and such, are “normal”—natural, simple, expected. 

Others seem more complicated, less probable, even bizarre..33  

 

Uttrycket ”vi talar samma språk”, kan man faktiskt tolka bokstavligt. Ofta kommer 

man överens med människor som har samma referensramar som en själv, eftersom 

man kan uppfatta saker på liknande sätt. Ofta i diskussioner med 

meningsskiljaktigheter beror dessa på att personerna har olika tolkningsramar och 

samhällssyn eller världsbild. Därför är det ett retoriskt knep att för att övertyga 

grupper få dem att tala samma språk. Språket ger oss, menar Robin Lakoff, ett sätt 

att skapa och förstå oss själva som individer och som delar av olika grupper i 

samhället och en gemenskap i en enad kultur. Språket säger något om oss själva.34 

 

                                                           
32 Lakoff, Robin Tolmach (2001) Language War. 
33 Ibid. S. 43 
34 Ibid. S. 21 
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Betydelser kan ändras under en tid, detta kan ta århundraden och bero på att 

samhället och uppfattningen om det förändras. Robin Lakoff skriver i ett exempel 

om när hon läste Shakespeare flera hundra år efter att berättelsen hade skapats 

och att hon hade svårt att förstå budskapet beroende på att ett ord hade ändrat 

betydelse: 

 

By then English society was changing: the government was becoming more 

democratic, and Calvinism encouraged the accumulation of wealth. So by the 

eighteenth century, desire for honor, power, or wealth was seen as a good 

thing, something it was hard to have too much of. As the values of society 

changed, the connotations of “ambition” shifted with it, so that today if we 

want to use the word with Shakespeare’s negative assumptions, we have to call 

it “blind” ambition.35  

 

Enligt Robin Lakoff är det våra samhällsbilder som påverkar våra tolkningsramar och 

allt eftersom att samhället utvecklas förändras våra bilder och därmed de 

tolkningsramar som vi har. Till exempel kan vi idag inte relatera till de kvinnofrågor 

som fanns på början av 1900-talet, eftersom kvinnosynen inte såg ut på samma sätt 

i samhället då. Jämställdhet problematiserades inte som det gör idag vilket gör att vi 

endast kan förstå handlingar utförda på den tiden om vi förstår den samtida 

uppfattningen om detta.  

Detta exempel visar på ett tillfälle när ramarna som finns kring ett begrepp eller 

uttryck har förändrats under en lång tid. En sådan förändring kan även göras under 

en kortare period och faktiskt vara en medveten handling av någon person eller 

grupp som besitter makten att kunna påverka en hel nations eller kulturs 

uppfattning och tolkningsramar.  

 

It is no accident that, at the very moment at which meaning making rights are 

being contested, politicians and others in the public eye have developed armies 

                                                           
35 Lakoff, R (2001) S. 88 
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of specialists whose job it is to construct public meanings via the skillful 

manipulation of language (…)36 

 

Att kunna styra över ett begrepp är alltså något mycket maktfullt i ett större 

perspektiv då man genom detta kan kontrollera en hel diskussion eftersom man 

själv har skapat ramarna. Att använda professionella personer som har till uppgift 

att skapa och sprida dessa ramar gör att chansen till att ens referensramar blir det 

normala och allmänna ökar.  

 

Makten över ordets betydelse 

 

I vardagen kan människor anpassa sitt språk efter situationen beroende på hur de 

vill bli uppfattade, eller för att ens bli förstådda. Ett finare och mer korrekt språk 

kan användas på en anställningsintervju medan ett ledigare språk talas på 

lunchrasten. Dock är människor i vardagen ofta inte fullt så medvetna om enskilda 

ords betydelser, till skillnad från till exempel politiker eller människor i 

försäljningsbranschen. Personer i maktpositioner ser ordval som något väldigt 

viktigt för att bli uppfattade på ett önskvärt sätt, med hjälp av de strategiska 

ordvalen kan helheten påverkas på ett avgörande sätt. Orden är inte bara ord utan 

verktyg som används för att förklara sitt tankesätt och på ett retoriskt korrekt sätt 

argumentera för sin sak. Robin Lakoff beskriver ords betydelse:  

 

And since so much of our cognitive capacity is achieved via language, control of 

language— the determination of what words mean, who can use what forms of 

language to what effects in which settings— is power. Hence the struggles I am 

                                                           
36 Lakoff, R (2001) S. 20 
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discussing (…) are battles over the ability to define, and thus create, a large part 

of our reality.37 

 

Det pågår en slags tävling om att få ge mening åt ord menar Robin Lakoff. Den som 

har makten över ordets mening har kraften att påverka en hel kulturs uppfattning. 

Och, menar Lakoff vidare: “Culture, after all, is the construction of shared meaning. 

These cases are about nothing less than our definitions of ourselves and who can 

make them. Therein resides power, directly or not.”38 Att en kultur kan definieras 

som en grupp människor som lever på liknande sätt visar också att de oftast har 

språket gemensamt, eftersom det ena skapar det andra. Att få makten över en hel 

kultur har också med att konstruera de gemensamma referensramarna och språket 

att göra.39 

 

Framing 

 

Ord har olika betydelser beroende på i vilket sammanhang de nämns, precis som de 

på olika sätt kan tillskrivas nya betydelser. Robin Lakoff beskriver hur viktigt det är 

att få makten över ett ord eftersom ord är det främsta sättet att uttrycka sina 

känslor. Kan man få människor att använda ett ord på ett visst sätt och detta sprids 

är det ett sätt att få andra att tala om sina egna värderingar.  

 

New words are created, old ones given new meanings. Links between form and 

meaning are forged and strengthened when people use those words in specific 

contexts, with specific nuances and connotations. Whoever gets to establish 

those connections first and best controls the meanings (in the larger sense) of 

these new words and expressions. And since words are at the forefront of our 

persuasive efforts, controlling meaning brings victory in the continuing war for 

                                                           
37 Lakoff, R (2001) S. 42 
38 Ibid. S. 19 
39 Ibid.  
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hearts and minds by defining our cultural “values” and personal “identities”— 

themselves words currently in the front lines. 40 

 

Planterar man ett ord i en viss kontext tillräckligt ofta kan ordet till slut tillhöra den 

diskursen och få en ny allmän tolkning och betydelse. Detta är sättet att göra om 

betydelsen i ett ord, vilket är väldigt effektivt för att få fler att använda det. Det 

finns de som använder ordet med den gamla betydelsen och andra som talar om 

det i dess nya bemärkelse, vilket gör att man kan använda samma ord och mena 

olika saker och man vet aldrig vilken tolkning den som lyssnar har. Detta kallas 

”reframing” menar George Lakoff, “When the same language is used by many 

people across the country to frame an issue, it comes to be accepted as normal 

because it has become a part of peoples brains’.”41 

 

Robin Lakoff beskriver hur ”framing” finns med oss i vardagen och i det sociala livet 

samt hur det påverkar oss i sättet vi agerar i olika offentliga sammanhang:  

 

So we can think, for instance, of “restaurants” or “classrooms” or “political 

debates” as frames, within which we expect certain kinds of utterances and 

make sense of the utterances we encounter based on our recognition that we 

are operating within a predetermined frame.42 

 

I samhället lever vi efter konstruerade ”ramar”, man kan kalla det samhällets 

oskrivna regler. På en restaurang förväntar man sig ett visst mottagande och man 

beter sig på ett visst sätt. I alla dessa sammanhang anpassar man sig efter vad 

samhället har sagt att man ska göra. Om något skulle göra att dessa regler ändras, 

till exempel om ramen och verkligheten inte stämmer överens vet vi inte vad vi ska 

göra och våra inlärda handlingssätt kan inte hjälpa oss. ”Once a frame shifts, 

                                                           
40 Lakoff, R (2001) S. 87 
41 George Lakoff (2004) Don’t think of an elephant. S. 107 
42 Lakoff , R (2001) S. 47 
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everything changes. We are, in a way, brought back to infantile incompetence.”43 

Robin Lakoff menar att en av våra viktigaste lärdomar när vi växer upp är att förstå 

samhället och hur man som människa beter sig i olika situationer. Ramarna är inget 

som man föds med, vilket betyder att om dessa skulle försvinna från en vuxen 

människas beteende skulle det vara som att gå tillbaka till barnstadiet, därmed 

skulle man i stort sett inte kunna skilja mellan rätt och fel. Detta menar också 

George Lakoff då han talar om att framing hör ihop med begreppet ”common 

sense”, vilket innebär det sunda förnuft vi åberopar i olika situationer. De 

handlingar som vi tycker är naturliga att utföra i olika situationer kommer från de 

ramar vi har lärt oss att koppla dem till. Dessa lärdomar beror på hur vi har växt upp 

och sett andra människor handla. Våra tolkningsramar hör också ihop med hur ens 

världsbild ser ut, och den uppfattningen är en del av vad som formar våra åsikter.44  

 

George Lakoff menar att man när man ändrar människors invanda ramar och 

lärdomar som får en att agera på olika sätt kallas det för att ”reframe”. Detta kan i 

nästa steg ändra folks uppfattning om olika saker och därefter ändra åsikter i 

sammanhanget. Allt detta hör ihop och är något som man kan utnyttja när man ska 

övertyga folk till exempel inom politiken.45 I presidentvalet 2004 menar George 

Lakoff att de konservativa använde sig av ”reframing” för att få med sig de väljare 

som traditionellt inte stod på deras sida. 

 

Conservative political and intellectual leaders faced a challenge in carrying out 

their goals. They represented an economic and political elite, but they were 

seeking the votes for middle- and lower-class working people. (…) They faced a 

massive framing problem, a problem that required a change in everyday 

language and thought.46  

 

                                                           
43 Lakoff, R (2001) S. 48 
44 Lakoff, G (2004) 
45 Ibid. S. XV 
46 Ibid. S. 87 f 
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Att övertyga någon om att ändra sina grundvärderingar är en svår om inte omöjlig 

uppgift. Men om man bara gör på rätt sätt, kan man lyckas vilket gör att personen 

utgår från nya tolkningar av samhället – och får nya tolkningsramar, och därmed 

tänker på ett annat sätt. I många fall är inte ens personen medveten om att den har 

fått nya ramar att reflektera över och använda sig av. Om man delar uppfattning om 

hur samhället fungerar är det lättare, för att inte säga självklart, att man håller med 

om vilka åtgärder som måste prioriteras och på vilket sätt det ska ske. “Reframing is 

changing the way the public sees the world. It is changing what counts as common 

sense. Because language activates frames, new language is required for new 

frames. Thinking different requires speaking differently.”47 George Lakoff menar 

alltså att en språkförändring är viktig för att få folk att tänka i andra banor än sina 

invanda. Ords ramar och tolkningar kan vara svåra att ändra vilket gör att man 

hellre byter ut ord än att ändra betydelsen. Om man ändå lyckas ge ett 

betydelsefullt ord en ny betydelse är detta ett effektivt sätt att förvirra personer om 

vilken betydelse ett ord har, om innebörden skiljer sig betydligt för 

helhetsuppfattningen. Vilket är vad Robin Lakoff talar om när hon säger att den som 

får ge ett ord sin betydelse har makten över det.48 

 

George Lakoff menar att ramar är något naturligt som alla människor förhåller sig 

till och alltid kommer att göra. Han menar dock att man inte ska behöva anpassa sig 

eller leva efter de ramar som till exempel politiska grupper skapar, om det inte 

gynnar en själv. Ett sätt att sprida sitt budskap är via massmedia, och det är ofta 

även så ramar sprids. Han anser att det är mediernas ansvar att se igenom dessa 

politiska retoriskt skapade ramarna, och för att hålla sig neutrala inte anpassa sitt 

språk efter dem.49  

 

The media does not have to accept the right wing´s frames. What can a reporter 

ask besides ‘Do you support gay marriage?’ Try this: ‘Do you think the 

                                                           
47 Lakoff, G (2004) S. XV 
48 Lakoff, R (2001) S. 42 
49 Lakoff, G (2004) S. 51 
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government should tell people who they can and can’t marry?’(…) Reframing is 

everybody’s job. Especially reporters’.50 

 

George Lakoff tycker att om man är i en situation där man diskuterar är det viktigt 

att man talar utefter ens egna ramar och med ett språk som är gynnsamt för en 

själv: “Never answer a question framed from your opponent’s point of view. Always 

reframe the question to fit your values and your frames.”51 Detta är en viktig punkt 

att komma ihåg när man ska argumentera för något. George Lakoff menar att en 

diskussion redan kan vara förlorad om man svarar på en fråga som är ställd utifrån 

motståndarens ramar, eftersom åhörarna redan har gjort en association som hör 

ihop med ett svar. Därför ska man alltid göra om frågan så att den blir ställd på ett 

fördelaktigt sätt, och aldrig acceptera en diskussion förd i fel kontext. 

 

 

Diskursanalys  

 

Diskursanalysen kommer jag att använda som både teori och metod och nedan 

redogör jag för de grunder man måste veta för att förstå dem båda. I metodkapitlet 

gör jag en kompletterande beskrivning av hur jag använder diskursanalysen som 

analysmetod i denna studie, men jag har inte för avsikt att skilja på dessa då det ena 

för med sig det andra. Detta innebär att denna teoretiska del av diskursanalysen är 

viktig för att förstå hur den används som metod.  

 

Fairclough52 utgår i sin kritiska diskursanalys av ett samhälle uppbyggt av olika 

sociala och kulturella diskurser som påverkar samt påverkas av hur vi 

kommunicerar. En diskurs kan jämföras med ett sammanhang eller kontext då vi 

använder oss av vårt common sense för att handla i olika situationer. Det finns dock 

inget entydigt sätt att se på diskurser och använda diskursanalys då det finns olika 

                                                           
50 Lakoff, G (2004) S. 50 
51 Ibid. S. 116 
52 I detta kapitel väljer jag att referera till Marianne Winter Jörgensen & Louise Phillips tolkningar av 
Faircloughs diskursanalys för att få en så överskådlig och saklig genomgång av denna som möjligt. 
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teoretiker som använder det på olika sätt. Jag har som sagt valt att utgå från 

Faircloughs kritiska diskursanalys.  

Att se diskurser som det som styr samtal är vad diskursanalysen utgår ifrån. En 

kommunikativ handling består av ordval och andra val av till exempel gester och 

uttryck utifrån de redan bestämda diskursordningarna. Dessa i sin tur påverkas av 

den sociala praktik som styr samhället i ett större perspektiv. 53
   

De diskursordningar som samhället konstruerar beskriver hur vi beter oss i sociala 

sammanhang, samt hur vi ska bete oss. Vilket innebär att de påverkar varandra då 

de både konstruerar samt konstrueras av människans handlande. Fairclough menar 

att dessa påverkbara diskursordningar som existerar i ett sammanhang kan 

utnyttjas på ett fördelaktigt sätt genom att man kan ändra dem och på så sätt hitta 

nya sätt att kommunicera. Detta kan man göra genom att ändra det förutbestämda 

språket i en diskurs, vilket mest tacksamt görs genom att man utnyttjar diskurser 

och genrer på nya sätt alternativt använder sig av diskurser och genrer från andra 

diskursordningar. Fairclough menar att diskursordningar är öppna för dessa 

förändringar.54  

Faircloughs diskursanalys kan jämföras med de ramar som lingvisterna Lakoff talar 

om. Fairclough menar dock att en analys av en diskurs är mer komplicerad än vad 

som går att reda ut av en ren textanalys som saknar de teoretiska perspektiven om 

det sociala och kulturella sammanhangen. Därför måste man arbeta på ett 

tvärvetenskapligt sätt för att kunna se göra en fullgod analys.55  

Fairclough menar således att en text måste sättas in i en diskurs (ett sammanhang) 

och analyseras utifrån de premisser som den diskursen för med sig. Detta är en 

viktig aspekt som påverkar hur texten har framställts och därmed vad den säger.  

Fairclough delar in en kommunikativ händelse i tre dimensioner:  

 

                                                           
53 Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips (1999) Diskursanalys som teori och metod. S. 76 
54 Ibid. S. 76 
55 Ibid. S. 72 
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• Den är en text (tal, skrift, bild eller en blandning av det språkliga och det visuella).  

• Den är en diskursiv praktik, som innebär produktion och konsumtion av texter.  

• Den är en social praktik56 

 

Dessa tre dimensioner av en text är de man bör identifiera för att kunna göra en 

diskursanalys. Fairclough menar dock att texter har potential att ha flera betydelser, 

och det förekommer att dessa talar emot varandra. Majoriteten av texter är öppna 

för flera tolkningar.57 Detta innebär att en diskursanalys till viss del alltid är 

subjektiv, vilket är naturligt då den bygger på tolkningar. 

 

”Medialisera” politiken och politikerna 

 

Faircloughs studie om New Labour diskuterar också relationen mellan politiker och 

media. Fairclough menar att språket alltid har varit viktigt i politiken eftersom det är 

den vanligaste kommunikationsformen, det finns många minnesvärda politiska tal 

genom tiderna.  

 

Political differences have always been constituted as differences in language, 

political struggles over the dominant language, and both the theory and 

practice of political rhetoric go back to ancient times. Language has therefore 

always been a relevant consideration in political analyses. But language has 

become significantly more important over the past few decades because of 

social changes which have transformed politics and government.58  

 

De senaste decennierna har samhällsstrukturen när det gäller informationsspridning 

ändrats, menar Fairclough, och det har gjort att mer och mer information sprids via 

medier, samt att nya medier föds.  Följder av detta är att språket och framföranden 

har fått anpassats efter detta, eftersom man måste ta hänsyn till att medier har 

egna mål och krav med sitt distribuerande av information.  Fairclough menar att 

                                                           
56 Winther Jörgensen & Phillips (1999) S. 74 
57 Ibid. S. 80 
58 Fairclough (2000) S. 3 
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detta har påverkat relationen mellan politik och media, och i praktiken kan detta 

synas genom att politiska framföranden har blivit mediala events. Detta medför att 

politiken måste anpassas till medieformatet för att få uppmärksamhet, i och med 

detta medialiseras politikerna.59 

 

Att kommunicera i politiken med dessa nya reformer att ta hänsyn till gör att den 

offentliga debatten kan föras på olika plan och att fler har tillgång till den. Förut 

kunde folk bidra till debatten via insändare i tidningar, idag gör Internet det möjligt 

att direkt föra sin talan utan att media censurerar eller gör urval.  

En annan konsekvens av ”medialiseringen” av politiken är att de politiska ledarna 

blir en del av media, de blir mediepersonligheter vilket innebär att deras image är 

viktig.60 Politikerna ska inte bara vara bra ledare, de ska även ha tilltalande 

personligheter och gärna visa vilka de är som privatpersoner.  

 

Communicative style is a matter of language in the broadest sense – certainly 

verbal language (words), but also all political style (gestures, facial expressions, 

how people hold themselves and move, dress and hairstyle, and so forth).61 

 

Idag är det inte bara ideologier som värdesätts i politiken, utan att kunna prata och 

visa upp sig är också viktigt. Att vara en mediepersonlighet idag innebär att visa upp 

sin personliga stil, och en politiker är i högsta grad med i rampljuset och måste 

anpassa sig efter marknaden. För att bli folkkär krävs en personlighet som står ut 

och därför tar man till metoder och strategier för att bli en så omtyckt person som 

möjligt. Fairclough menar att allt från kroppsrörelser till hårfärg är viktigt för att 

kunna skapa en image som är lätt att tycka om.62 

 

                                                           
59 Fairclough (2000)  S. 3 
60 Ibid. S. 4 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
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Språk ses som ett centralt fenomen i uppsatsen och lingvistik och diskursanalys är 

viktigt för att förstå detta. Ordets makt och hur man strategiskt kan använda ord för 

att få makt är något som kommer att återkomma i uppsatsen. Hur relationen mellan 

politik och media påverkas av samtiden och hur en diskursiv praktik kan förändras 

är också viktiga uppfattningar, samt sambandet mellan text, diskursiv praktik och 

social praktik. 
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Metod & material 

 

Denna uppsats kommer som jag har nämnt tidigare att inrikta sig på nya 

moderaterna och materialet jag använder hör hemma i moderaternas kampanj 

inför valet 2006. Jag vill i den utsträckning jag använder material från moderaterna 

försöka att se det ur deras eget perspektiv, men jag kommer även att kritiskt 

granska deras framföranden vilket gör att jag inte problematiserar ur deras ögon 

utan mer tar rollen som en kritisk opartisk väljare och ser på nya moderaternas 

framtoning som helhet. Moderaternas egna material kommer att ställas vid sidan av 

varandra för att se hur de själva framställer sin förändring i olika sammanhang.  

 

Materialval 

 

Urvalet av materialet baserades på syftet med uppsatsen och jag fick gå igenom 

syftet noga för att se vilket material som kunde bli representativt för att få fram ett 

tillförlitligt resultat. Det vill säga, jag fick göra ett urval och avgränsningar för att 

kunna peka på väsentliga punkter. Jag har under arbetets gång insett att en analys 

av detta ämne kan göras på många olika sätt, vilket gör att sambandet mellan syftet 

och avgränsningen av materialet måste preciseras och motiveras för uppsatsens 

läsare. Jag har valt att inte ha med intervjuer främst av två orsaker; för det första för 

att det skulle bli en för personlig källa och dess representativitet för moderaterna 

som nationellt parti skulle kunna ifrågasättas. Det skulle givetvis vara intressant att 

höra vad moderater ute i landet har att säga om sitt partis förändring men det 

skulle vara information som inte skulle kunna behandlas på samma sätt som resten 

av mitt material. För det andra ville jag bara ha med material som moderaterna 

frivilligt har presenterat för väljare eftersom det är en viktig del i mitt syfte, att 

jämföra hur de i olika sammanhang presenterar sig själva. I en intervjusituation kan 

frågorna samt intervjuns syfte påverka svaren och därmed bli missvisande. Eftersom 

det även ingår i syftet att undersöka hur moderaterna presenterar sig i olika forum 
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skulle en intervju på ett sätt bli ett nytt forum, men inte tillräckligt gediget för att 

kunna sättas i jämförelse med de övriga utvalda forumen.   

Analysen utgör en slags komparativ studie av moderaterna själva, allt material är 

deras egna ord och representerar olika kommunikationsvägar till olika målgrupper. 

Detta gör att språkvalet varierar och vikt läggs på olika saker beroende på vilken 

målgrupp informationen är riktad till. För att lättare förstå mitt val av material och 

de olika kommunikationsvägarna görs en målgruppsanalys och definiering av varje 

del av materialet, denna görs i materialpresentationen som följer nedan. 

 

Materialpresentation  

 

Materialet består av tre huvudkällor; (1) Reinfeldts tal på partistämman den 26 

augusti 2005, (2) den grafiska guiden som publicerades offentligt på moderaternas 

hemsida kort efter valet 2006 samt (3) moderaternas hemsida. Dessa kommer att 

användas på olika sätt i analysen, dels som en helhet, eftersom allt material har 

gemensamt att det är moderaternas sätt att uttrycka sig och marknadsföra sig som 

parti. Men dels kommer de olika delarna även att jämföras utifrån deras olikheter 

då analysen letar efter skillnader i sättet att lägga fram sig själva, och då i synnerhet 

deras presentation av förändringen. Jag vill se hur dessa skiljer sig beroende på 

målgruppen.  

Reinfeldts tal kommer att urskiljas som moderaternas mer eller mindre interna 

språk och behandlas i uppsatsen som ett tal till moderater och där konceptet ”nya 

moderaterna” introduceras i ett utbildande syfte, för redan aktiva moderater. 

Därmed talar Reinfeldt mycket om traditioner och att moderaterna är samma parti 

ideologiskt men att de ska presenteras på ett nytänkande sätt för att få fler väljare 

att se moderaterna som ett regeringsalternativ. I detta tal introduceras den nya 

stilen som moderaterna åtar sig. Jag kommer att analysera hur den nya stilen 

appliceras på de gamla värderingarna för att utreda vad det är som har förändrats, 
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utseendet eller värderingarna. Språket, ordvalen och tolkningar blir centrala för 

talets analys.  

Den grafiska guiden lades ut på hemsidan kort efter valsegern 2006 och framstår 

som ett internt material som ska guida moderaterna till att använda rätt uttryck i 

offentliga sammanhang. Men i texterna tyder det på att det är en manual till 

väljarna för hur de ska se och tolka moderaterna. Guiden förklarar hur nya 

moderaterna har förändrats grafiskt och i sättet att kommunicera samt visa upp sig 

för människor. Därför ses den grafiska manualen som något som vänder sig till 

väljare och inte aktiva politiker, som kanske skulle verka mest naturligt. Det är dock 

en paradox som beaktas i analysen. I och med formatet är det i vilket fall tydligt att 

detta material fokuserar på moderaternas förändring och då främst den grafiska, 

vilket innebär att varken moderaternas traditionella ideologier eller eventuella nya,  

nämns i detta material. 

Hemsidan har både moderater, motståndare och de som befinner sig mittemellan, 

som målgrupp, vilket gör detta till ett forum blandat av de båda andra källorna. Här 

visas både ideologier och grafisk design upp och konceptet nya moderaterna sätts 

på sin spets eftersom det här visas upp i praktiken. Hemsidan är också den mest 

naturliga och lättillgängliga informationsspridaren av dessa. Under perioden av min 

pågående studie bytte moderaterna ut sin hemsida mot en ny mer anpassad efter 

nya moderaternas uttryck, detta var hösten 2008. Jag har ändå valt att använda den 

sida som var deras officiella före och under valet eftersom det är inom min 

tidsmässiga avgränsning, samt att den är mest aktuell för deras presentation av 

förändringen.  

 

Analysmetod 

 

Faircloughs kritiska diskursanalys som jag presenterade i teorikapitlet är en sorts 

språkanalys som också kopplar samman språket med det stora perspektivet och ser 

på följderna, vilket är mitt syfte med studien. Jag har valt att analysera både texter 

och bilder vilket är förekommande i diskursanalysen och då behandlas bilderna som 
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texter.63 Jag kommer att se bilderna som komplement till de texter där bildspråket 

beskrivs samt som illustrationer av instruktionerna av bildspråket. 

Jag kommer att jämföra hur moderaternas språk påverkas beroende på vilken arena 

de befinner sig på och vilken publik de talar till. För att kunna jämföra de olika 

framförandena har jag plockat ut exempel där jag tycker att man kan ifrågasätta 

deras genuinitet och om de säger samma sak i alla lägen. Jag vill belysa deras retorik 

som i detta val blev påtaglig. Jag har i materialet valt exempel där de talar om 

samma ämne och sedan analyserat om specifika ordval och språket som helhet 

förändras och om det i sin tur gör att budskapet kan uppfattas på olika sätt. Vilket 

kommer från diskursanalysens anvisningar om de tre dimensionerna text, diskursiv 

praktik och social praktik. Fairclough förklarar analysprocessen som följer:  

 

Alla tre dimensionerna ska dras in i en konkret diskursanalys av en 

kommunikativ händelse. Det vill säga man ska se på 1) textens egenskaper(text) 

2) de produktions- och konsumtionsprocesser som är förbundna med texten 

(diskurs praktik); och 3) den bredare sociala praktik som den kommunikativa 

händelsen är en del av (social praktik).64 

 

Alla tre dimensioner är viktiga för att skapa en helhet. Ett exempel på en precisering 

av dimensioner i min studie är (1) moderaternas presentation i form av text, (2) 

moderaternas forum för presentationen av materialet samt (3) den svenska 

politikens retorik. Min analys behandlar dock många olika kommunikativa händelser 

på olika nivåer och diskuterar även svensk politik sedd i en internationell diskurs.  

                                                           
63 Winther Jörgensen & Phillips (1999) S. 67 
64 Ibid. S. 74 
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Analys 

 

Till en början kommer jag att sammanfatta materialet och ta ut de delar som jag 

kommer att belysa i analysen, men materialet kommer sedan att presenteras 

samtidigt som det analyseras. Materialet består av Reinfeldts tal på partistämman 

200565, den grafiska guiden66, samt moderaternas hemsida efter kampanjen67. 

Kort tid efter valet 2006 publicerade moderaterna sin nya grafiska manual på sin 

hemsida. Partiets grafiska förändringar presenterades detaljerat samt hur deras 

framtoning, språk och den önskade allmänna bilden av partiet skulle vara. De olika 

delarna jag kommer att analysera är dels partisekreterarens inledning där han talar 

om nya moderaternas uppdrag och hur de ser på sin förändring precis efter valet.68 

Nya moderaterna har även anammat nya begrepp som de ska använda istället för 

vad de kallar för ”politiska, tekniska och utslitna ord”69. Dessa finns på en lista vilka 

jag kommer jag att analysera.70 Jag kommer även att exemplifiera gamla uttryck 

som moderaterna har gett ny betydelse. Dessa exempel kommer att analyseras 

tillsammans med bilder från kampanjen och detta kommer att ses i relation till det 

bildspråk som moderaterna beskriver i den grafiska manualen.  

Reinfeldts tal är intressant att analysera för att det är en presentation av 

övergången till nya moderaterna där målgruppen är moderater på partistämman. 

Reinfeldt måste övertyga inbitna moderater om att en förändring av partiet är 

nödvändig, samtidigt som han måste försäkra dem om att partiet inte har lämnat 

sina grundvärderingar. Han talar om en ny tid men samtidigt om tradition. Jag 

kommer att utgå från olika citat från talet och applicera ett diskursanalytiskt 

perspektiv på dessa, för att se vad man kan urskilja för retorik och om det finns 

något som talar emot vad de säger i mitt övriga material.  

                                                           
65 Fredrik Reinfeldt (2005-08-26) Installationstal på partistämman i Örebro.  
66 Moderaterna, �ya moderaterna. En guide till nya moderaternas utseende. (2008-09-15 u.å) 
67 Moderaterna, www.moderat.se (2008-03-15)  
68 Moderaterna, �ya moderaterna. En guide till nya moderaternas utseende. (2008-09-15 u.å) S. 3 
69 Ibid. S. 5 
70 Ibid. 
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Hemsidan är den främsta platsen för nya moderaterna att visa upp sig på eftersom 

det är en arena för självpresentation, fri från medial filtrering och som är 

lättillgänglig för många väljare. Där kan moderaterna visa upp sin nya profil. Hur 

den framställs kommer att analyseras utifrån vad som sades i Reinfeldts tal och i 

den grafiska profilen.  

 

”Välkomna till de nya moderaterna”71 

 

Jag fick ett uppdrag av valberedningen i maj 2003. Det följdes av en 

partistämma i oktober 2003, där vi valde en ny partistyrelse och jag fick 

förtroendet att leda moderaterna. Uppdraget jag fick var att restaurera 

moderaterna efter en svår valförlust, att förnya och utveckla moderaterna i en 

ny tid och att utveckla moderaterna utifrån de utmaningar som de människor 

som lever i Sverige upplever.72 

 

Reinfeldt välkomnade sina partikamrater till partistämman i Örebro i augusti 2005 

genom att berätta att han skulle inviga dem i en restaurerad version av 

moderaterna, och han kallade dem för nya moderaterna.  

Reinfeldt strävar i sitt tal efter att framstå som öppen med hur de har gått tillväga 

och framhåller att en förändring har skett inom partiet. Reinfeldt menar att i vad 

han kallar en ny tid måste man utvecklas.73 ”I allt detta har vi definierats och 

utvecklats som politiskt parti. Det ser jag som min uppgift att också föra med mig 

när moderaterna möter en ny tid.”74 Reinfeldt talar om en ny tid och att alstra en ny 

tid i samhället och få hela Sverige att tala om en ny tid inom politiken är 

moderaternas sätt att få en nystart efter sin nedåtgång i opinionsmätningarna. Om 

moderaterna säger att det är en ny tid och att de har förändrats i takt med den nya 

tidens uppkomst, får det människor att undra om de andra partierna har gjort 
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samma sak. Det var endast allianspartierna som man kan säga följde med i 

förändringen och detta gör att vänsterpartierna framstår som omoderna och som 

partier som inte följer med i utvecklingen.  Detta kan även ha påverkat uppkomsten 

av den allmänna diskussionen om att Göran Perssons tid som partiledare kanske var 

över. Att han fick sitta kvar ännu ett val kan inte ses som nytänkande, vilket enligt 

moderaterna var vad svensk politik behövde. Moderaterna planterade en 

samhällsbild och presenterade sin lösning, vilken sedan folket fick ta ställning till. 

Reinfeldt börjar bakifrån, eftersom de har sin ideologi och sina grundvärderingar 

som de strävar efter att få igenom, måste de se till att folket får samma 

samhällsuppfattning som dem. Lösningarna finns men nu behövde de bara övertyga 

folket om vilka problem som finns, problem som sammanfaller med deras politik. 

Fairclough belyser i sin studie om New Labour deras sätt att tala om den globala 

ekonomin på ett helt nytt sätt. Detta var en av de saker som ”The Third Way” 

utgjorde och Fairclough menar att sättet att prata om världen inte behöver beskriva 

hur den är, utan man kan konstruera hur världen är genom sättet att tala.75  Den 

nya tid Reinfeldt talar om kan tolkas som samma retoriska princip som när Tony 

Blair konstruerar ”the new global economy”.  

Reinfeldts anförande om nya moderaterna hölls den 26 augusti 2005. Detta var 

nästan exakt ett år innan riksdagsvalet som för Sverige blev historiskt i och med 

maktskiftet efter en tolvårig socialdemokratisk regering. Moderaterna hade inte på 

väldigt länge haft så låga opinionssiffror som efter valet 2002. Det var väldigt viktigt 

för dem att återfå förtroende och mycket tid och arbete lades ner för att åter göra 

moderaterna till ett stort parti. Valet skulle representera moderaternas återkomst 

och var därför väldigt viktigt för dem.  

Reinfeldt berättar i sitt tal om hur processen har gått till för att få fram nya 

moderaterna. ”Inför mitt uppdrag reste jag runt mycket för att träffa så många 

moderater som möjligt. Jag gjorde det för att se hur moderaterna mådde 

idémässigt.”76 Moderaternas utveckling beskriver Reinfeldt inte som något gjort av 

moderaternas högsta ledning, utan som ett samarbete utfört i dialog med politiker 

                                                           
75 Fairclough (2000) S. 23 
76 Reinfeldt (2005-08-26) 



 

38 
 

och medlemmar runt om i landet. Även om Reinfeldt ser sig själv som ledare för 

förnyelsen.77 Reinfeldt talar om gamla moderata ledare som har inspirerat honom i 

sitt arbete för nya moderaterna. Han nämner partiets mest framgångsrika ledare; 

Arvid Lindman, Jarl Hjalmarsson, Gösta Bohman och Carl Bildt som de personer som 

moderaterna tar med in i sin förnyelse. Dessa personer har skapat framgång på 

olika sätt för partiet och skapat de traditioner och ideologier som Reinfeldt talar 

om. Han nämner inte de partiledare som förknippar moderaterna med dess sämre 

tider, till exempel Reinfeldts föregångare Bo Lundgren. Detta tyder på att dessa inte 

får följa med in i förnyelsen, och inte ska förknippas med nya moderaterna. Det som 

har varit positivt får följa med medan det negativa lämnas hos ”gamla 

moderaterna”, vilket är ett tydligt retoriskt tilltag genomgående i kampanjen.  

Reinfeldts sätt att vara öppen med hans tillvägagångssätt är inte bara för att 

redovisa arbetets gång för sina partikamrater, utan Reinfeldt vill redan i det skedet 

visa prov på den nya framtoning som han har fört in i partiet. I den grafiska guiden 

skriver partisekreterare Per Schlingmann om hur nya moderaterna vill uppfattas. 

Han skriver att de bland annat ska föra ner politiken på en vardaglig nivå och prata 

så att alla förstår, samt utgå från väljarna, deras behov och problem.78 På samma 

sätt har Reinfeldt gjort med sina partimedlemmar det vill säga talat på ett personligt 

sätt och utgått från lokal nivå när han har restaurerat partiet. Detta visar han när 

han väljer att använda orden ”att resa runt till så många av landets moderater som 

möjligt”79. Han säger därmed att han har tagit sig tid med att fysiskt besöka 

moderater, vilket får honom att framstå som en personlig och empatisk ledare, som 

ser folket som individer och inte grupper. Han vill samtidigt framhäva den 

sammanhållning som finns inom partiet samt den demokrati som råder. Såhär 

berättar Reinfeldt om sättet de har jobbat tillsammans för att skapa nya 

moderaterna:  
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Allt detta är vad vi har jobbat med under moderaternas utveckling. Vi började 

med våra idérötter. Vi ställde oss frågan hur vi kan få en genomförbar politik, 

baserad på vår människosyn och våra idéer. Vi har genomarbetat vårt politiska 

alternativ. Och vi lägger nu till stämman slutsatserna av två års arbete. Två års 

arbete som vi har valt att genomföra under mycket öppna arbetsformer.  

Det är flera hundra moderata förtroendevalda som har varit involverade i 

framtagandet av de propositioner som stämman nu ska ta ställning till. Det har 

också varit vår ambition att utformandet av moderaternas nya politik skulle 

omfattas av att så många som möjligt fick säga sitt. Till detta gavs också 

utrymme att inkomma med följdmotioner och reaktion när arbetet väl var 

färdigt. Allt detta för att visa på lyhördhet, men också ge verklig möjligheter till 

förankring i arbetet.80 

 

Det råder inga tvivel om att Reinfeldt här vill visa upp sin demokratiska inställning, 

och inför valet få fler människor att se att moderaterna är lyhörda och bryr sig om 

individer. När Reinfeldt berättar att han lyssnar på sina väljare antyder det att det 

skulle vara något unikt, vilket indirekt ifrågasätter andra partiledares inställning till 

enskilda människor och kontakten med sina medlemmar och väljare. 

Schlingmann skriver i den grafiska guiden: ”(…) vi som moderater fokuserar på vad 

vi vill åstadkomma, inte först och främst på vad som är fel på andra partiers politik.” 

Detta ifrågasätter också de andra partiernas inställning till hur man ska förhålla sig 

till andra partier. Detta får moderaterna att framstå som moraliskt korrekta, 

eftersom man moraliskt sett ska framhäva sig själv istället för att påpeka andras 

brister, man kan jämföra det med idrottens ”fair play”. Schlingmanns uttalande 

skulle man kunna tolka på tre olika sätt. Första alternativet skulle vara att 

moderaterna bara vill framhäva sig själva som goda medspelare. Det andra skulle 

vara att de menar att beskylla de andra partierna för att vara sådana som hellre tar 

upp andras fel än sina egna rätt, vilket då skulle göra att moderaterna säger emot 

sig själva. En tredje tolkning är att smutskastning mellan partier är en del av 

politiken men att moderaterna inte ”först och främst” tar till dessa metoder.  
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Det nya språket 

 

Efter stämman i augusti 2005 förankrades de nya moderaternas nya framtoning hos 

politiker runt om i landet, detta visade sig främst i form av ett nytt språk där man 

talade i nya termer. Det nya språket förändrade moderaternas framtoning och 

många visste inte på vilket sätt moderaterna hade förändrats. Var det bara 

utseendemässigt och språkligt eller talade de också om nya värderingar. Sedvanliga 

uttryck som ”skattesänkningar” och ”privatisering” fanns inte längre i de moderata 

politikernas vokabulär, utan ersattes med nya moderaternas språk, för att angripa 

problem och tala om lösningar på nya sätt. Slagorden ”Frihet under ansvar” känns 

igen från valet 2002. Reinfeldt förklarar nu hur de har ersatt begreppet frihet; ”I vår 

tid, i vårt land, i vårt Sverige och nära människor så handlar frihet om möjligheten 

att bestämma över det egna livet.”81 De väljer att översätta frihetsbegreppet till 

möjligheten att bestämma själva, vilket kan jämföras med ordlistan som analyseras 

längre fram i uppsatsen. I kampanjen inför 2006 års val väljer nya moderaterna att 

prata om frihet i dessa nya termer istället för på gamla moderaternas sätt. Detta gör 

de för att belysa sin nya image, där illusionen blir att de talar om något nytt, men 

säger Reinfeldt, de talar egentligen om samma tradition.82 Begreppet frihet är för 

sig självt ett positivt ord men det är i sammanhanget något som gamla moderaterna 

talade om, därför måste uttrycket förnyas. Frihet i samband med valet 2002 kan 

kopplas till begreppet privatisering som också är ett begrepp som användes 

frekvent då. Denna sammankoppling kan tolkas och därefter sammanfattas som 

”friheten att bestämma över sin sjukvård”, enligt nya moderaternas retorik.  

 

För att visualisera förändringen av det moderata partiet gjordes flera saker, bland 

annat bestämde man sig för att kalla sig själva för nya moderaterna, vilket var den 

tydligaste yttre förändringen eftersom benämningen användes i alla 

marknadsföringssammanhang och namnet är något som alltid är synligt. 

Moderaterna valde dock att ha kvar sitt riktiga namn, Moderata samlingspartiet, 
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vilket gör att man ställer sig frågan vad det är som har förändrats. De har inte blivit 

ett nytt parti eftersom de har kvar sitt namn, de har inte heller bytt ideologier eller 

grundvärderingar enligt Reinfeldt. Den enda förändring de medger är den grafiska 

samt sättet att kommunicera, det vill säga retoriken. Detta gör att man kan undra 

om deras marknadsföring av förändringen inte är oproportionerligt stor i jämförelse 

med den faktiska förändringen. Att tillföra ordet nya i sitt namn innebär flera saker, 

bland annat ger det partiet en ny chans hos tidigare osäkra väljare, då man påpekar 

att det har skett en förändring och att något är nytt gör människor nyfikna. Forstorp 

och Palmer menar att marknadsföringsbranschen använder sig av olika former av 

ordet ny (till exempel nyhet) för att leda tankarna till konsumtion och dess process 

som ”ständigt orienterar sig mot det som ännu inte har blivit tillfredställt”83. I 

politiken har detta tidigare använts både utomlands, till exempel genom tidigare 

nämnda New Labour och i Sverige genom Ny demokrati i början av 1990-talet.  

Målet med moderaternas kampanj var att visa upp ett regeringsalternativ som 

svenska folket skulle kunna ta till sig, och därmed öppna ögonen för väljare som 

tidigare inte varit tillräckligt intresserade av att rösta eller de som har röstat efter 

tradition. Nya moderaterna vill fånga alla väljare men specifikt de som tidigare 

röstat rött. Moderaterna tycks mena att det inte är en så stor omställning att som 

väljare gå från vänsterblocket till höger, bland annat eftersom ett av moderaternas 

främsta mål är att gynna alla arbetare och arbetsgivare samt att skaffa jobb till alla 

som inte har något, vilket då innefattar alla människor i någon mening. De vill att 

alla väljare ska överväga att rösta på moderaterna. 

 

När vi säger att vi vill något ska vi naturligtvis tala om denna den skinande 

framsidan, men vi ska också visa insikt om att det vi föreslår har en baksida. Att 

det är ett vägval vi gör. Så har vi också försökt utforma vår ekonomiska politik. 

Med detta får inte allting plats, men det slutliga resultatet och effekten av att 

föra politik på ett ansvarsfullt sätt är att väljarna börjar tro på oss som politiskt 

                                                           
83 Forstorp & Palmer (2006) S. 118 



 

42 
 

alternativ. De tror på politiker som säger att allting inte får plats, för det är 

ganska självklart att det är så verkligheten ser ut.84 

Den ärliga egenskapen hos moderaterna visas åter igen upp när de säger att de 

förstår hur verkligheten ser ut. En del av att berätta vilka lösningar man har är att 

berätta vad man inte har lösningar till just nu, man framställer sig inte som 

övernaturlig utan mänsklig och måste jobba vidare på vissa saker, vilket alla 

människor kan känna igen sig i. Att framställa sig som ett parti som måste jobba 

hårdare på vissa bitar signalerar ärlighet och verklighetsförankring. Reinfeldt är 

noga med att förklara vad moderaternas motiv bakom vissa förändringar är för att 

legitimera dem hos väljarna. Han berättar hur man bäst skapar förtroende hos 

väljarna och hur de anpassar politiken därefter: ”Den som vill sänka skatten med en 

medföljande känsla av trovärdighet, väl finansierat och genomtänkt, vinner väljarna 

mer än den som lovar stora skattesänkningar men utan besked om hur det ska gå 

till.”85 

 

Politiska metoder 

 

I början av talet dementerar Reinfeldt bestämt att de skulle ha varit utomlands för 

att leta efter metoder för att få fler väljare. Detta är i ett mycket tidigt skede av nya 

moderaternas offentliga tid, och Reinfeldt väljer att försvara sig i förebyggande 

syfte. Politiska modeller från utlandet är alltså inget som Reinfeldt vill förknippas 

med.  Att nämna det själv tyder på en känsla av att frågan är oundviklig, vilket 

antagligen beror på många likheter och sammanträffanden.86 Att Reinfeldt inte 

skulle inspireras av utländska politiska modeller är ganska otroligt om man ser på 

hur politiken i världen ser ut idag och hur moderaterna tidigare har varit öppna för 

internationella samarbeten. I moderaternas historik finns enligt Johanssons 

konstaterande tendenser till att moderaterna är mottagliga för internationella 

idéer. Dock är man rädd för att för stora sammankopplingar ska ske och att kritik 
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ska uppstå, vilket var vad som hände i partiet i början på 1980-talet. Denna 

förebyggande åtgärd kan vara en liknande situation, för att moderaterna inte ska få 

stå för andra högerpartiers handlanden. 

 

De som har följt oss nära har kunnat se hur vi gått steg för steg i den utveckling 

som tagit oss fram dit vi är i dag. De har kunnat se hur vi inledde där man alltid 

måste inleda i ett idéparti. I våra egna idéer, i våra rötter och det som har 

utvecklat oss som politiskt parti. Det har hela tiden varit min övertygelse att ett 

politiskt parti måste bryta ny mark, men också vara bärare av sina egna 

traditioner. För mig står också väldigt mycket av den framtida moderata 

idéutvecklingen att finna i vår egen historia.87 

 

I detta citat talar Reinfeldt om traditionens betydelse för ett parti, han har i sin 

utveckling av moderaterna utgått från grundvärderingarna och gjort om dem, 

applicerat dem på samtiden, och vad människor är i behov av idag. I de nya 

moderaterna finns frågetecken vad gäller tradition och de grundläggande 

ideologiska värderingarna, till hur stor del de finns kvar i det nya konceptet. 

Reinfeldt vill ändå påstå att de fortfarande tänker på grundare som Arvid Lindman, 

Jarl Hjalmarsson, Gösta Bohman och Carl Bildt och att deras viktigaste frågor 

fortfarande är viktiga, just för att behålla grundvärderingarna i partiet. Nya 

moderaterna är alltså inget annat än en uppdatering av de traditionella 

konservativa ideologierna som moderaterna står för, enligt partiledaren Fredrik 

Reinfeldt .88
 

 

Gamla ord får nya betydelser 

 

Det är inte bara namnet som visar på nyheter i partiet, även det grafiska utseendet 

har fått en ansiktslyftning för att illustrera den nya stilen. I inledningen till den 
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grafiska profilen skriver partisekreteraren att ”väljarna uppfattade vår förändring 

och belönade oss för den”.89 Förändringen till det nya var mycket viktig för väljarna 

menar man och det var en av de avgörande faktorerna för moderaternas framgång. 

Här ser vi ytterligare ett motiv till varför de kallar sig nya moderaterna, de vill bli 

uppmärksammade som ett förändrat parti. De kallar sin nya ton för empatisk när de 

talar till alla landets invånare och de säger att de har en ambition att förbättra 

vardagen för alla.90  

Nya moderaterna har flera exempel på hur de arbetar med ord och dess innebörder 

på Lakoff och Faircloughs vis. De begrepp som de arbetar med redovisas i en slags 

ordlista där de visar vilka ord som nya moderaterna ska använda och vilka som inte 

ska användas.  Till exempel byter de ut meningar så som ”vi ska sänka 

ersättningsnivån” till ”det ska löna sig att arbeta”.91 Detta är ett sätt att få deras 

handling att uppfattas på ett bra sätt, vilket George Lakoff exemplifierade då han 

talade om att sätta ramarna för en diskussion. Moderaterna väljer att omformulera 

påståenden som motståndarna tidigare haft tolkningsfördel av via formuleringen.  

Moderaterna planerar även att fortsätta med det vinnande konceptet att tala om 

en ny tid och att moderaterna följer med i den utveckling som behövs, vilket 

partisekreteraren berättar i den grafiska guiden när han beskriver målen för nya 

moderaterna. Han skriver: ”Vi ska nu fortsätta att utveckla moderaterna och målet 

är att väljarna i valen 2009 och 2010 ska möta ett dynamiskt parti som har 

förändrats i takt med tiden.” 92  

 

För att ytterligare förtydliga att moderaterna är ett nytt och modernt parti har de 

ändrat sitt språk och sina definitioner på olika samhällsproblem. I deras grafiska 

guide listar de gamla och utslitna ord som moderaterna inte ska använda längre just 

för att de inte fungerar i det nya tänket. Orden har en inarbetad betydelse och 

allmän tolkning, som moderaterna vill ändra på. Begreppens allmänna betydelse 
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Orden som nya moderaterna ska använda skiljer sig inte mycket från de gamla, 

vilket heller inte är meningen då orden ska vara synonyma, men inte väcka den 

negativa tanke som kan uppstå när man ser ett, vad moderaterna menar är ett 

utslitet, politiskt ord. Därför är det viktigt för moderaterna att ersätta gamla ord så 

man kan skapa en ny positivare association för väljarna när de hör det. Att säga att 

dessa ordval är vad som förändrar moderaternas framtoning och uppfattning bland 

väljare är omöjligt att säga, men det gör att deras nya uppdaterade stil verifieras. I 

det teoretiska kapitlet talade jag om det värdefulla i att ”tala samma språk” vilket är 

moderaternas ambition med denna ordlista. Det vill för det första att alla moderater 

ska tala samma språk för att låta eniga var i landet man än befinner sig och för att 

kunna sprida dessa ramar och associationer. För det andra vill man att folket ska 

tala moderaternas språk, för att kunna få samma tolkningsramar och se samma 

problem och lösningar. Det blir lättare att förstå varandra om man talar samma 

språk. Som Robin Lakoff menar så ger språket oss ett sätt att skapa och förstå oss 

själva som individer och som delar av olika grupper i samhället.93 Moderaterna vill 

skapa en grupp och en gemenskap via språket.  

 

Nedan kommer jag att analysera varje begrepp för att se vad dessa byten egentligen 

kan få för konsekvenser, dels att det gamla ordet inte används och dels att det nya 

ordet används mera.  Jag kommer också att se vilka fördelar de nya tolkningarna ger 

nya moderaterna. 

Ett ordpar som moderaterna säger sig använda respektive inte använda är förbättra 

och förändra. Enligt listan i den grafiska profilen ska de nya moderaterna använda 

ordet förbättra hellre än förändra. Det som inte förklaras är varför man ändå kallar 

sitt eget parti för ”ett parti i förändring”94. Men en teori är att det har att göra med 

vad begreppet syftar till och om det ska framstå som positivt eller negativt. 

Moderaterna vill inte kalla sitt eget arbete med nya moderaterna för en förbättring, 

då det ordet kan ge associationer till tidigare moderaterna var något dåligt. Det 

ordet kan istället användas i sammanhang när man talar om Sverige och den tid då 

                                                           
93 Lakoff, R (2001) S. 21 
94 Moderaterna, �ya moderaterna. En guide till nya moderaternas utseende. (2008-09-15 u.å) S. 1 
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socialdemokraterna hade regering. Alltså är orden användbara på olika sätt 

beroende på vad undermeningen är. Moderaterna vill förbättra Sverige och 

förändra moderaterna. Nya moderaterna talar även om att deras mål är att 

förbättra människors vardag, vilket också syftar på att den ska bli bättre än tidigare 

under socialdemokratisk regering.95 

Segregation är ett begrepp som har klingat negativt men frekvent under senaste 

decenniet, och något som människor i allmänhet vill arbeta emot. Moderaterna vill 

genom att ta bort termen helt och istället kalla grupperingar för utanförskap ta bort 

problemet med uppdelningar i samhället. De individualiserar problemet och gör det 

upp till varje enskild människa att förbättra sin situation. ”Utanförskap” för 

associationerna till någon enskild som behöver hjälp med att komma in i samhället, 

medan segregation förknippas med grupperingar av människor ofta skapade efter 

klass och etnicitet och ofta orsakat utav kulturskillnader. 

Att använda begreppet människa istället för individ eller medborgare gör att 

tilltalet blir personligare, vilket är något som nya moderaterna lägger mycket energi 

på att vara, vilket i sin tur belyser deras arbete för demokrati. I hela deras kampanj 

kan man se det vardagliga och personliga samt möten och samarbeten mellan olika 

arbetsnivåer. Fredrik Reinfeldt ska inte bara framställas som partiledare och 

politiker, utan familjefadern och den idrottsintresserade Reinfeldt ska påvisa hans 

vardagliga sidor. När man talar om Reinfeldt benämner man honom som Fredrik för 

att han inte ska framstå som bättre eller finare än andra, utan benämnas som en 

kompis och medarbetare. På hemsidan finns informationen om Reinfeldt under 

länken som heter ”Fredrik” för att alla ska kunna känna en personlig relation till 

honom.  

Yrken kan även dem vara negativt klingande och ett som moderaterna väljer att 

omdefiniera är undersköterska. I diskussioner om yrken där man tjänar för lite för 

sitt jobb har undersköterskor och sjuksköterskor funnits länge och för att höja 

statusen väljer man att kalla det offentliganställd vilket kan få bort diskussioner om 

löner eftersom moderaterna omdefinierar yrket, frågan är om en uppgradering av 

                                                           
95 Moderaterna, �ya moderaterna. En guide till nya moderaternas utseende. (2008-09-15 u.å) 
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namnet inte behöver följas av en uppgradering av lönen. Detta kan jämföras med 

när dagisfröknar inte längre fick heta det utan blev förskolelärare eller pedagog 

bara för att höja statusen på yrket.  

Begreppet privatisering, är som jag redan har nämnt något som de gamla 

moderaterna förknippades med, men som inte finns med i det nya tänket. Enligt 

deras lista har de ersatt begreppet med mångfald, ett betydligt positivare och mer 

trendigt ord. Privata företag är också något som moderaterna har talat gott om, 

men eftersom det begreppet också förknippas med äldre tider väljer man istället att 

kalla dem för enskilda företag eller enskilda aktörer. Diskussionen kring privat 

sjukvård var väldigt stor under början av 2000-talet och uppfattades som en av 

moderaternas vassaste frågor, vilken vänsteranhängare inte var positiva till 

eftersom frågan såg ut att endast gynna de privilegierade. För att kunna värva stora 

delar av motståndarna i denna fråga var man tvungen att byta ut dessa termer 

eftersom de gav för stora associationer till debatten kring förra valet, där många 

hade starka och bestämda åsikter. För att minska fokus på ett klassamhälle och 

moderater som ett parti för de privilegierade, väljer man också att ersätta ordet 

låginkomsttagare med de som tjänar minst. Moderaterna vill inte tala om ett 

samhälle där några har låg inkomst, utan talar hellre om att det finns människor 

som tjänar mindre än andra, för så måste det vara och kommer aldrig att förändras. 

Listan förtäljer inte om detta även gäller begreppet höginkomsttagare.  

Moderaterna har setts som partiet som är emot att människor ska försörja sig på 

bidrag, och lyckades i kampanjen göra bidrag till ett negativt ord. De fick folk att 

tycka att socialdemokraterna gömde undan alla problem genom att ge ut bidrag till 

för många, för enkelt, istället för att ta tag i grundproblemet. Moderaterna menade 

att bidrag är ett sista hands val, och att socialdemokraterna inte hade sett det så. 

Moderaterna vill inte kalla sin politik för att sänka ersättningsnivån utan istället 

kalla det för det ska löna sig att arbeta. Detta är vad den största delen av 

kampanjen handlade om, att få folk att tro på att moderaternas politik skulle skapa 

fler arbetstillfällen, just för att de talade så mycket om arbete. I ordlistan finns ordet 

tillväxt med som en politisk term, vilket de istället vill kalla fler människor i arbete, 

ett betydligt mer vardagligt uttryck, som moderaterna vill använda för att i det här 
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fallet vara så tydliga som möjligt med vad de menar. Tillväxt är inget negativt ord, 

men kan kännas uttjatat, och som en omöjlig strävan utan mål. Därför vill 

moderaterna vara mer konkreta och återigen använda ”sitt” ord arbete.  

Ett annat vanligt förekommande och negativt ord är arbetslösa. Moderaterna väljer 

att omformulera detta problem till människor som saknar jobb, vilket är ett mer 

empatiskt uttryck och som skapar dels en ”tycka synd om”-känsla samtidigt som de 

arbetslösa personifieras som mänskliga individer och inte en folkmassa som inte 

anstränger sig för att hitta ett jobb, utan hellre försörjer sig på bidrag. Att helt ta 

bort begreppet och inte tala om det skapar illusionen om att arbetslösheten inte 

finns längre, eller att den har minskat, vilket är positivt för ett regerande parti. 

Moderaterna skiljer på jobb och arbete, de använder ordet jobb när det är i negativt 

syfte, när någon saknar jobb. Det är för att de inte vill att arbete ska förknippas med 

något negativt, något man saknar. I alla situationer ska det vara positivt med arbete. 

Och därför saknar man jobb när man är arbetslös, samt att man har ett arbete om 

man är förvärvsarbetande.  

Genom att skapa ett nytt språk skapar moderaterna ett helt nytt sätt att diskutera 

och ger orden nya värderingar som är till sin fördel. I teorikapitlet talade jag om 

George Lakoffs ståndpunkter om att aldrig föra en diskussion utifrån fel 

tolkningsramar. På detta sätt som moderaterna väljer ut vilka begrepp som ska 

användas, tillskriver de sig själva makten över de orden, samt vilka som ska 

användas och vilka som inte ska det. Det är väl utvalda ord som de tycker ger en 

fördel till sig själva om de används i många sammanhang. Om de får svenska folket 

att inte använda ordet arbetslös, gör detta att fenomenet kommer att förekomma 

allt mindre i olika debatter, vilket gör att det verkar som att arbetslösheten har 

minskat. Detsamma gäller begreppet låginkomstagare som kan föra in en diskussion 

på ett klassamhälle, vilket inte är till en fördel för ett konservativt parti. Att 

acceptera begreppet i en debatt skulle vara det samma som att gå med på att 

samhället är indelat i klasser efter ekonomiska tillgångar. Detta är något som skulle 

få en moderat att hamna i underläge då ramarna för debatten gör att hon alltid 

måste beskriva sin ståndpunkt om en annan samhällsuppbyggnad, innan hon kan 

svara på frågan.  
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Nya moderaterna tar makten över betydelsen 

 

Moderaterna har allmänt setts som det mest konservativa partiet i Sverige och 

främst stöttats av höginkomsttagarna, men att de nu kallar de sig för det ”nya 

arbetarpartiet” sätter ett frågetecken vid deras traditionella högerpositionering då 

det är ett begrepp från vänsterrörelsen. Begreppet arbetare tar oss till den 

socialistiska samhällssynen som utgår från ett klassamhälle, vilket gör att 

moderaternas konservativa grundvärderingar ifrågasätts. Dock använder sig 

moderaterna här av vad George Lakoff menar är ”reframing”, man använder ordet i 

ett nytt sammanhang, som skapar en ny tolkning och en ny betydelse. Samtidigt 

utnyttjar man ordet arbetares traditionella betydelse för att dels skapa förvirring 

och dels få uppmärksamhet av de som tolkar begreppet på det traditionella viset. 

Moderaterna gav sig själva benämningen ”nya arbetarpartiet” och menade med 

detta att de tilltalar alla som har ett jobb och att de vill att alla som inte har ett ska 

få ett. De vill att alla ska arbeta efter egen förmåga och inte behöva eller kunna leva 

på bidrag om man kan jobba. I de tidigare exemplen har moderaterna tagit ord som 

har värderats som negativa för dem själva och ersatt med nya ord. I det här fallet 

har de tagit ett ord som är positivt för vänsteranhängare och omvärderat det till sin 

fördel. Det är ett strategiskt drag av moderaterna för att värva tidigare 

vänsteranhängare och skapa en föreställning hos dem som definierar arbetare på 

det gamla traditionella sättet, att moderaterna är arbetarnas nya parti på samma 

sätt som socialdemokraterna alltid har varit ett arbetarparti. Moderaterna drar 

nytta av att det är ett positivt ord som för många står för hårt arbete, engagemang 

och en slags gemenskap. Detta är något som moderaterna också vill vara en del av 

men på sitt sätt och utifrån deras förutsättningar.  

 

Alla ska med 

 

Vad som genomsyrar nya moderaternas framtoning är den närhet och vardaglighet 

som de hela tiden märkbart påminner om. De vill framstå som genuina och som ett 
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parti som har utvecklats och förstår hur man måste möta väljarna på ett personligt 

plan. I nya moderaternas marknadsföring kan man urskilja en tydlig målgrupp i de 

människor som vanligtvis inte ägnar sig åt politik. Moderaterna skriver i sin grafiska 

profil hur de ska tilltala människor: ”Vår utgångspunkt är människors vardag. Det är 

den vardag som vi kan förändra. Och målet för nya moderaternas politik är 

resultatet för människorna, inte sakfrågorna i sig. Därför pratar de nya moderaterna 

så att alla förstår och med en empatisk ton.”96 De menar vidare att de också ”utgår 

från väljarna och deras behov och problem” samt ”förklarar vad politiken får för 

effekt för just dig” och ”utgår från en enskild väljares vardag”.97 Detta är några av 

de strategiska förändringar vad gäller deras tilltal till människor, som de berättar om 

i den grafiska guiden. Som jag har diskuterat tidigare har moderaterna hela tiden 

varit noga med att alla ska förstå att en förändring har skett, vilket kan vara en 

anledning till varför man väljer att publicera den nya grafiska profilen på den 

officiella hemsidan och inte bara på de interna sidorna. I språket i profilen kan man 

utläsa att profilen är tänkt att visas upp för väljare och inte bara användas som en 

manual för aktiva moderater. Detta ser man tydligast i meningen: ”Förklarar vad 

politiken får för effekt för just dig”. Detta är också en del av den ärlighet som 

moderaterna vill visa prov på. Hemsidans besökare ska känna sig välkommen att ta 

del av hur de arbetar och inte känna sig utestängd från något. Detta gör att man 

skapar ett förtroende med väljaren, vilket kan vara det viktigaste ett parti kan sträva 

efter. Man måste tänka på att detta är en officiell version av hur nya moderaterna 

ska agera, vilket gör att ens tankar faller på hur en eventuell inofficiell manual och 

skulle se ut och vilka dess direktiv skulle vara.  

 

På hemsidan som fanns under valet kan man se att moderaternas vilja att få med så 

många som möjligt finns i åtanke även här. I de publikationer och offentliggöranden 

som läggs ut finns en bifogad ordlista som förklarar de svåraste orden för dem som 

inte är vana att läsa den typen av texter. ”Alla ska kunna förstå och kunna ta del av 

texten, ung som gammal.” säger Schlingmann. Detta visar att moderaterna vill att 

                                                           
96 Moderaterna, �ya moderaterna. En guide till nya moderaternas utseende. (2008-09-15 u.å) S. 5  
97 Ibid.  
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alla som önskar ska kunna läsa olika former av publikationer på hemsidan, vilket 

låter bra i teorin men som kan ifrågasättas om det är möjligt i praktiken. En person 

som inte brukar läsa politiska texter hjälps nog inte av att enstaka ord översätts. 

Resultatet blir mer troligt så att om en ovan person ändå läser och använder 

ordlistan kan denna förstå vad moderaterna menar med vissa begrepp, vilket ger 

moderaterna chansen att utifrån en tillsynes objektiv form (en ordlista) få ett 

subjektivt tolkningsföreträde till denna politiska text, som läsaren ifråga annars 

kanske inte skulle förstå. Detta är vad R. Lakoff menar med att inneha makten att 

kunna definiera och omdefiniera ett ord samt att kunna ladda det med positiv eller 

negativ klang. När moderaterna får chansen att själva ”lära ut” vad olika begrepp 

står för är det självklart att det är moderaternas definition som väljs, samt en 

inramning som gynnar den moderata politiken.  Detta gör att en ovan läsare kan, 

utan att hon är medveten om det, läsa en text och ha moderata tolkningsramar, 

vilket påverkar helhetsuppfattningen. 

 

Bildernas språk 

 

 

Den moderata kampanjen handlar på flera punkter om att få med så många väljare 

som möjligt, oavsett tidigare politiskt intresse, kunskap eller deltagande. Detta 

påminner om socialdemokraternas grundbudskap och när de i deras kampanj inför 

valet 2006 använde de slagorden ”Alla ska med. Så enkelt är det”. 



 

 

Bild 2 

Affischen till vänster ovan 

affischen till höger valde moderaterna att gå ut med i samma valkampanj. Det är ett 

plagiat där moderaterna har återskapat bilden med den amerikanska bilen och 

människorna i den. Texten under bilden är 

det är bara avsändaren som skiljer affischerna åt. På det här sättet jämför 

moderaterna sig med socialdemokraterna, och säger att de också står för att ”Alla 

ska med”. De tar socialdemokraternas egna budskap och gör om 

fler partier står för, och därmed blir socialdemokraternas ord inte värda något 

eftersom det inte blir unikt för dem. 

Forstorp och Palmer analyserar dessa bilder i sin bok 

konsten att göra en extreme makeover

vill berätta att även de tror på samma budskap, utan också att de vill uppnå en 

optimal förvirring bland väljarna.  Det detaljerade återskapande av människorna 

och hunden i bilen, där till och med mönstrade tröjor matc

socialdemokraternas bild, menar Forstorp och Palmer tyder på att moderaterna vill 
                                                          
98 Forstorp & Palmer (2006) 
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 är den som socialdemokraterna hade i valet 2006, och 

affischen till höger valde moderaterna att gå ut med i samma valkampanj. Det är ett 

plagiat där moderaterna har återskapat bilden med den amerikanska bilen och 

människorna i den. Texten under bilden är identisk med socialdemokraternas och 

det är bara avsändaren som skiljer affischerna åt. På det här sättet jämför 

moderaterna sig med socialdemokraterna, och säger att de också står för att ”Alla 

ska med”. De tar socialdemokraternas egna budskap och gör om det till något som 

fler partier står för, och därmed blir socialdemokraternas ord inte värda något 

eftersom det inte blir unikt för dem.  

Forstorp och Palmer analyserar dessa bilder i sin bok ”George W. Reinfeldt 

konsten att göra en extreme makeover”98. De pekar inte bara på att moderaterna 

vill berätta att även de tror på samma budskap, utan också att de vill uppnå en 

optimal förvirring bland väljarna.  Det detaljerade återskapande av människorna 

och hunden i bilen, där till och med mönstrade tröjor matc

socialdemokraternas bild, menar Forstorp och Palmer tyder på att moderaterna vill 
                   

 

är den som socialdemokraterna hade i valet 2006, och 

affischen till höger valde moderaterna att gå ut med i samma valkampanj. Det är ett 

plagiat där moderaterna har återskapat bilden med den amerikanska bilen och 

identisk med socialdemokraternas och 

det är bara avsändaren som skiljer affischerna åt. På det här sättet jämför 

moderaterna sig med socialdemokraterna, och säger att de också står för att ”Alla 

det till något som 

fler partier står för, och därmed blir socialdemokraternas ord inte värda något 

George W. Reinfeldt – 

De pekar inte bara på att moderaterna 

vill berätta att även de tror på samma budskap, utan också att de vill uppnå en 

optimal förvirring bland väljarna.  Det detaljerade återskapande av människorna 

och hunden i bilen, där till och med mönstrade tröjor matchas med 

socialdemokraternas bild, menar Forstorp och Palmer tyder på att moderaterna vill 



 

 

få väljarna att tänka ”har jag inte sett den annonsen förut” eller till och med ”varför 

har socialdemokraterna plagierat moderaternas annons?”.

 

I den grafiska guiden presenterar moderaterna hur deras bilder ska komponeras och 

varför de ska se ut på ett visst sätt. 

 

Vårt bildmanér är framtaget för att skapa en dokumentär känsla och människan 

är mittpunkten för bilderna. Det är människan som man sk

och relatera till. Personen på bilderna ska skapa stark kontakt med mottagaren 

genom att titta rakt in i kameran med ett uttryck som berör.

 

Bild 3 

 

Förklaringarna om bildernas uppbyggnad är tydlig och målet är definitivt, det är 

människorna i bilderna som är viktiga och de är dem man som betraktare ska kunna 

relatera till. Moderaterna använder sig endast av svartvita bilder vilket de förklarar 

med att; de står ut i stadsbilden mot övrigt brus, de tar tag i mottagaren och 
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få väljarna att tänka ”har jag inte sett den annonsen förut” eller till och med ”varför 

har socialdemokraterna plagierat moderaternas annons?”.99  

I den grafiska guiden presenterar moderaterna hur deras bilder ska komponeras och 

varför de ska se ut på ett visst sätt.  

Vårt bildmanér är framtaget för att skapa en dokumentär känsla och människan 

är mittpunkten för bilderna. Det är människan som man ska komma nära, förstå 

och relatera till. Personen på bilderna ska skapa stark kontakt med mottagaren 

genom att titta rakt in i kameran med ett uttryck som berör.100 

Förklaringarna om bildernas uppbyggnad är tydlig och målet är definitivt, det är 

nniskorna i bilderna som är viktiga och de är dem man som betraktare ska kunna 

relatera till. Moderaterna använder sig endast av svartvita bilder vilket de förklarar 

med att; de står ut i stadsbilden mot övrigt brus, de tar tag i mottagaren och 
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I den grafiska guiden presenterar moderaterna hur deras bilder ska komponeras och 

Vårt bildmanér är framtaget för att skapa en dokumentär känsla och människan 

a komma nära, förstå 

och relatera till. Personen på bilderna ska skapa stark kontakt med mottagaren 

 

Förklaringarna om bildernas uppbyggnad är tydlig och målet är definitivt, det är 

nniskorna i bilderna som är viktiga och de är dem man som betraktare ska kunna 

relatera till. Moderaterna använder sig endast av svartvita bilder vilket de förklarar 

med att; de står ut i stadsbilden mot övrigt brus, de tar tag i mottagaren och 
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förmedlar allvar samt ger en dokumentär känsla vilket signalerar trovärdighet och 

äkthet.101 Att vara trovärdiga är ett viktigt mål för ett parti men att gå ut med att 

man vill framställa bilder som ska se dokumentära ut kanske gör åskådaren 

besviken då den får veta att det inte är bilder tagna i verkligheten. I guiden står det 

fortsättningsvis: ”Att skala av bilderna, att komma nära människan och skapa en 

äkta, nästan dokumentär känsla, visar att moderaterna är ett parti som tar sitt 

avstamp i verkligheten.”102 Moderaterna har i hela kampanjen som mål att skapa en 

verklighetskänsla och detta gör de genom att de illustrerar vardagen för en vanlig 

svensk. Dock finns en problematik i detta då en generalisering aldrig kan innefatta 

alla människor, utan definitionen av en ”vanlig” eller ”vardaglig” person är subjektiv 

och måste innefatta avgränsningar och uteslutningar.  

 

Moderaternas personbilder har också riktlinjer om hur de ska komponeras för att få 

maximal önskad effekt. Vilken miljö personerna fotas i, samt vad de har på sig och 

vad de uttrycker med kroppsspråket är viktigt menar moderaterna i den grafiska 

guiden.  

 

Personlig kommunikation handlar om att vinna förtroende hos väljarna. 

Väljaren ska känna tillhörighet och välkomnade från företrädaren. Därför bör 

kläderna vara vardagliga; vi lämnar slips och pärlhalsband hemma. Dräkt och 

kostym skapar också en distans genom att de framställer personen i den roll 

hon har, inte som den person hon är. Personen fotograferas mot en vit 

bakgrund utan andra störningar. Ingen dekor, rekvisita eller arrangemang, bara 

personen rakt upp och ner.103 

 

                                                           
101 Moderaterna, �ya moderaterna. En guide till nya moderaternas utseende. (2008-09-15 u.å) S. 15 
102 Ibid.  
103 Ibid. S. 17 



 

 

Bild 4 

 

Moderaterna vill att det

yrkeskategorier eller någon klasstillhörighet, eftersom moderaterna vill vara ett 

parti för alla medborgare, som tilltalar alla. Genom att låta samtliga personer på 

bilderna klä sig och uttrycka sig så vard

och känna sig som en del av moderaternas målgrupp.  I texten uttrycker de även 

vilka egenskaper som personerna ska utstråla, vilket ska illustrera den 

karakteristiska, nya moderaten. 

 

De nya moderaterna är avs

De är inte arroganta, 

gäller oavsett vilken fråga eller i vilket sammanhang som bilden används för.
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vill att det är privatpersoner som ska synas på bilderna inte 

yrkeskategorier eller någon klasstillhörighet, eftersom moderaterna vill vara ett 

parti för alla medborgare, som tilltalar alla. Genom att låta samtliga personer på 

bilderna klä sig och uttrycka sig så vardagsaktigt som möjligt kan fler känna igen sig 

och känna sig som en del av moderaternas målgrupp.  I texten uttrycker de även 

vilka egenskaper som personerna ska utstråla, vilket ska illustrera den 

karakteristiska, nya moderaten.  

De nya moderaterna är avslappnade, trygga i sig själva och är lätta att tycka om. 

 nonchalanta, överdrivet allvarliga eller klämkäcka. Detta 

gäller oavsett vilken fråga eller i vilket sammanhang som bilden används för.
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yrkeskategorier eller någon klasstillhörighet, eftersom moderaterna vill vara ett 

parti för alla medborgare, som tilltalar alla. Genom att låta samtliga personer på 

agsaktigt som möjligt kan fler känna igen sig 

och känna sig som en del av moderaternas målgrupp.  I texten uttrycker de även 

vilka egenskaper som personerna ska utstråla, vilket ska illustrera den 

lappnade, trygga i sig själva och är lätta att tycka om. 

nonchalanta, överdrivet allvarliga eller klämkäcka. Detta 

gäller oavsett vilken fråga eller i vilket sammanhang som bilden används för.104 

09-15 u.å) S. 15 
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Den personliga kommunikation som moderaterna har som teknik handlar, liksom i 

andra delar av kampanjen, om att möta medborgarna på ett personligt plan, och 

eliminera den naturliga lärare- elev känslan som kan uppstå mellan en person med 

makt och vanliga medborgare. Att skapa en relation där båda är på samma nivå är 

tacksam då det är lättare att skapa ett förtroende med någon som man har en 

vänskaplig eller jämbördig relation till.  
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Diskussion 

 

Denna uppsats tog sin början i problematiken kring hur medier, reklam och politik 

förhåller sig till varandra beroende på hur samhället och efterfrågan på marknaden 

ser ut. Politik handlar om att nå ut med sitt budskap och det är en process som 

handlar om att sammanfoga ideologier, marknadsföring och retorik. Mina 

huvudsakliga frågor som uppsatsen har för avsikt att besvara var följande; (1) Hur 

presenterar moderaterna sig själva som nya moderaterna samt vad innebär det för 

deras helhetsuppfattning hos väljarna? (2) Vilka metoder användes för att tala om 

för väljarna respektive de egna partimedlemmarna, att en förändring hade ägt rum? 

(3) Vilka retoriska sätt tillgriper moderaterna för att marknadsföra sig själva, vilka av 

dessa sätt är traditionella och vilka är nya? Hur kan vi jämföra dem i ett 

internationellt perspektiv? I denna del av uppsatsen kommer mitt resultat att 

diskuteras och i och med det öppna upp för ny förståelse av svensk politik och dess 

strategier.  

 

Moderaterna valde att framställa sig själva som ett parti i förändring, och med det 

skapade de en allmän debatt om just deras förändring. Genom att frambringa den 

debatten uppmärksammades partiet vilket resulterade i möjligheter att sprida sitt 

budskap. Att synas är lika viktigt när man säljer ideologier som när man säljer en 

produkt, vilket gör att marknadsföring återigen påvisar sin betydelse i politiska 

kampanjer. Detta påvisar också framgången i form av att få synas genom att man 

har förnyat sig. Detta innebär att det kan vara troligt att hela moderaternas 

förändring i själva verket är ett retoriskt drag i sig självt. Detta då man hellre talar 

om förändringen och processen än vad den resulterade i rent partipolitiskt. Vilket 

tolkas som att själva förändringen i sig är det primära.  

Om ett parti eller företag inte hittar sin plats att föra ut sitt budskap på är det svårt 

att hitta nya konsumenter. Detta har att göra med hur informationsspridning idag 

inte bara sker via de traditionella envägsmedierna, utan genom dialoger med hjälp 

av ny teknik och nya medier. Att ”vanliga människor” kan uttala sig i en offentlig 
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debatt kan och måste utnyttjas av de som vill nå konsumenter. Den traditionella 

face-to-facemetoden är dock uppskattningsvis den mest effektiva när det gäller att 

skaffa tillit, vilket innebär att det är den metoden som borde eftersträvas. Nu när 

bloggar och hemsidor på ett sätt skapar möjligheter till en mer personlig kontakt 

tycker jag mig se att det är just detta som politiker strävar efter att primärt 

använda. Detta sker i ett samhälle där den vardagliga kommunikationen mellan 

människor alltmer digitaliseras genom användandet av e-mail och chattprogram 

samt hela Internet i allmänhet. Vilket å ena sidan kan ses som ett socialt problem 

för den vanliga människan men å andra sidan en framgång för den politiska 

kommunikationen. Att politiker kan kommunicera med väljare på samma vis som 

väljaren kommunicerar med sina vänner stärker uppfattningen av det personliga 

bandet mellan politiker och väljare och tilliten stärks.  

Moderaternas presentation av sin förändring bestod till en del av att noggrant 

tillkännage sin förändringsprocess för väljarna samt sina partimedlemmar. I sitt 

installationstal berättade Reinfeldt om de dialoger som hade förts med 

medlemmarna samt hur många led moderater på olika nivåer som hade vart med 

och tagit fram det nya programmet. Demokratin som rådde i partiet var viktig att 

poängtera för att legitimera förändringen samt för att skapa en gemenskap i partiet 

och därmed få medlemmarna att sprida förändringens budskap vidare. 

Partimedlemmarna var en viktig del i förändringen och därför var det viktigt att de 

förstod och accepterade den. Utan medlemmarnas medtycke skulle det aldrig ha 

gått att genomföra en så omfattande kampanj. På partistämman var målet att 

instruera medlemmarna och få dem att förstå vad som hade förändrats. För denna 

publik som bestod av moderater var det viktigt att tala om att det inte handlade om 

förändringar i de politiska värderingarna. Den andra målgruppen som består av 

väljare som tidigare inte har röstat på moderaterna behöver se förändringen på ett 

annat sätt då de tidigare inte har sympatiserat med dem. Därmed fokuseras inte lika 

mycket på politiken utan på en allmän förändring i partiet. Därav är presentationen 

av förändringen tvetydig vilket är optimalt för ett parti som vill behålla gamla väljare 

samt värva nya. Den massiva grafiska och språkliga förändringen skapade en 
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uppfattning hos människor om att nya moderaterna även hade nya värderingar och 

ny politik. 

I inledningen skrev jag att politik och reklam inte klingar behagligt i våra öron då 

man i allmänhet ser reklam som något som till störst del finns på grund av det 

ekonomiska intresset. Vinsten som politiker eftersträvar består av makten att 

påverka hur ett samhälle ska styras. Det gemensamma är att båda har målet att få 

en konsument att handla. Produkten som de olika aktörerna erbjuder är dock inte 

av samma sort och valet konsumenten gör är inte av samma art. Regeringens beslut 

är något som påverkar allas livsförutsättningar och därför är valet av vilken 

”produkt” (parti) något som ligger (eller borde ligga) i allas intresse. Produkter man 

köper för eget bruk påverkar ingen annan samt att man inte påverkas av andras 

privata inköp. Detta är vad som skiljer valen åt vilket skapar frågor kring om 

marknadsföringen kan föras på samma sätt för olika tjänster. Har det nu blivit så att 

man inte kan peka ut skillnaderna mellan valkampanjer och reklamkampanjer? Helt 

klart kan jag med denna studie föra fram ett resultat som pekar mot att reklam får 

en allt större roll i politiken och den får även en mer synlig roll. Politisk retorik har 

länge varit en självklar del av politikernas sätt att tala och väljare är medvetna om 

hur politiker är skickliga talare. Nu är det dags att bli medveten om att de även är 

skickliga reklammakare. En effekt av detta blir att det handlar om vem som är bäst 

på att få uppmärksamhet och vem som förvaltar den bäst. Kan man inte presentera 

sina ideologier på ett slagkraftigt sätt når man aldrig fram. Om en produkt inte syns 

kan den inte slå igenom hos den stora publiken, vilket syns tydligare i andra 

branscher.  

I omröstningen i Aftonbladet menade åtta av tio människor att de röstade efter 

innehållet i politiken, vilket innebär att de är beredda att lyssna på vad alla partier 

har för politiska ståndpunkter. Detta medför att sättet att lägga fram sina ideologier 

på är viktigt, för att inte säga avgörande då de som syns mest har chans att påverka 

mest. I omröstningen kom partiledaren på en andra plats vilket tyder på den 

medialisering som partiledaren har genomgått och att han eller hon måste visa fram 

sina personliga sidor då det är avgörande för vissa. Moderaterna har framställt 

Reinfeldt som en ”normal” medelålders man, med en standardfamilj och som tycker 
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om hushållsarbete och att gå på hockey. Detta är den offentliga bilden som många 

har om stadsministern, på grund av partiets marknadsföring av honom, vilken 

naturligtvis följer den mall som finns för nya moderaternas självpresentation.  

Den grafiska guiden är ett sätt som berättar hur moderaterna ska göra för att 

uppfattas som nya moderater. Den innehåller både konkreta regler samt allmänna 

instruktioner om hur man ska bemöta folket. Mycket handlar om hur man ska 

uppfattas och att förändringen i bemötandet med folk ska illustrera deras nya parti. 

Dock har jag i denna studie av deras självpresentation sett att deras förändring 

endast utgör ett nytt sätt att kommunicera, och i den nya retoriken är gränsen mot 

reklam hårfin och tenderar att suddas ut helt. Ideologierna får en liten plats i nya 

moderaternas självpresentation, och de dem säger bygger på samma traditionella 

ideologier som förut. Därför påvisar studien att de nya moderaternas förändring har 

marknadsförts som oproportionerligt stor mot partiets faktiska ändringar. Samt att 

detta återigen bekräftar att det är en retorisk förändring i dubbel bemärkelse. Dels 

för att förnyelse i sig själv skapar uppmärksamhet och dels för att förändringen 

består av ändringar i retoriken.  

Moderaterna för på flera sätt ofta tankarna till att de är öppna och ärliga med hur 

de har förändrats. Detta gör att de låter det ta fokus från andra saker. Den största 

förändringen de talar öppet om är deras utseende och deras sätt att kommunicera. 

Deras politik är, som jag tidigare konstaterat, i stort sett den samma men de 

förklarar att de har anpassat den efter den nya tiden. Den nya tiden är något som 

aldrig riktigt definieras av Reinfeldt, men jag menar att den innebär en ny tid för 

den politiska diskursen och att det innebär ett nytt sätt att informera sina väljare 

om sina ståndpunkter. Denna förändring gör det mer legitimt att kalla sina 

kampanjer för reklam och att officiellt använda sig av PR. Om man tittar på USA och 

deras valkampanjer kan man se att denna nya politiska diskurs mycket väl kan ha 

sina rötter där. Det handlar väldigt mycket om partiledarens roll och framtoning i 

Sverige vilket kan förstås när man ser på USA:s presentation av sina 

presidentkandidater som alltid har vart viktiga. 
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Avslutning  

 

Demokrati är något som vi i Sverige har vart privilegierade med under lång tid och 

det finns inget som tyder på att några lagar ska ändra detta. Dock måste vi vara 

vaksamma när det gäller att bevara friheten som den innebär i praktiken. Partier 

måste kunna delta på samma villkor för att ideologierna ska fortsätta vara det som 

människor röstar på. I uppsatsen kan man se tendenser på att ideologierna spelar 

en allt mindre roll både för partierna och för väljarna. Vilket gör att det är det parti 

som bäst kan presentera sitt sätt att styra landet på som är de som människor 

röstar på. Dock litar jag på att ideologier alltid, men till olika stor del, kommer att 

finnas i grunden för varje parti och jag hoppas att det är vad som kommer att skilja 

partier åt och vad som kommer avgöra beslutet man tar när det är dags att rösta 

igen. Om de ekonomiska tillgångarna samt kontaktnät ska betyda något i detta 

sammanhang befarar jag att demokratin kommer att bli ifrågasatt i framtiden.  

 

Denna studie diskuterar bara en liten aspekt av hela området som berörs och mina 

avgränsningar har vart oräkneliga. Det är ett stort antal involverade aktörer som 

påverkar den politiska samhällsdiskursen och hur den förändras. Jag har i och med 

denna uppsats försökt att bidra till forskningen kring detta, samt uppmärksamma 

gemene man om moderaternas retoriska förändring. Jag kan bara hoppas att de 

politiska ideologierna inte övertas av reklam och kommersialism.  
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