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Sammanfattning 

Socialdemokraterna var under nästan ett sekel den dominerande politiska kraften i Sverige. 

Detta tvingade andra politiska krafter att definiera sig i motsättning till partiet. Genom att 

beskriva Socialdemokraterna, deras politik och det samhälle de byggt upp gav dessa andra 

partier samtidigt en bild av sig själva, sin politik och det samhälle de ville se. I sin politiska 

kommunikation använde såväl högern som vänstern berättelser där det egna partiet eller den 

egna rörelsen spelade rollen som hjälte, medan socialdemokratin tilldelades rollen som skurk. 

Genom att studera dessa berättelser som de kommer till uttryck i karikatyrer undersöker jag 

motståndarnas bild av Socialdemokraterna för att se vad den kan säga om vänsterns och 

högerns självbild. 

 

Nyckelord: Politisk kommunikation, Socialdemokraterna, berättelser, identitet, ethos, 

karikatyrer 
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Abstract 

The social democratic party was the dominating political force in Sweden for almost half a 

century. This fact forced other political forces to define themselves in opposition to the party. 

By describing the social democrats, their policies and the society they had constructed, these 

parties at the same time described themselves, their policies and the society that they strived 

for. 

The right as well as the left used stories in their political communication where they 

themselves were the heroes and the social democrats the villain. I study these stories as they 

are portrayed in political caricatures to examine the opponents image of the social democrats 

to see what it can tell us about how the left and the right regarded themselves. 

 

Keywords: Political communication, Social democrats, narrative, identity, ethos, caricatures 
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1 Inledning 

Vi kan bara säga något intressant om det vi har en relation till 

Vid ett skrivbord i mitt barndomshem på Linnégatan i Stockholm skötte min mamma sitt 

arbete som redaktionssekreterare för den konservativa publikationen Svensk Tidskrift. När det 

var dags för något större utskick var hallen full av kartonger med tidskrifter som jag och min 

bror använde för att bygga borgar. Vissa kvällar stod där istället galoscher i rader. De tillhörde 

män som Thede Palm och Erik Anners med anknytning till Svensk Tidskrift och den borgerliga 

tankesmedjan Forum för Samhällsdebatt, FSD. 

I min barndom besökte jag ofta det kontor på Drottninggatan i Stockholm där FSD då höll 

till. Min pappa satt i FSD:s styrelse, men oftast var jag där med mamma som hade 

jobbärenden dit. Från ett litet mörkt kontor i ett gårdshus propagerade FSD för borgerlig 

samverkan som en nödvändighet för att kunna utmana Socialdemokraterna om makten. I 

tonåren var det istället till porten i huset bredvid på Drottninggatan som jag hade ärenden. Där 

låg bokhandeln Röda Rummet som drevs av Kommunistiska Arbetarförbundet, KAF, vilket 

även gav ut veckotidningen Internationalen. I källarlokalerna under bokhandeln deltog jag i 

studiecirklar om materialistisk historiesyn. 

Den tid jag här studerar är inte bara en övergångsperiod i svensk politik, med sitt slut för 

socialdemokraternas långa dominans, utan även i mitt eget liv. En tid då jag lämnade 

mellanstadiet och en politisk tillhörighet i högern, som bland annat tog sig uttryck i att jag 

läste Svenska Dagbladets ledarsida och i syslöjden sydde en väska prydd av ett moderat-M, 

för högstadiet och en ny tillhörighet i vänstern som jag uttryckte genom att lyssna på punk och 

demonstrera mot kärnkraft. 

Den höger jag lämnade var en konservativ idétradition som utmärktes av sin vilja att bevara 

det rådande samhället och försvara det mot förändringar av dess rådande maktrelationer. Den 

vänster jag gick till var en revolutionär strömning som strävade efter att i grunden förändra 

samma maktrelationer. Medan de konservativa hämtade sin inspiration i den brittisk-irländska 

filosofen Edmund Burkes kritik av den franska revolutionen 1789 inspirerades 

revolutionärerna av den tyska filosofen Karl Marx hyllning av den franska revolutionen 1848. 

Jag har valt att beskriva min relation till de politiska miljöer inom högern och vänstern som 

jag studerar i uppsatsen eftersom jag tycker att den är relevant för frågan huruvida jag kan 
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förhålla mig objektivt till mitt ämne. Själv är jag övertygad om att vi bara kan säga något 

intressant om det vi bryr oss om och har en relation till. 

 

Motståndarnas bild av Socialdemokraterna säger något om dem själva 

Varje gång det är dags för votering i Riksdagen ljuder ett alarm. Då skyndar ledamöterna 

genom kulvertarna som förbinder deras kanslier i Gamla Stan med Riksdagshuset på 

Helgeandsholmen. På sin väg passerar några av dem en lång rad karikatyrer från skiftet mellan 

70-talet och 80-talet. På en av karikatyrerna står Ola Ullsten framför Visbys ringmur med en 

hoprullad affisch under armen och en hink tapetklister i handen. Men det finns ingen plats för 

hans affisch. Muren är redan full av affischer som talar om att Gösta Bohman, Olof Palme, 

Karin Söder och Lars Werner talar i Almedalen. På en annan karikatyr har en landsortsbuss 

just stannat vid en mjölkpall för att lämna av Thorbjörn Fälldin som vandrar ur bilden med en 

portfölj i ena handen och en resväska i den andra. 

 Dessa teckningar, med sitt innehåll av politisk satir riktad mot politiker och partier, har 

kanske inte någon större betydelse för hur dagens politiker uppfattar sig själva och sina 

motståndare. Men jag tror att deras placering antyder att de en gång spelat en viktig roll för 

synen på partier, politiker och politik. 

Jag har valt att studera hur Socialdemokraternas motståndare beskrivit partiet eftersom jag 

är intresserad av politik, i bemärkelsen hur villkoren för att åstadkomma samhällsförändring 

ser ut, och av hur vi använder berättelser för att konstruera oss själva och vår värld. Här 

sammanfaller dessa två intressen. 

Mitt intresse för individers och gruppers berättelser om den andre kommer ur insikten av att 

detta är ett vanligt fenomen i vardagen. När jag var liten hörde jag människor i min närhet 

använda berättelser om andra personer för att definiera sig själva. Om någon berättade om hur 

en bekant på besök ville anpassa middagstiden för att inte missa ett TV-program, så tyckte jag 

mig se att poängen med denna historia var att framhäva berättaren som en person som inte lät 

sitt liv styras av TV-tablån. 

Med begreppet berättelse avser jag just dessa narrativ som vi skapar och omformar för att 

förklara vilka vi är och vilka egenskaper som är värdefulla respektive förkastliga. Berättelser 

fyller funktionen att göra såväl världen som vår egen roll i den begriplig och meningsfull. De 
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utmärks av att de innehåller en konflikt och talar till våra känslor samt att vi kan identifiera oss 

med karaktärerna i dem. 

När jag för några år sedan började arbeta på Vänsterpartiets kansli i Riksdagen slogs jag av 

skillnaden mellan den bild jag fick av partiernas företrädare när jag stötte på dem vid 

kaffeautomaten och den bild media och partiets politiska motståndare förmedlade. När jag 

kopplade samman dessa observationer började jag fundera över hur politiska rörelser använder 

berättelser för att konstruera sig själva, sina motståndare och sin värld. 

Även om den tid jag studerar på många sätt skiljer sig från samtiden ser jag mitt ämne som 

relevant idag, då den politiska kampen även i vår tid till stor del utkämpas genom att skapa 

berättelser som definierar motståndaren. Skillnaden är att det idag är Moderaterna och inte 

Socialdemokraterna som dominerar politiken i Sverige. Jag tror därför att det som hände när 

Socialdemokraterna förlorade sin dominerande roll kan säga något om vilka möjligheter som 

står till buds för dem som idag vill utmana Moderaterna. 

 

Politikers och partiers ethos är avgörande för våra politiska val 

Karikatyrer skildrar ofta en känd offentlig person, men de kan också skildra en företeelse med 

hjälp av okända personer som får fungera som representanter för något. I detta sammanhang 

innebär det att karikatyrerna både kan skildra socialdemokratiska politiker och det 

socialdemokratiska partiet. Jag har valt karikatyrer som källmaterial eftersom de med hjälp av 

känslor påverkar politikers och partiers ethos och jag menar att just dessa ethos är avgörande 

för våra politiska val. Vi röstar på ett parti och en politiker som vi känner att vi kan lita på. 

Och vi använder deras handlingar, yttranden och kroppsspråk för att avgöra vilken karaktär de 

har och om vi kan lita på dem. 

Begreppet karikatyrer använder jag för att beskriva teckningar som med hjälp av humor 

häcklar såväl enskilda politiker som politiska rörelser och partier. Politiska aktörer använder 

karikatyrer för att tillskriva sina motståndare negativa egenskaper och placera dem i en 

berättelse där den egna sidan har rollen som hjälte och motståndarna rollen som skurk. 

Karikatyrerna är något väljarna använder för att skapa politikernas ethos. Och då inte bara 

den avbildades ethos utan även avsändarens. För som retorikforskaren Orla Vigsø påpekar är 

ethos inte begränsat till sändarens ord utan mottagaren skapar det även utifrån de bilder och 

symboler sändaren använder (Vigsø 2004:93). På så sätt riskerar exempelvis den som riktar 
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aggressiva angrepp mot sin motståndare att uppfattas som aggressiv. Men väljarna kan inte 

bara dra slutsatser om avsändarens ethos utifrån karikatyrerna, de kan även sluta sig till vilken 

självbild avsändaren har. Här avser jag med begreppet ethos de karaktärsdrag andra tilldelar en 

individ eller grupp, medan jag använder begreppet självbild för de karaktärsdrag, eller det 

ethos, individer eller grupper själva anser sig ha. 

Karikatyrer är också intressanta eftersom berättelsen om motståndaren blir tydligare där än 

i texter, då decorum, ramen för vad som är passande att säga, är vidare. Karikatyrer är också 

ett effektivt sätt att förmedla en berättelse. Men karikatyrerna verkar inte ensamma, utan i 

samverkan med de texter som omger dem. Analysen av teckningarna behöver därför 

kompletteras med beskrivningar av dessa texter. 

 

2 Bakgrund 

En text kan bara förstås utifrån en förståelse av den tid och miljö i vilken den skrevs 

För att förstå ett retoriskt yttrande behöver vi sätta in det i dess historiska sammanhang. 

Retorikforskaren Eugene White menar att vi bara kan förstå ett yttrande om vi förstår såväl de 

historiska förutsättningarna vid den aktuella tidpunkten som den historiska utveckling som 

skapat dessa förutsättningar (White 1980:17). Om vi fullt ut vill förstå de karikatyrer jag 

kommer att undersöka i denna uppsats räcker det därför inte med att känna till den politiska 

kontexten på 1970-talet. För att förstå hur vänstern och högern på 1970-talet såg på 

Socialdemokraterna måste vi gå längre tillbaka i tiden för att se hur dessa föreställningar kom 

till, hur de formades. Närmare bestämt till början av 1900-talet. Vid denna tid inträffar några 

händelser som får avgörande betydelse för hur dessa politiska rörelser kom att betrakta 

varandra på 1970-talet. 

Den svenska arbetarrörelsen växer fram kring sekelskiftet 1900. Den första kraftmätningen 

i nationell skala mellan arbetare och företagare är storstrejken som 1909 lamslår Sverige. 

Även om strejken slutar i ett nederlag för arbetarna visar den företagarna att arbetarrörelsen är 

en maktfaktor. 

Även den ryska revolutionen 1917 och de hungerupplopp som samtidigt ägde rum i Sverige 

spelar stor roll för högerns syn på Socialdemokraterna. Dessa händelser visade att 

arbetarrörelsen kunde utgöra ett hot mot den rådande ordningen. När den allmänna svenska 

rösträtten för män och kvinnor införs 1921 sker det mot bakgrund av denna medvetenhet om 
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vad arbetarnas strävan efter bättre levnadsvillkor kan föra med sig om den tillåts äga rum i ett 

sammanhang av antagonistiska samhällsmotsättningar (Hedvall 2011:164). Historikern Håkan 

Blomqvist beskriver hur rädslan för att revolutionen i Ryssland skulle sprida sig var både 

konkret och befogad i ett Sverige som upplevde såväl hungerupplopp som bildandet av 

arbetargarden (Blomqvist 1989:107). 

Rösträttsreformerna och den moderna parlamentarismen är ett system som skapar former 

för ett samarbete mellan företagarnas och arbetarrörelsens representanter. Ett samarbete där 

arbetarna i utbyte mot fred på arbetsmarknaden får del av landets växande välstånd. För 

högern utgör dock arbetarrörelsen även efter detta ett potentiellt hot. Det finns ständigt en risk 

för att dess ledning i Landsorganisationen, LO, och det Socialdemokratiska Arbetarepartiet, 

SAP, ska radikaliseras och få för sig att utmana den rådande maktbalansen. Detta är enligt 

högern precis vad som sker på 1970-talet när LO och SAP diskuterar en socialisering av 

företagen genom löntagarfonder (Blomqvist 1989:255). 

På samma sätt spelar händelserna inför första världskriget en avgörande roll för vänsterns 

syn på Socialdemokraterna. Under parollen ”Inte en man, inte ett öre till försvaret” tog 

socialdemokratiska partier runt om i Europa ställning mot planerna på ett krig. Argumentet var 

att arbetarna i de olika länderna hade gemensamma intressen med varandra och inte med 

borgarklassen i de egna länderna. Därför borde de säga nej när makthavarna beordrade dem att 

ta till vapen mot arbetare i andra länder. Men när kriget närmade sig röstade de 

socialdemokratiska ledamöterna i Europas olika parlament ändå för att bevilja krigskrediter 

(Blomqvist 1989:94). Detta såg vänstern som ett svek och tolkade som ett accepterande av 

nationalismen på bekostnad av internationalismen. När Socialdemokraterna godkände 

krigskrediterna valde de, enligt vänstern, nationen framför solidariteten med arbetare i andra 

länder och svek därmed de socialisitiska idealen. 60 år senare betraktade fortfarande vänstern 

socialdemokratins ledning som förrädare beredda att när som helst sälja ut arbetarnas 

intressen. 

 

Den som befinner sig i underläge måste förhålla sig till den som har makten 

Det politiska läget i 1970-talets Sverige illustreras väl av var de olika aktörerna höll till. 

Medan FSD och KAF höll till i ett gårdshus respektive en källare på Drottninggatan hade 

socialdemokratin och ABF rymliga lokaler på Sveavägen. 
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I slutet av 60-talet stod Socialdemokraterna i Sverige i zenit. Bakom sig hade de årtionden 

av ekonomisk tillväxt och utbyggd välfärd. Men på 70-talet började både tillväxten och 

välfärdsutbyggnaden tappa fart och det långa socialdemokratiska maktinnehavet närmades sig 

sitt slut. Valet 1973 resulterade i 175 mandat vardera för de två blocken. Den 

socialdemokratiska regeringen kunde sitta kvar, men många omröstningar i Riksdagen fick 

avgöras med lottning. Vid valet 1976 förlorade Socialdemokraterna makten. Ett nederlag som 

följde på en valrörelse präglad av skandaler som målat bilden av ett arrogant maktparti. 

Det socialdemokratiska partiet spelade under de första åren på 70-talet en dominerande roll 

i Sverige (Blomqvist 1989:5). Tack vare sitt långa maktinnehav har de kunnat forma 

samhället. De och deras politik är vid denna tid den referenspunkt som andra politiska partier 

och rörelser måste förhålla sig till. 

Socialdemokratins förflyttning från dominerande politisk kraft till ett parti bland andra 

skedde inte över en natt, utan gradvis. I och med valet 1976 lyckades de borgerliga bryta ett 44 

år långt socialdemokratiskt maktinnehav. 1979 vann de återigen valet och Moderaterna blev 

det största borgerliga partiet. Åren med borgerliga regeringar präglades dock av 

regeringskriser och regeringsombildningar. Samtidigt var vänsterrörelsen fortfarande stark. 

Under denna tid utmanade högern och vänstern från var sitt håll den socialdemokratiska 

dominansen. Vänstern hade ännu den demoraliserande förlusten i kärnkraftsomröstningen 

1980 framför sig. Högern hade fortfarande inte lyckats befästa sin ledande roll inom 

borgerligheten och denna borgerlighet hade ännu inte lyckats bevisa sin regeringsduglighet. 

 

3 Syfte och forskningsfråga 

Jag vill undersöka med vilka medel karikatyrer bygger ethos. Samtidigt vill jag se vad några 

av högerns och vänsterns karikatyrer från andra hälften av 1970-talet kan säga om hur såväl 

högern som vänstern såg på Socialdemokraterna, sig själva och sin samtid. 

 

Därför ställer jag följande forskningsfrågor: 

 

Hur bygger karikatyrerna ethos? 

Vilket ethos bygger karikatyrerna upp vad gäller den eller det som avbildas i dem? 
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Vilket ethos bygger karikatyrerna upp vad gäller den eller det som publicerar och/eller står 

bakom karikatyrerna? 

 

När jag i fortsättningen använder begreppen vänstern och högern så syftar jag inte på dessa 

politiska rörelser i bred bemärkelse, utan bara på de specifika politiska miljöer jag studerar. 

Detta innebär att jag inte gör anspråk på att säga något om hur hela vänstern och hela högern 

såg på sig själva och Socialdemokraterna. 

 

4 Forskningsläge 

Karikatyrer skildrar oss själva genom att visa upp främlingen och den andre 

Den tyska religionsvetaren Monika Glavac beskriver i sin avhandling Der ”Fremde” in der 

europäischen Karikatur hur muslimer framställts i europeiska karikatyrer från 1600-talet fram 

till idag. Målet för Glavacs undersökning är att bättre förstå både själva fenomenet karikatyr 

och hur främlingen framställs i karikatyrer. Metoden är att kombinera en hermeneutisk 

tolkning av bilderna, som koncentrerar sig på relationen mellan verk och betraktare, med en 

analys av deras kontext. 

Karikatyrer kan vara både roliga och stötande. Deras stilistiska medel är enligt Glavac 

överdrift, förenkling, alienation, deformation och ett spel med associationer. En karikatyrs 

innebörd är inte given, utan beror till stor del på hur mottagaren tolkar den. För att förstå en 

karikatyr måste man därför känna till kontexten. 

Exemplet med den tyska nazisttidningen Der Stürmer och dess karikatyrer av judar visar 

enligt Glavac att man kan använda karikatyrer i politiskt syfte för att med hjälp av nedsättande 

stereotyper framställa en folkgrupp som främlingar och på så sätt skapa en fiendebild (Glavac 

2013:21-32). 

Glavac använder begreppen den andre och främlingen. Den andre använder hon, med 

referens till litteraturforskaren Edward Saids bok Orientalism, för att beskriva hur européer 

använt muslimer som en kontrast för att förstärka sin egen identitet. Fördelen med begreppet 

främlingen är enligt Glavac att det inte uttrycker en dikotomi, utan fungerar som en gradskala 

där någon kan vara mer eller mindre främmande för oss (Glavac 2013:19). Dessutom kan 

begreppet främling fånga karikatyrers funktion att visa den egna gruppen hur främmande dess 
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beteende kan te sig för en utomstående: ”In Karikaturen kann sowohl das Fremde akzentuiert 

und verstärkt, als auch das Eigene verfremdet werden.” (Glavac 2013:19)
1
 

Ett exempel på en karikatyr som fyller denna funktion är enligt Glavac William Hogarths 

kopparstick Credulity, Superstition and Fanaticism från 1762 (Glavac 2013:74). I denna 

karikatyr ser vi en muslim stå utanför ett kyrkfönster och titta in på en metodistförsamlings 

gudstjänst. Här ska den lugna främlingens närvaro som åskådare till den exalterade scenen i 

kyrkan få betraktaren att reflektera över församlingens beteende. Främlingens funktion är här 

alltså inte att visa hur väsensfrämmande han är, utan att belysa det främmande i den egna 

gruppens beteende. Glavac placerar Hogarths karikatyr i en framförallt litterär europeisk 

tradition där främlingen får fylla funktionen att belysa vårt samhällsliv. Ett viktigt verk i denna 

tradition är Montesqieus brevroman Persiska brev från 1721. 

Glavac menar att merparten av de karikatyrer hon analyserar, precis som Hogarths verk, 

inte är negativa skildringar av muslimer (Glavac 2013:158). Istället är karikatyrernas udd 

riktad mot européerna. De danska Muhammed-karikatyrerna som Jyllands-Posten publicerade 

2005 utgör här ett undantag. Dessa karikatyrer, där Muhammed fungerar som ställföreträdare 

eller symbol för gruppen muslimer, upprättar ett motsatsförhållande mellan ett vi som är 

européerna och ett dem som är muslimerna. Begreppet den andre är därför mer relevant än 

begreppet främlingen när det gäller att beskriva hur muslimer framställs i Muhammed-

karikatyrerna (Glavac 2013:196). Vilket av begreppen den andre och främlingen som är mest 

givande i en analys av karikatyrer beror därmed på hur polariserad den kontext som 

karikatyrerna uppträder i är. 

Lars M. Andersson beskriver i sin avhandling En jude är en jude är en jude… 

Representationer av ”juden” i svensk skämtpress omkring 1900-1930 hur det judiska, som ett 

led i skapandet av en svensk kultur och identitet, framställdes som något osvenskt (Andersson 

2000:478). Det svenska blev på så sätt norm och det judiska avvikande. Just förhållandet 

mellan norm och avvikelse ser Andersson som centralt i karikatyrer (Andersson 2000:82). Och 

det avvikande gäller både utsidan och insidan. 

                                                 

1
 ”Karikatyrer kan framhålla och förstärka det främmande, men också göra det egna 

främmande.” (Min översättning) 
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”Judens” kropp framställs i skämtpressen som en avvikelse från den moderna maskulina 

stereotypen och den nationella kroppen. Framställningen av ”judens” kropp som avvikande, 

annorlunda har funktionen att framhålla ”judens” inre avvikelser, främst i moraliskt 

hänseende. (Andersson 2000:82) 

 

När det gäller utsidan noterar Andersson att karikatyrer av judar fokuserar på näsan, vilken 

framställs som stor och krokig, men menar samtidigt att detta fokus inte är något unikt för hur 

just judar porträtteras, utan att överdrifterna i karikatyrer ofta handlar om ansiktet i allmänhet 

och näsan i synnerhet. 

Andersson menar att karikatyrerna använder sig av etablerade föreställningar om hur judar 

är. Här finns föreställningarna om judar som giriga, opålitliga och depraverade. Genom att 

anspela på föreställningen om den girige juden framför karikatyrerna vänsterns kritik mot 

kapitalismen som system. Judarna får i karikatyrerna representera kapitalisterna och 

överklassen (Andersson 2000:80-83). En klass som vänstern såg som osvensk. 

Genom att hänföra ”juden” till överklassen understryks denna klass bristande 

fosterländskhet och att den ”egentligen” inte är ”svensk”. Därigenom framhävs 

”arbetarnas” ”svenskhet”. (Andersson 2000:482) 

 

Andersson hävdar vidare att karikatyrerna förmedlar avsändarnas syn på sig själva och på 

samhället. Genom att analysera karikatyrerna och deras kontext menar han sig kunna frilägga 

inte bara tecknarens eller tidningsredaktionens, utan hela den borgerliga och socialistiska 

vänsterns världsuppfattning (Andersson 2000:81). Andersson antar nämligen att de som 

skapade tidningarna delade föreställningsvärld med tidningarnas läsekrets. Ett antagande som 

jag finner rimligt eftersom de tillhörde samma politiska miljö. 

Genom att analysera de bildformler och stereotyper som används och det sammanhang i 

vilket bilden producerats går det att komma åt det budskap bilden förmedlar. Därigenom 

blir det möjligt att indirekt säga någonting om den situationsbetingade intentionaliteten. 

Denna gäller då inte i första hand den enskilde tecknarens eller kåsörens avsikt med ett 

visst alster utan varför detta vid en given tidpunkt publicerades i en viss skämttidning. 

(Andersson 2000:81) 

 

Grunden för denna syn på den egna gruppen är enligt Andersson en dikotomisering 

(Andersson 2000:80). Vänstern konstruerar den svenske arbetaren genom att kontrastera 

honom mot den judiske kapitalisten. 

 

Socialdemokraterna står i centrum för de politiska berättelserna om 70-talet 
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Historikern Åsa Linderborg skildrar i sin avhandling Socialdemokraterna skriver historia hur 

partiet strävat efter att kontrollera berättelsen om partiet och dess ledare. Enligt Linderborg tar 

Socialdemokraterna åt sig äran av att, genom att organisera arbetarna och få dem att verka för 

ett reformistiskt samhällsprojekt, ha skapat den samförståndsanda och stabilitet som 

möjliggjort framväxten av det moderna Sverige med dess ökade ekonomiska välstånd och 

utbyggda välfärd. Avhandlingen är samtidigt en beskrivning av kampen om hegemoni i 

Sverige under 1900-talet: 

Från och med 1970-talet tvingades socialdemokratin till ett ideologiskt tvåfrontskrig mot å 

ena sidan vänstern, miljörörelsen, kvinnorörelsen och å andra sidan näringslivet. Den 

ekonomiska konjunkturnedgången gjorde att man för första gången inte längre ansåg sig ha 

råd att fortsätta välfärdsutbyggnaden, vilket gjorde att reformismen inte längre bekräftades 

på samma sätt som tidigare. Den samförståndsanda mellan näringslivet och 

socialdemokratin som tidigare utmärkt den borgerliga hegemonin, var bruten. (Linderborg 

2001:358) 

 

Socialdemokraternas historieskrivning handlar inte om arbetarklassen, inte om 

partimedlemmarna, utan om ledarna. Massan nämns bara när den stått enad bakom SAP:s 

ledare (Linderborg 2001:149). Varje socialdemokratisk partiledare fram till Ingvar Carlsson 

fungerar i Socialdemokraternas historieskrivning som ett bevis för att SAP representerar hela 

folket. Vissa, som Palme och Branting, överger sin priviligierade ställning för att tjäna folket. 

Andra, som Per-Albin Hansson och Ingvar Carlsson bevisar att SAP byggt ett samhälle där en 

enkel arbetare kan förverkliga SAP:s version av the american dream. Tjänstemannasonen 

Tage Erlander med sina mor- och farföräldrar från bonde- och arbetarmiljö symboliserar 

klassamarbetet (Linderborg 2001:106). Detta står i skarp kontrast till motståndarnas bild av de 

socialdemokratiska ledarna som pampar. Socialdemokraternas hyllande av sina partiledare 

som ofelbara övermänniskor måste enligt Linderborg förstås just i förhållande till rädslan för 

att motståndarna ska förtala ledarna (Linderborg 2001:145). Linderborg ser hyllandet av 

Branting som en direkt reaktion på borgerlighetens hatkampanj mot Karl Staaf. 

De borgerliga partiernas försök att ställa upp en motberättelse visar enligt Linderborg att 

Socialdemokraterna lyckats etablera sanningen om det egna partiets betydelse för framväxten 

av den svenska välfärdsstaten. Däremot lyckades Socialdemokraterna aldrig upprätta en egen 

hegemoni. De fick nöja sig med att påverka den borgerliga hegemonin i socialliberal riktning 

(Linderborg 2001:397-412). 
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Från och med 1970-talet blir näringslivet och de borgerliga offensivare i striden om bilden 

av historien: 

I Timbros historieskrivning är det Sverige som socialdemokraterna beskriver som tryggt 

och demokratiskt, tvärtom en nation som mer än något annat präglas av 

frihetsinskränkningar, politikerförtryck och ekonomiska pålagor. (Linderborg 2001:421) 

 

Forskaren i idé- och lärdomshistoria Martin Wiklund beskriver i sin avhandling I det 

modernas landskap: Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige 

mellan 1960 och 1990 hur olika aktörer konkurrerar om makten med hjälp av berättelser. 

Wiklund ser de konkurrerande berättelserna om det moderna Sverige som uttryck för olika 

uppfattningar om var vi kommer ifrån, vad som är värdefullt och vad som är målet för vår 

strävan (Wiklund 2006:22). 

Den socialdemokratiska berättelsen om det moderna Sverige, och det torde även gälla en 

utbredd svensk berättelse, präglades av konflikten mellan de framstegsbejakande och de 

bakåtsträvande eller konservativa krafterna. (Wiklund 2006:160) 

 

Den socialdemokratiska berättelsen utmanas från och med 1960-talet alltmer intensivt av 

alternativa berättelser från både från krafter till vänster och höger om partiet. Dessa berättelser 

lyfter enligt Wiklund fram olika aspekter av det socialdemokratiska maktinnehavet som de ser 

som problematiska och förklarar dem med ”illasinnade motiv, egenintressen eller 

omedvetenhet” (Wiklund 2006:417). Medan de borgerliga anklagar Socialdemokraterna för att 

vilja förstatliga näringslivet och införa socialism beskyller den nya vänster som växer fram 

runt 1968 dem för att sakna visioner och bara vilja administrera ett kapitalistiskt samhälle. 

Wiklund påpekar det paradoxala i att Sverige aldrig beskrivits som så kapitalistiskt som i 

vänsterns berättelse som utspelades då Socialdemokraternas inflytande var som starkast och 

aldrig som så socialistiskt som i den nyliberala berättelse som utspelades då de nyliberala 

idéerna var som starkast. Denna paradox blir enligt Wiklund begriplig om man ser en 

berättelse som en uppmaning till handling i första hand och en beskrivning av verkligheten 

först i andra hand: 

Ett motiv för att inte välja en mer nyanserad beskrivning kan vara att den inte uttrycker 

kritik och missnöje lika starkt och att den därför inte är lika upprörande och mobiliserande. 

(Wiklund 2006:416) 
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Trots de skilda utgångspunkterna för de borgerligas och den nya vänsterns berättelse om 

Socialdemokraterna och trots de vitt skilda anklagelser de riktar mot partiet finner Wiklund 

ändå slående likheter i hur de karaktäriserar Socialdemokraterna. 

Undersökningarna av de olika politiska grupperna visar att det faktiskt funnits paralleller 

mellan de olika politiska ståndpunkternas kritik, men att kritiken har formulerats på delvis 

olika sätt och riktats mot olika håll. Till exempel har byråkrati, centralism, rationalism och 

brist på demokrati i olika avseenden kritiserats av flera grupper, medan grunden till dessa 

problem sökts i kapitalismen, socialismen eller manssamhället. (Wiklund 2006:395) 

 

Wiklund förklarar genomslaget för nya politiska berättelser med att de gamla inte längre kan 

ge svar på de frågor som samtiden ser som viktiga. Wiklunds syn på orsakerna till att en 

berättelse konkurrerar ut en annan får honom att avvisa förklaringar som att den nya 

berättelsens förespråkare har större resurser till sitt förfogande. Det är alltså inte pengarna 

bakom Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF:s, kampanjer som förklarar deras genomslag, 

utan att den berättelse de förmedlade svarade mot ett otillfredsställt behov hos mottagarna. 

(Wiklund 2006:313-314) Även om jag inte vill gå så långt som att påstå att SAF:s resurser 

saknade betydelse, tycker jag att Wiklund genom att intressera sig för berättelsens innehåll 

pekar på en delförklaring som har fått alldeles för lite tyngd i de flesta försök att förklara hur 

de borgerliga och näringslivet i skiftet mellan 1970- och 1980-talet lyckades gripa 

problemformuleringsprivilegiet i den politiska debatten. 

Min genomgång av forskningsläget visar att motsättningarna mellan å ena sidan 

Socialdemokraterna och å andra sidan krafter till höger och vänster om partiet tog sig uttryck i 

en kamp om rätten att beskriva det socialdemokratiska maktinnehavet. Socialdemokraternas 

motståndare använde berättelser för att lyfta fram olika aspekter av partiets maktinnehav och 

tillskriva partiet och dess ledare vissa motiv. I denna polariserade kontext bör begreppet den 

andre visa sig vara mer relevant än begreppet främlingen. Och i beskrivningarna av den andre 

kan vi vänta oss att finna en dikotomisering av förhållandet mellan ett normalt ”vi” och ett 

avvikande ”de”. 

 

5 Metod 

Kontextens roll i publikens tolkning av karikatyrerna 
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En artefakt kan enligt den hermeneutiskt sinnade filosofen Friedrich Schleiermacher bara 

förstås utifrån en förståelse av den tid och miljö i vilken den skapades (Schleiermacher 

1998:27). Mot bakgrund av denna insikt blir ett första steg i min analys av de aktuella 

karikatyrerna därför att beskriva den politiska situationen så som den såg ut när de 

publicerades. Detta har jag gjort i styckena Bakgrund och Forskningsläge. Sedan beskriver jag 

texterna som omger bilderna. Först därefter analyserar jag bilderna för att förstå vilka 

berättelser de förmedlar. 

Eftersom det alltid är sammanhanget som avgör hur publiken tolkar ett yttrande behöver jag 

ta hänsyn till kontexten när jag tolkar karikatyrerna. Samtidigt är det långt ifrån självklart var 

gränserna för kontexten går. Exempelvis menar den amerikanska retorik- och 

litteraturforskaren Judith Butler (2009:20) att kontexter inte kan vara gränslösa utan alltid 

måste ringas in, samtidigt som den franske filosofen Jacques Derrida (2000:113) påpekar att 

det aldrig går att definitivt bestämma en kontext. Jag väljer att hantera denna svårighet genom 

att arbeta med tre olika avgränsningar av kontexten. En första består av den politiska 

situationen i Sverige under andra hälften av 1970-talet, en andra är texterna som omger de 

karikatyrer jag studerar och en tredje är de berättelser om Socialdemokraterna som 

karikatyrerna utgör en del av. I min analys av karikatyrerna börjar jag i den politiska 

situationen, så som den såg ut när de publicerades, och rör mig inåt via texterna som omger 

karikatyrerna för att sluta i själva karikatyrerna. 

 

Förförståelsers och fördomars betydelse för vår förståelse 

För Schleiermacher är hermeneutik ett sätt att överbrygga avståndet i tid mellan oss som 

tolkare och textens upphovsman. Genom att förstå de förhållanden under vilka texten skapades 

kan vi bättre förstå själva texten. För den tyske filosofen Hans Georg Gadamer är dock 

tidsavståndet inte något som försvårar förståelsen, utan snarare en produktiv möjlighet 

(Gadamer 1997:144). Textens verkliga innebörd framträder först när vi betraktar den på ett 

visst avstånd i tid. 

Karikatyrerna av Palme har en annan betydelse för den som vet att Palme blev mördad än 

för den som befinner sig i en tid då denna händelse ännu ligger i framtiden. Vi kan därför inte 

förstå karikatyrerna bara genom att studera deras samtid. Men vi kan inte heller förstå dem 
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enbart utifrån vår egen tidshorisont, för då riskerar just vetskapen om att Palme blev mördad 

stå i vägen för en förståelse av hur de uppfattades där och då. 

För att kunna nå en mer mångfacetterad förståelse av karikatyrerna behöver jag därför 

anlägga både Schleiermachers och Gadamers motsatta perspektiv samtidigt. Jag behöver både 

försöka sätta mig in i tidsandan och sätta mig över den. 

En annan fråga Schleiermacher och Gadamer diskuterar är hur uttolkaren ska förhålla sig 

till sina egna erfarenheter och förutfattade meningar. Gadamer menar att den som vill förstå en 

text måste vara beredd att låta texten säga honom något (Gadamer 2000:106). Därför avvisar 

han Schleiermachers krav på att uttolkaren ska inta en neutral hållning och bortse från sina 

egna idéer. Istället förespråkar Gadamer en läsning där man förhåller sig medvetet till sin 

förförståelse och sina fördomar. Först då blir det också möjligt att upptäcka att texten säger 

något annat än vad man väntade sig. Jag ansluter mig här till Gadamers uppfattning och vill 

hävda att vi inte kan säga något viktigt om det vi förhåller oss neutrala till och att idealet med 

kritikern som den neutrala observatören därför är förkastligt. Istället menar jag att vi bör sträva 

efter en engagerad kritik som öppet redovisar sina sympatier och prövar olika perspektiv. 

 Min relation till de politiska miljöer jag studerar kan alltså både underlätta och försvåra en 

riktig förståelse av artefakterna. Här gäller det för mig att använda mina erfarenheter från 70-

talets vänster- och högermiljöer för att skapa en förförståelse, men samtidigt inte släppa 

insikten att denna förförståelse riskerar att leda till felaktiga tolkningar. Jag ansluter mig alltså 

till ett hermeneutiskt kontextbaserat och engagerat perspektiv när jag genomför mina analyser 

av karikatyrerna och när jag tolkar de texter som omger dem. Jag diskuterar därefter hur denna 

tolkning färgas och påverkas av min relation till de politiska miljöer som använde dessa 

teckningar i sin politiska propaganda. 

Den som berättar utelämnar alltid något. Tankar och invändningar som dyker upp hos 

läsaren är något som författaren kan ha utelämnat med flit och detta säger då något om hens 

syfte med texten (Schleiermacher 1998:137-138). Som uttolkare bör jag därför inte bara 

intressera mig för de idéer och tankar som finns i artefakten, utan även för de som saknas. 

 

Karikatyrer som bilder med en tydlig avsikt  

Vi har enligt konst- och litteraturforskaren W.J.T. Mitchell ett dubbelt förhållningssätt till 

bilder (Mitchell 2005:10). Vi närmar oss dem analytiskt och kritiskt samtidigt som vi påverkas 
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direkt känslomässigt och uppfattar dem som magiska. Mitchells metod för att fånga bilders 

känslomässiga och magiska verkan är att betrakta bilden som ett levande väsen med ett eget 

begär. Inom retoriken frågar man sig vanligen hur bilder verkar och vad de betyder, eller 

möjligen vilka avsikter bildernas skapare hade. Mitchell frågar sig istället vad bilden vill. 

Mitchells sätt att närma sig bilder utesluter inte att tolka dem som tecken, men han är ute efter 

något mer än vad de semiotiska och diskursiva metoderna kan ge. Något som är närmare en 

hermeneutik som inte reducerar bilder till språk, utan jämställer dem med språk (Mitchell 

2005:33-46). 

Genom att fråga vad bilden vill går jag direkt på avsikten med bilden. Detta är i grunden en 

hermeneutisk metod som anpassats för att tillämpas på bilder istället för text. Det är också en 

metod som passar bra just till karikatyrer som är en genre av bilder som är skapade med en 

tydlig avsikt. Att jag frågar vad bilder vill istället för vad de åstadkommer innebär samtidigt en 

begränsning av mina ambitioner och av räckvidden av mina slutsatser i uppsatsen. Jag 

försöker inte säga någonting om huruvida karikatyrerna påverkade valen 1976 och 1979, bara 

undersöka vad de kan säga oss om hur högern och vänstern uppfattade Socialdemokraterna, 

sig själva och sin samtid. Därför är den centrala frågan för mig inte hur eller om karikatyrerna 

fungerar, utan just: Vad vill bilderna? 

 

En förståelse av ethos via berättelser och metaforer 

Karikatyrers uppgift är att tillskriva en politisk motståndare ett negativt ethos. Att tolka dem 

handlar därför om att förstå med vilka medel de skapar detta negativa ethos. Jag menar att 

karikatyrerna gör det genom att placera motståndaren i en berättelse, snarare än genom att 

argumentera. Då blir det mer relevant att undersöka vilken berättelse karikatyrerna förmedlar 

än att försöka hitta argument i dem. Retorikforskaren Jens Kjeldsen säger något viktigt om hur 

just visuell kommunikation fungerar genom att beskriva hur vi använder figurer och troper:  

Som for hoveddelen af den tropologiske og figurative sprogbrug i argumentation er 

meningen ikke at skabe rationelle sammenhænge eller at fastslå at noget er sket, men 

derimod at angive graden af disse sammenhænges og hændelsers betydning og værdi. 

(Kjeldsen 2002:149) 

 

När en karikatyr av Socialdemokraterna framhäver en viss egenskap hos partiet är poängen att 

framhäva denna egenskap på andras bekostnad snarare än att belägga att Socialdemokraterna 
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har denna egenskap. Då blir det viktigare att undersöka vilka egenskaper karikatyrerna 

tillskriver Socialdemokraterna än att frilägga hur de belägger att Socialdemokraterna har just 

den egenskapen. Detta talar för att jag bör inrikta mig på att undersöka vilka berättelser 

karikatyrerna förmedlar snarare än vilka belägg de anför för sina påståenden. 

Berättelserna spelar en avgörande roll inom politiken eftersom de enligt retorikforskaren 

David Fleming både förmedlar och reproducerar våra värderingar och våra 

samhällsinstitutioner. Samtidigt får de både våra liv, vår historia och det sätt våra samhällen är 

organiserade på att framstå som meningsfulla (Fleming 1996:5). Berättelser är också den arena 

där den politiska kampen utspelar sig. Den amerikanske psykologen Jerome Bruner hävdar att 

varje berättelse om samhället enligt dialektikens lagar ger upphov till en motsatt berättelse 

(Bruner 2002:57). Dialektiken mellan det faktiska och det möjliga blir tydlig i självbiografiska 

berättelser. Det finns inget färdigt stabilt jag. Istället är vi ständigt sysselsatta med att bygga 

om våra jag utifrån situationens krav. Vi gör det genom historierna vi berättar för oss själva 

och för andra. Och vi gör det med hjälp av våra minnen av det som varit och våra farhågor och 

förhoppningar inför det som ska komma. Jag menar att detta gäller även kollektivt 

självbiografiska berättelser som den om Sverige. 

Att skapa en berättelse är att balansera mellan redundansen i att slaviskt följa narratologiska 

typmönster och entropin i att ge fantasin fritt spelrum. Detta, att fantisera inom givna ramar, är 

berättarens villkor. Samma villkor gäller enligt den franske filosofen Jean Paul Gustave 

Ricoeur även för användandet av metaforer (Ricoeur 1983:183). 

Berättelser är en form av budskap som använder sig av metaforer. Det kan ske både genom 

att berättelsen innehåller metaforer och genom att berättelsen själv är en metafor. Metaforer 

verkar enligt Ricoeur genom att placera ett ord i en annan kontext än den gängse och på så sätt 

ladda det med en annan mening än den bokstavliga (Ricoeur 2003:161). Myter fungerar enligt 

filosofen Chiara Bottici genom att kondensera sitt budskap i några få bilder (Bottici 

2007:181). Dessa bilder blir en metonymi som hos mottagaren framkallar myten i sin helhet. 

Jag menar att detta även gäller för karikatyrer. De placerar motståndaren i en berättelse dels 

genom att använda metaforer och dels genom att fungera som en metonymi som hos 

mottagaren kan framkalla en berättelse. Därför behöver jag analysera hur dessa metaforer styr 

tolkningen av karikatyrerna. 
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Konsekvensen av detta är att jag behöver identifiera både de metaforer som finns i 

karikatyrerna och de berättelser karikatyrernas metaforer kan aktivera hos betraktaren. Mitt 

fokus blir då att analysera i vilken relation dessa olika berättelser står till varandra och hur de 

samverkar för att bygga ethos. 

Jag är egentligen inte intresserad av att analysera de berättelser som bilderna förmedlar. 

Mitt syfte är istället att hitta berättelserna i bilderna för att kunna svara på frågan vilket ethos 

bilderna tillskriver Socialdemokraterna direkt och deras motståndare indirekt. Därför behöver 

jag inte analysera berättelserna utan bara identifiera dem. 

Bottici intresserar sig för relationen mellan berättare och mottagare, vilken hon menar 

fångar det specifika i myter och kallar denna inriktning interrelational approach to myth. 

Bottici kombinerar denna inriktning med en phenomenological approach. Detta angreppssätt 

innebär dels ett fokus på relationer och kontext och dels att undersöka myter så som de 

framstår i det mänskliga medvetandet (Bottici 2007:100 & 105). 

Botticis fokus på mytens egenskap att skapa mening riktar intresset inte mot produktionen 

av myter utan mot mottagandet av dem. Det är en inriktning som passar mitt syfte. De viktiga 

frågorna för mig att ställa blir då hur karikatyrerna skapar betydelse. För att få svar på denna 

fråga behöver jag undersöka vilka andra berättelser i mottagarnas föreställningsvärld som 

karikatyrernas berättelser relaterar till. Detta kommer jag att undersöka i min analys av 

karikatyrerna. 

 

6 Teori 

Vi konstruerar vår verklighet 

Berättelser är inte färdiga budskap som en sändare har full kontroll över och en mottagare 

passivt tar emot. Som mottagare har vi en hög grad av frihet att använda information på ett 

annat sätt än det sändaren tänkt sig. Vi fyller i luckor i berättelsen och använder våra egna 

erfarenheter för att tolka den på ett sätt som svarar mot våra behov. Narrativet skapas i ett 

samspel mellan berättare och mottagare (Bottici 2007:113). 

Inte heller andra former av kunskap om hur omvärlden ser ut är något som vi passivt tar 

emot. Tvärtom är denna kunskap enligt den polske läkaren och biologen Ludwik Fleck något 

vi skapar tillsammans (Fleck 1997:13). Om vi antar att all kunskap är skapad så måste vi även 

förkasta dikotomin sanning och myt. Berättelser och myter är inte väsensskilda från andra 
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beskrivningar av vår värld. Uppdelningen i sanningar byggda på rationalitet och myter 

baserade på känslor är en falsk dikotomi. Logos och myt är inte varandras motsatser utan två 

olika sätt att uttrycka samma tankar (Bottici 2007:33). 

Retorikforskaren Robert Asen menar att kommunikation inte handlar om att överföra 

information utan om att vi genom att kommunicera med varandra tillsammans skapar mening i 

vår värld (Asen 2002:349). Detta synsätt innebär också att det inte finns något objektivt sätt att 

beskriva verkligheten. De termer och berättelser vi använder för att beskriva den är istället 

laddade med värderingar, intressen och meningsskapande. 

I och med att vi förkastar synen på kommunikation som ett budskap vilket överförs från en 

aktiv sändare till en passiv mottagare så tvingas vi också acceptera en vidare definition av 

kommunikationens betydelse. Kommunikation kan då inte längre bara vara att beskriva 

verkligheten, utan måste enligt ekonomen och filosofen Cornelius Castoriadis också vara att 

forma den: 

Varje samhälle är en konstruktion, en konstituering, ett skapande av en värld, av sin egen 

värld. Dess egen identitet är ingenting annat än detta ”tolkningssystem”, den värld som den 

skapar. (Castoriadis 1995:146) 

 

Den värld vi konstruerar är inte stabil utan tvärtom föremål för en kamp om hur vi ska förstå 

den (Mitchell 2005:196). Berättelser är ett av de verktyg vi använder för att skapa vår värld 

och en viktig del i det nät av betydelser, det tolkningssystem, som håller vår värld samman. 

Men de är också vapen i kampen om hur vi ska förstå denna värld. Både individer och grupper 

använder berättelser för att forma sin identitet och sin värld (Bottici 2007:242). Dessa 

identiteter spelar sedan stor roll för våra handlingar. Detta innebär att den som tittar på 

karikatyrer inte bara försöker förstå vad tecknaren vill ha sagt, utan också använder 

teckningarna för att forma sig själv och sin värld. 

Ett annat verktyg vi använder för att skapa vår värld och göra den begriplig är kategorier. 

Valet av kategorier är enligt filosofen Ian Hacking ett av de medel grupper och individer 

använder för att skapa sin värld (Hacking 1999:173). Den tyske filosofen Ernst Cassirer menar 

att dessa kategorier inte är givna av naturen (Cassirer 1946:15). De är våra egna skapelser. 

Enligt lingvisten George Lakoff och filosofen Mark Johnson är våra kategorier inte heller 

fasta, utan beror på syfte och sammanhang: 

Since the truth of a statement depends on whether the categories employed in the statement 
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fit, the truth of a statement will always be relative to the way the category is understood for 

our purposes in a given context. (Lakoff & Johnson 1980:164) 

 

Vad som utgör en kategori, vilka egenskaper vi tillskriver individer i en kategori och var vi 

drar gränserna mellan olika kategorier är sådant vi bestämmer med hjälp av berättelser och 

annan kommunikation. Dessa kategorier är precis som våra andra gemensamma skapelser 

produkter av vår föreställningsförmåga: 

In the case of social entities such as nations, classes and states, we are not dealing simply 

with abstract notions, but with socially constructed beings: it is because there are narrating 

bodies that behave as if such beings existed, that they do actually exist. (Bottici 2007:241) 

 

Vi tänker med hjälp av kategorier, men vårt tänkande bestäms inte av dem. Lakoff och 

Johnson menar att vi själva avgör i vilken kategori vi ska placera en individ och vilka av 

dennes egenskaper vi därmed framhäver och låter förklara dennes handlingar: 

In making a statement, we make a choice of categories because we have some reason for 

focusing on certain properties and downplaying others. Every true statement, therefore, 

necessarily leaves out what is downplayed or hidden by the categories used in it. (Lakoff & 

Johnson 1980:163) 

 

Genom att välja hur man ska beteckna en kategori kan man välja vilka egenskaper som 

framhävs, menar kommunikationsforskaren Kirk Hallahan (2011:184). Därför utspelas många 

politiska strider kring vilket begrepp som ska användas, exempelvis ”arbetarrörelsen” eller 

”den socialdemokratiska maktapparaten”. 

 

Berättelser är material för att bygga världar 

Ett av de verktyg vi använder för att skapa vår verklighet är berättelser. Berättelser fyller två 

funktioner. De förklarar varför världen ser ut som den gör och de formar den. 

Verkligheten är alltför komplex för att rymmas i en berättelse. Därför måste den som 

berättar en historia göra en mängd olika val. Dessa val speglar vilka aspekter av verkligheten 

berättaren ser som viktiga och vilka händelser hen därför lyfter fram. Ett av valen är när 

berättelsen börjar och slutar. Ett annat är ur vems perspektiv den ska berättas. Berättelser riktar 

därför vår uppmärksamhet mot vissa företeelser och döljer andra. Det går alltså inte att kräva 

en opartisk berättelse, bara att granska de val berättaren gjort. 

Framing är ett begrepp som utgår från denna insikt om att berättelser alltid är resultatet av 
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val. Framing handlar om att framhäva vissa aspekter på bekostnad av andra, för att på så sätt 

styra hur ett budskap ska upplevas och i vilken kontext det ska processas (Hallahan 2011:178). 

Medias möjlighet att göra en bild till en metonymi, att påstå att den är representativ för den 

kategori den tillhör, är enligt kommunikationsforskaren David D. Perlmutter dess mest 

kraftfulla verktyg inom visuell framing (Perlmutter 1998:7). 

En av de saker vi skapar med berättelser är grupper. Berättelsen konstituerar gruppen. 

Berättelsen om vad gruppen är och gör är identisk med gruppen. Berättelsen är gemenskapen. 

Och gemenskapen är berättelsen om den, hävdar filosofen David Carr (1986:150). Precis som 

berättelser kan användas till att skapa grupper kan de användas till att dela upp en grupp i flera 

mindre. I grupper uppstår ofta en kamp mellan olika berättelser om vilka vi är och vart vi är på 

väg. Det är denna form som mycket av samhällets konflikter tar sig. Ofta används berättelser 

för att försöka skapa grupper och definiera deras identitet och agenda. Dessa berättelser skiljer 

sig ofta både i fråga om var vi kommer ifrån, var vi befinner oss och vart vi är på väg (Carr 

1986:157). 

Politisk myt kallar Bottici den berättelse som håller samman en politisk gruppering (Bottici 

2007:179). En politisk myt är något som en grupp delar och som gör deras gemensamma 

erfarenheter och handlingar meningsfulla och rör just de politiska omständigheter under vilka 

de verkar samt ger mening åt dessa omständigheter. En politisk myt är alltid en uppmaning att 

handla. På samma gång är den politiska myten också, genom att den erbjuder en kollektiv 

identitet, en förutsättning för politisk handling. Om vikten av detta skriver den belgiska 

politiska filosofen Chantal Mouffe följande: ”För att kunna handla politiskt måste människor 

ha möjlighet att identifiera sig med en kollektiv identitet som erbjuder en självbild som de kan 

värdesätta.” (Mouffe 2008:31) 

Filosofen William D. Casebeer och statsvetaren James A. Russell tillämpar dessa insikter 

inom ramarna för USA:s krig mot terrorn. De menar att den som vill bekämpa terrorismen 

måste förstå motståndarens berättelser. Först när man förstår den roll berättelser spelar för 

terrororganisationer kan man utforma en strategi för att underminera dessa berättelsers 

effektivitet och på så sätt bekämpa och besegra organisationerna i fråga. Att formulera 

effektiva motberättelser är enligt dem en nödvändig del av varje seriöst försök att bekämpa 

terrorism. Och de konstaterar att den som inte behärskar denna konst lämnar en blotta som 

motståndaren kan utnyttja: 
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We can fully expect any adaptive adversary to act quickly to fill story gaps and exploit 

weaknesses in our narrative so as to ensure continued survival. (Casebeer & Russell 

2005:3) 

 

Även om Casebeers och Russels idéer gäller grupper som bedriver väpnad kamp är de giltiga 

även för politiska motståndare, eftersom de handlar om kampen mellan ideologier med olika 

syn på världen. 

Casebeer & Russell föreslår att man ska bekämpa motståndarens berättelse genom att 

konstruera en alternativ myt, dekonstruera motståndarens myt, skapa alternativa förebilder 

eller byta metaforer (Casebeer & Russell 2005:8). En bra berättelse om motståndaren bottnar i 

kännedom om motståndarens berättelser och om hur denne använder dem för att stärka sin 

rörelse. För att kunna formulera en effektiv berättelse måste man också känna till målgruppens 

doxa. Det gäller både att spegla målgruppens värderingar och att använda sig av händelser de 

ser som viktiga. 

 

Vår bild av motståndaren är ofta en negation av vår självbild 

Vi använder berättelser inte bara för att konstruera vår värld, utan även för att konstruera vår 

motståndare och oss själva. Dessa konstruktioner hänger samman. Bilden av motståndaren är 

ofta en negation av självbilden. Vi tillskriver motståndaren motsatsen av de karaktärsdrag som 

vi själva ser som värdefulla. Genom att studera en grupps bild av sin motståndare kan vi därför 

säga något om hur de ser på sig själva och sin värld. 

Vår identitet är beroende av att vi kan peka ut vad som skiljer oss från andra (Mouffe 

2008:23). Ett sätt för en individ eller en grupp att stärka den egna identiteten är därför att 

skapa en berättelse om den andre som framhäver aspekter av dennes identitet vilka framstår 

som motsatsen till de egna. 

Mobilisering förutsätter politisering, och varje politisering kräver i sin tur att världen tillåts 

framstå som indelad i motsatta läger som människor kan identifiera sig med – detta är vad 

som gör det möjligt att politiskt mobilisera passioner inom ramen för en demokratisk 

process. (Mouffe 2008:31) 

 

Mouffe använder begreppet agonistiska konflikter för de fall där parterna ser varandra som 

motståndare och antagonistiska konfliker för dem där de ser varandra som fiender (Mouffe 

2008:27). Motståndare upplever att de har något gemensamt och söker en lösning på 
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konflikten. Fiender menar att konflikten bara kan lösas genom att den ena parten förgör den 

andra.  

Ett generellt drag i politisk kommunikation är att när sändaren påstår sig äga en viss 

kvalitet, eller stå för en viss åsikt, så betyder det underförstått att andra inte har denna kvalitet 

eller står för den motsatta åsikten (Vigsø 2004:171). Eftersom vi är vana uttolkare av budskap 

och delar en kultur med gemensamma referensramar kan vi snabbt dra slutsatser om det 

kommunikativa syftet när vi ser ett budskap (Vigsø 2010:230). Väljarna är bekanta med hur 

berättelser fungerar. De vet att hjälten och skurken är varandras motsatser. Därför förstår de att 

när ett parti säger sig stå för eller vilja göra något, så påstår det samtidigt underförstått att 

motståndaren står för motsatsen eller inte vill genomföra denna åtgärd. 

På samma sätt förstår väljarna att när ett parti tar upp en fråga så betyder det att partiet 

menar att den är viktig. De karaktärsdrag och åsikter en politisk aktör tillskriver sin 

motståndare tolkar väljarna därför inte bara som motsatsen till vad den politiska aktören själv 

står för, utan även som ett besked om vad denne aktör uppfattar som värdefullt och viktigt. 

Väljarna förstår alltså hur en politisk aktör uppfattar världen genom att tolka dennes berättelse 

om sina motståndare. 

Filosofen Frantz Fanon konstaterar att den svarte är svart i förhållande till de vita, men att 

det omvända inte gäller (Fanon [1952] 1997:108). Den grad av frihet en individ eller en grupp 

har när det gäller att själv definiera sig är en fråga om maktrelationer. Den som befinner sig i 

underläge är hänvisad till att definiera sig i förhållande till de som befinner sig i överläge. 

 

Framgångsrik retorik talar till våra känslor 

De berättelser vi använder för att konstruera vår värld, vår motståndare och oss själva behöver 

kunna väcka våra känslor. En vanligt förekommande diskussion inom retorik och politik är 

huruvida vi människor är rationella eller känslostyrda varelser. Bottici menar exempelvis att 

de som antar att människor är rationella misstar sig (Bottici 2007:1). Men frågan är felställd. 

Känslor står inte i motsättning till tankar, utan är en del av vårt medvetande, menar forskaren i 

kognitionsvetenskap Peter Gärdenfors (2003:17). Det är därför ett felslut att skilja på förnuft 

och känsla. Förnimmelse, tänkande, känsla och handling hänger funktionellt ihop. Kjeldsen 

hävdar att det är våra värderingar av omvärlden som framkallar våra emotionella reaktioner 
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(Kjeldsen 2008A:333). Butler påpekar att våra känslor inte är spontana, utan ett resultat av 

våra tolkningar, vilka styrs av våra tolkningsramar (Butler 2009:48). 

Den intressanta diskussionen är därför inte huruvida vi agerar utifrån fakta eller känslor 

utan hur dessa faktorer samverkar. Den amerikanske psykologiforskaren Drew Westen hävdar 

att framgångsrik politisk kommunikation startar i en känsla, övergår till det rationella, för att 

sedan vanligen åter sluta i känslan: 

Usually they lead with something emotionally compelling – a moral issue facing the 

country, the personal history of the candidate, a story about a person the candidate has met 

on the campaign trail, an injustice that cries out to be rectified. They then follow with a 

contrast between the two candidates or parties, creating emotional resonance with one and 

dissonance with the other. Only then – once people are engaged emotionally and made 

aware of the choices confronting them – do they describe how they might fix the problem. 

And they usually ‘conclude the argument’ with a return to emotion. (Westen 2007:16) 

 

Vigsø använder begreppet pathosappell för att beskriva politisk kommunikation som talar till 

väljarens känsla av vad som är rättvist, rimligt eller moraliskt rätt, samtidigt som argumentet 

förankras i logos då de missförhållanden väljaren uppmanas att ta ställning mot presenteras 

som fakta (Vigsø 2004:209). Denna pathosappell fungerar samtidigt som en ethosappell 

eftersom den tilltalar väljaren just i egenskap av någon som delar samma ethos som partiet, 

samma känsla för vad som är rättvist, rimligt eller moraliskt. 

Det finns flera anledningar till att känslor har låg status inom retorik och politik. En är att 

känslor, pathos, ställs i motsats till fakta, logos. I argumentationsteori ses ofta pathosappeller 

som fallacier (Kjeldsen 2011A:121). En annan är att känslor uppfattas som något privat. Men 

för att förstå känslornas roll i politiken måste vi enligt de amerikanska 

kommunikationsforskarna Hariman & Lucaites frigöra oss från uppfattningen att de hör 

hemma i och bör stanna i den privata sfären (Hariman & Lucaites 2007:139). Ytterligare en 

anledning till känslornas låga status är att negativa känslor ses som negativa drivkrafter vilka 

talar till det sämsta hos människor. Men känslomässiga appeller behöver inte riktas till 

publikens rädslor och fördomar. De kan lika gärna riktas till deras förhoppningar och drömmar 

(Westen 2007:44). 

Många av våra handlingar sker utifrån motiv som vi inte är medvetna om, eftersom de 

aktiveras genom neurologiska nätverk av känslomässigt laddade associationer. Nätverk som är 

uppbyggda av tankar, minnen, bilder, ljud, lukter och känslor. När flera av dessa nätverk 
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aktiveras samtidigt så samverkar de för att påverka våra tankar, attityder och handlingar. Ett 

sätt att utnyttja detta i politiken är att arbeta systematiskt med att få väljare att förknippa 

motståndarna med dåliga saker (Westen 2007:83). 

Det vi inte kan uttrycka i ord resulterar enligt den franska filosofen och litteraturvetaren 

Jean-François Lyotard i en känsla (Lyotard 1988:57). När vår egen upplevelse inte stämmer 

med hur andra beskriver det som hänt blir vår känsla grunden för en berättelse som kan 

utmana den redan existerande redogörelsen. Denna känsla av att något inte stämmer är första 

steget mot att utmana en etablerad sanning. Detta förklarar hur berättelser kan fungera genom 

att fånga upp en outtalad känsla hos den vars erfarenheter inte stämmer med den fastslagna 

sanningen. Denna förmåga blir relevant för högerns och vänsterns berättelser om 

Socialdemokraterna om man accepterar Linderborgs påstående att den socialdemokratiska 

historieskrivningen dominerade. En historieskrivning där välfärdssamhället var odelat gott. 

Det var en beskrivning som varken vänstern eller högern kunde känna igen sig i. 

 

Vi tänker med hjälp av metaforer 

På samma sätt som våra känslor är viktiga för hur vi handlar, spelar metaforer stor roll i vårt 

tänkande. Den gängse uppfattningen om vad en metafor är och hur den verkar är att den är ett 

brott mot en konvention, nämligen att använda ett ord utanför dess vanliga kontext. Det menar 

forskarna i marknadsföring Edward F. McQuarrie och David Glen Mick (McQuarrie & Mick 

1996:426). På så sätt får metaforen oss att se en företeelse i ljuset av en annan, exempelvis 

mänskliga relationer som ekonomiska transaktioner. Denna syn på hur metaforer fungerar 

innebär alltså att vi genom att använda dem kan påverka hur andra uppfattar världen. Det finns 

också de som likt Schleiermacher ser metaforen enbart som ett verktyg för presentation och 

därmed placerar den utanför funderande och skapande (Schleiermacher 1998:131). 

Men precis som det finns de som vill förringa metaforens roll finns det andra som menar att 

den har större betydelse än vi vanligen antar. Aristoteles menar enligt Ricoeur att metaforen 

fungerar på nivån ord, inte på nivån diskurs (Ricoeur 2003:14). Ricoeur håller med Aristoteles 

om att en metafor verkar genom att ett ord har en annan mening än den bokstavliga. Men 

eftersom denna avvikelse förutsätter en kontext, i form av en mening som gör att avvikelsen 

framträder, är det enligt Ricoeur mer relevant att säga att metaforen verkar på nivån budskap, 

diskurs eller verk (Ricoeur 2003:172). Konsekvensen av detta synsätt är att berättelsen är en 
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metafor och metaforen en berättelse. Styrkan med metaforer är att de är ett effektivt sätt att 

förmedla en berättelse. Ricoeur menar också att metaforen gör det möjligt för oss att se en ny 

kategorisering, ett nytt sätt att organisera världen (Ricoeur 2003:197). Därmed visar den oss 

att varje sätt att kategorisera verkligheten bara är ett av många möjliga. 

Cassirer menar att metaforen inte bara är ett språkligt uttryck, utan ett grundläggande drag i 

vårt tänkande (Cassirer 1946:95). Som han ser det är vårt tänkande inte enbart logiskt utan 

även metaforiskt. Detta metaforiska tänkande kommer särskilt tydligt till uttryck i våra myter. 

Även Lakoff & Johnson menar att våra tankeprocesser till stor del är metaforiska (Lakoff & 

Johnson 1980:5). De val av metaforer som vi uppfattar som så självklara att vi inte reflekterar 

över dem styr vårt tänkande dels genom att de hindrar oss från att överväga vilka effekter ett 

annat val av metaforer skulle få för hur vi betraktade ämnet och dels genom att de döljer de 

aspekter som faller utanför de som den självklara metaforen lyfter fram (Lakoff & Johnson 

1980:12). Metaforer blir därmed en teknik som gör det möjligt för den som berättar att dölja 

konsekvenserna av sina val. 

 

Bilder är berättelser snarare än argument 

Filosofiforskaren J. Anthony Blair menar att bilder kan innehålla såväl premisser som 

påståenden och därmed fungera som visuella argument (Blair 2004:48). Samtidigt hävdar han 

att bilder argumenterar genom att skapa berättelser där slutsatsen framstår som oundviklig 

(Blair 2004:56). Kjeldsen menar att bilder kan vara både argument och pathosappeller 

samtidigt. Detta kallar han för dubbel retorisk förtätning: 

Gode retoriske billeder indeholder æstetiske udtryk, der fungerer som kondenserede eller 

sammenpressede emotionelle appeller. Men de indeholder også kondenserede eller 

sammenpressede argumenter. Når disse to fortætninger findes i ét og samme retoriske 

udtryk, kan vi kalde det en dobbelt retorisk fortætning. (Kjeldsen 2006:167-168) 

 

Jag menar att det är mer givande att undersöka bilder i deras egenskap av berättelser än som 

argument. Eftersom berättelser både innehåller logos- och pathosappeller får man på så sätt 

med bägge dessa aspekter. Enligt Kjeldsen blir visuell retorik, precis som retorik generellt, 

särskilt kraftfull just när den förenar logos- och pathosapeller (Kjeldsen 2011A:146). 

Forskaren i kommunikation Lawrence Prelli använder termen rhetorics of display för att 

beskriva en retorik som övertygar genom att skapa bilder. Det kan ske med hjälp av text, 
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bilder eller iscensättningar. Även berättelser är enligt Prelli en form av visuell retorik. Prelli 

betonar att visuell retorik framförallt verkar genom att lyfta fram vissa aspekter och dölja 

andra. Att visa upp något, exempelvis på ett museum eller i ett skyltfönster, är samtidigt att 

dölja något annat. Och detta urval är alltid politiskt. 

Prelli ser rhetorics of display som synonymt med epideiktisk retorik och menar att 

epideiktiken är en missförstådd form av retorik. Det handlar inte om att visa hur skicklig man 

är på att tala vackert, utan epideiktisk retorik är en mer effektiv form för att övertyga än både 

forensisk och deliberativ retorik (Prelli 2003:3-11). 

Även Kjeldsen menar att den retoriska funktion bilder bäst fyller, att uttrycka en redan 

existerande känsla eller uppfattning, stämmer överens med epideiktisk retorik (Kjeldsen 2002: 

257-258). Därför är den retoriska läran om epideiktiken bäst lämpad för att beskriva hur 

visuell retorik verkar. Den visuella retorikens makt ligger i att den kan stärka de uppfattningar 

vi redan har och begränsas av att den har svårt att argumentera och därmed inte lämpar sig för 

att förändra uppfattningar (Kjeldsen 2011A:136). 

Vigsø menar att argumentation finns även i epideiktisk retorik där man argumenterar i 

ethos. Genom att känna till mottagarnas doxa kan man på exempelvis en valaffisch med 

visuella medel implicit argumentera för att en egenskap hos avsändaren stärker hens ethos 

(Vigsø 2004:94). All visuell retorik som är epideiktisk är dock inte hyllningar. Det finns till 

exempel flera kända krigsbilder som utan att argumentera tvingar publiken att ta avstånd från 

krig. Detta kallar Kjeldsen för negativ epideiktik (Kjeldsen 2000:29). 

 Epideiktiska tal syftar, enligt rättsfilosofen Chaïm Perelman, till att förstärka en 

värdegemenskap för att på så sätt skapa handlingsberedskap (Perelman 2004:47). Epideiktiska 

tal kan, enligt den franske filosofen och retorikern Philippe Joseph Salazar, stärka en grupps 

sammanhållning både genom att visa de värden gruppen står för och genom att visa de värden 

gruppen tillskriver andra (Salazar 2002:156). På så sätt fyller epideiktisk retorik samma 

funktion oavsett om den hyllar oss eller klandrar dem. 

 

Berättelser kan både stärka och försvaga ethos 

Om berättelser är det material med vilket vi bygger våra världar, så är ethos en viktig 

beståndsdel i de tolkningssystem som håller dem samman. Ethos är också en viktig aspekt av 

den roll maktrelationer spelar för hur dessa tolkningssystem skapas och utvecklas. Den som 
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befinner sig i överläge kan bestämma vilka aspekter av ethos som är viktiga. Om de i överläge 

bestämmer att bildning är viktigt och de som är i underläge sedan lyckas skaffa sig bildning 

kan de som befinner sig i överläge ändra spelreglerna genom att istället hävda att det är 

exempelvis självkontroll som räknas. 

Den grekiske filosofen Aristoteles hävdade att ethos har tre dimensioner; fronesis, förstånd 

eller klokskap, arete, god karaktär/dygd och eunoia, välvilja/intention (Kjeldsen 2008A:128). 

Denna uppdelning ger sken av att ethos är något objektivt och oföränderligt. Men den 

beskrivning Aristoteles gav av vad ethos innehåller är ingen objektiv sanning, utan en 

uppfattning präglad av den tid och miljö där han verkade. I andra tider och miljöer kan ethos 

ha ett annat innehåll. Ethos är en kategori och därmed något som inte är av naturen givet utan 

något som vi skapar. 

Det avgörande för väljarna är om de kan identifiera sig med en politiker och litar på hen, 

inte om de delar hens åsikter (Westen 2007:13). Eftersom möjligheterna till identifikation och 

tillit bestäms av partiers och politikers ethos spelar dessa en avgörande roll för våra politiska 

val. Därför arbetar man i politisk kommunikation aktivt med att stärka den egna sidans ethos 

och försvaga motståndarnas. Detta handlar inte bara om att tillskriva den ena eller andra sidan 

vissa karaktärsdrag utan även om att försöka bestämma vilka aspekter av ethos som är de 

viktiga. Ett sätt att göra detta är genom att använda berättelser. 

Aristoteles teori om ethos är samtidigt en teori om anti-ethos. En teori som uppmanar 

talaren att använda narrativ för att lyfta fram sin egen goda karaktär och motståndarens dåliga 

(Smith 2004:14). Detta är en teknik som används flitigt i politisk kommunikation. Exempelvis 

kan man använda reklamfilmer inför ett val för att framställa den egna kandidaten som erfaren 

och motståndarsidans kandidat som obeslutsam. Lyckas försöken att ge den egna sidan ett 

positivt och motståndarsidan ett negativt ethos så kommer det att aktivera positiva och 

negativa känslor och därmed kunna påverka hur väljarna röstar. 

En politisk aktör måste också förhålla sig till sitt eget ethos. När ett parti ska prioritera 

frågor för politikutveckling och kommunikation räcker det inte att ta hänsyn till vilka frågor 

väljarna ser som viktiga. Forskaren i politisk marknadsföring Paul Baines menar att partiet 

också måste väga in hur stark koppling frågorna har till dess ethos och mission, dess 

existensberättigande (Baines 2011:122). 
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De flesta egenskaper kan beskrivas både som något positivt och som något negativt. Den 

som framställs som modig kan lika gärna skildras som dumdristig. På samma sätt kan ett partis 

eller en politikers egenskaper användas för diametralt olika berättelser. Ålder kan exempelvis 

framställas positivt som framåtanda eller livserfarenhet, respektive negativt som brist på 

erfarenhet eller trötthet (Vigsø 2004:37). 

 

Karikatyrer tillskriver motståndaren ett negativt ethos 

Karikatyrers funktion är att tillskriva den avbildade ett negativt ethos. Samtidigt påstår 

karikatyren att det vi som avsändaren och publiken bildar har ett ethos som är motsatsen till 

det karikatyren tillskriver den eller de avbildade. Karikatyrerna är också en del i skapandet av 

den värld och den gruppidentitet som avsändaren och målgruppen delar. Karikatyrerna säger 

därmed något om vad detta vi uppfattar som värdefullt och viktigt, vilka aspekter av kategorin 

ethos vi lyfter fram. På så sätt verkar karikatyrer, precis som annan retorik, genom att 

framhäva vissa saker och tona ned eller dölja andra. 

En lyckad politisk kampanj ska enligt Westen definiera partiet och dess principer på ett 

känslomässigt tilltalande sätt, med en berättelse om vad medlemmarna tror på, och definiera 

motståndarna och deras värderingar på ett sätt som undergräver deras förmåga att tala till 

väljarnas känslor (Westen 2007:137). Kampanjen ska också maximera positiva och minimera 

negativa känslor inför den egna kandidaten, samt göra motsatsen för motståndarnas kandidat. 

Jag ser detta som en passande beskrivning av den funktion jag menar att karikatyrer fyller i 

politisk propaganda. 

Retorikforskaren Janis L. Edwards menar att satirtecknarens roll är att med hjälp av 

retoriken föreslå möjliga tolkningar av samtida händelser (Edwards 2004:188). Jag menar att 

karikatyrer är en form av politisk propaganda och därför har ett mer uttalat syfte. Den 

gemensamma funktion som jag menar att karikatyrer fyller är att tillskriva en politisk 

motståndare ett negativt ethos. 

Kjeldsen menar att en retorisk situation kan efterfråga ett visst retoriskt svar, men att detta 

svar sedan också kan förändra själva situationen (Kjeldsen 2011B:36). Det är en tolkning av 

begreppet retorisk situation som svarar väl mot min uppfattning att karikatyrer inte bara 

skildrar eller kommenterar politiken, utan även påverkar den genom att förflytta den politiska 
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dagordningen. Karikatyrer är ett av de medel med vilket politiska aktörer kan påverka vilka 

frågor som diskuteras och hur de ramas in. 

Karikatyrer innehåller metaforer. Dessa metaforer är en del av den berättelse karikatyren 

förmedlar. Karikatyren både utgör en berättelse i sig och använder metaforer för att referera 

till andra berättelser. 

Karikatyrer är visuella antiteser. Genom att använda en visuell antites skapar man en 

motsättning mellan ett bra och ett dåligt alternativ samtidigt som man utesluter en tredje 

möjlighet. Antitesen kan framställas inom en bild på så sätt att bilden skildrar antitesen till det 

avsändaren står för eller önskar (Kjeldsen 2002:390f). 

Kjeldsen lyfter fram principerna imitatio, att härma, och ne ars appareat, konsten att dölja 

konsten, eller att använda retorik utan att det syns, för att belysa vikten av att retorik är 

verklighetsnära och inte framstår som just retorik (Kjeldsen 2011A:67). Det speciella med 

karikatyrer är att de står för motsatsen. De försöker inte dölja att de vill något och de håller 

upp en skrattspegel framför verkligheten snarare än att försöka lägga sig nära den i hopp om 

att publiken inte ska upptäcka skillnaden. 

Det är rimligt att anta att valet av genren karikatyrer också får publiken att ställa andra krav 

när det gäller vad som är passande, på så sätt att de är beredda att acceptera sådana angrepp på 

person och parti som de skulle funnit opassande i en annan genre som exempelvis texten på en 

tidnings ledarsida eller i en politisk pamflett. Blair menar att karikatyrer skiljer sig från andra 

genrer inom visuell retorik därför att det går att göra budskapet mycket mer specifikt, entydigt 

och uttalat tack vare möjligheten att använda ord, skildra personlighetsdrag och överdriva 

egenskaper (Blair 2004:55). Kjeldsen menar att karikatyrer skiljer sig från andra genrer genom 

att mottagarna inte ställer samma krav på fakta och saklighet (Kjeldsen 2008B:146). 

En alltför hård kritik av motståndaren skadar enligt Kjeldsen kritikerns ethos (Kjeldsen 

2002: 380-381). Ett sätt att undvika detta kan då vara att använda karikatyrer som har ett mer 

tillåtande decorum än texter. Bland annat lämnar karikatyrerna mer utrymme för att visa 

känslor. Om man vill hitta kärnan i politiska berättelser är det därför meningsfullt att studera 

just karikatyrer. 

 

7 Material 
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Mitt material är ett antal karikatyrer från andra hälften av 1970-talet. Det är dels teckningar av 

Jan Erik Ander publicerade i skriften Maktapparaten och dels teckningar av Leif Almqvist, 

Ulf Frödin, Anders Hamlin och Johan Höjer publicerade i veckotidningen Internationalen. För 

att mitt material ska vara representativt, men samtidigt inte alltför omfattande, har jag valt att 

låta det omfatta två karikatyrer ur skriften Maktapparaten som förlaget Askild & Kärnekull 

gav ut 1976 och två karikatyrer ur den reviderade upplagan av samma skrift som Svensk 

Tidskrift gav ut 1979 samt två karikatyrer ur tidningen Internationalen 1976 och två ur samma 

tidning 1979. Jag har valt de teckningar ur varje publikation som jag finner vara mest 

representativa för de båda tidningarnas stil, liksom för de politiska myter och det ethos de 

försöker bygga upp och förmedla. Att jag väljer att ha med material från båda två årtalen beror 

på att jag vill kunna se om, och i så fall hur, maktskiftet 1976 påverkat bilden av 

socialdemokratin och uppfattningen att de är högerns och vänsterns huvudmotståndare. 

I 1979 års reviderade nyutgåva av Maktapparaten återanvänds de flesta av illustrationerna 

från 1976. Även de nya illustrationer som tillkommer är daterade 1976, vilket tyder på att de 

är valda från en samling illustrationer som togs fram inför publiceringen 1976. Ett par 

illustrationer daterade 1976 har fallit ifrån och ett par har tillkommit. Jag finner inga stora 

skillnader mellan karikatyrerna från 1976 och de från 1979. Ett undantag är omslaget som 

verkar vara nytecknat. 

Karikatyrerna ingår i ett sammanhang. De texter som omger karikatyrerna har betydelse för 

hur mottagarna tolkar dem. Jag beskriver därför den kontext som texterna utgör. 

En anledning till att jag väljer Maktapparaten och Internationalen som studieobjekt är att 

de är representativa inte bara för de specifika politiska miljöer jag studerar utan även för 

vänstern och högern i bredare bemärkelse. Maktapparaten utgör en samlad argumentation mot 

Socialdemokraterna utifrån en konservativ ståndpunkt. På samma sätt står Internationalen för 

en kritik av Socialdemokraterna utifrån en revolutionär ståndpunkt. Huvuddragen i den bild av 

Socialdemokraterna som tecknas i Maktapparaten delades av Moderaterna. Och det mesta 

som sägs om Socialdemokraterna i Internationalen skulle kunna ha varit hämtat från någon 

annan veckotidning med sin politiska hemvist i partier till vänster om Vänsterpartiet 

Kommunisterna. 

En annan anledning till att jag väljer just Maktapparaten och Internationalen är att de utgör 

en del av min personliga historia. Genom att välja ett material med en kontext som jag själv 
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varit en del av kan jag dra nytta av mina förförståelser och fördomar om hur högern och 

vänstern såg på Socialdemokraterna. Min egen historia är långt ifrån unik. Just därför tror jag 

att den kan fungera som urvalsprincip och att de resultat som jag lyckas få fram ur studiet av 

mitt material kan säga något inte bara om mina erfarenheter utan även om den tid och miljö 

jag växte upp i. Mitt antagande är att det inte var någon slump som gjorde det möjligt för mig 

att lämna högerns bild av Sverige och socialdemokratin till förmån för vänsterns. Tvärtom tror 

jag att det fanns likheter mellan dessa bilder som beror just på att många i vänstern kom från 

en borgerlig miljö. En miljö och en världsbild som många av dem för övrigt inte heller hade 

några större problem att återvända till när vänstervågen ebbat ut. 

 

8 Analys 

Både högern och vänstern beskriver Socialdemokraternas maktposition som ett hot 

Innan jag beskriver och analyserar karikatyrerna behöver jag beskriva texterna som omger 

dem. Dessa texter utgör den kontext i vilken läsarna möter karikatyrerna och är ett stöd för 

dem när de tolkar karikatyrerna. Men de är, till skillnad från de bokstäver och ord som ingår i 

en del av karikatyrerna, inte en del av själva karikatyrerna. Jag har därför valt att beskriva 

texterna, men inte analysera dem. 

1975 gav Erik Anners ut boken Den socialdemokratiska maktapparaten. Den beskrev hur 

Socialdemokraterna tack vare sitt långa maktinnehav lyckats skaffa sig ett starkt grepp över 

det svenska samhället. Ett grepp som de använder för att genomföra en ”smygsocialisering”: 

Den termen säger just vad det är frågan om: en steg för steg och så omärkligt som möjligt 

fortlöpande ”omvandling av samhället i socialistisk riktning”. Detta har skett genom att de 

historiskt framvuxna institutionerna, i regel starkt präglade av 1800-talsliberalismen, t ex 

kommunal självstyrelse och partipolitiskt neutrala myndigheter samt den enskilda 

äganderätten till fast egendom eller företag, satts i ett skruvstäd mellan det 

socialdemokratiska herraväldet i stat och kommun och den fackliga eller 

folkrörelsebaserade maktapparaten. (Anners 1975:8) 

 

LO och andra organisationer som samverkar med SAP är enligt Anners byråkratiserade och 

har fått andra funktioner och annan finansiering än de hade från början, i och med att de nu är 

beroende av bidrag från stat och kommuner: 

De är inte längre folkrörelser i egentlig och tidigare hävdvunnen mening – så som t ex 

nykterhetsrörelsen och idrottsrörelsen är – utan organ för politisk maktutövning. Vi kallar i 
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det följande denna folkrörelsebaserade apparat för den politiskt-ekonomiska 

maktapparaten. (Anners 1975:8) 

 

Underrubrikerna i bokens avslutande kapitel ”Skruvstädet dras åt” visar vilka beståndsdelar 

Anners menar att den socialdemokratiska maktapparaten består av: Regeringsmakten, 

Utnämningsmakten, Utredningsväsendet, Lagstiftningen, Beskattningen, Den fackliga och 

politiskt-ekonomiska maktapparaten (Anners 1975:221). 

Erik Anners målar upp en hotbild där Sverige i framtiden kan förvandlas till ett nytt 

Östtyskland eller Sovjetunionen. Det enda sättet att undvika denna dystopi är att bryta det 

socialdemokratiska maktinnehavet: 

Fortsätter den nuvarande utvecklingen, kan det på sin höjd dröja något årtionde innan 

socialdemokraterna drivit fram en samhällstyp, som är auktoritär i den meningen att den av 

partiet behärskade offentliga makten i förening med partiets och LO:s egen maktapparat 

fattar och förverkligar alla beslut av större betydelse både för de enskilda individerna och 

för samhället. (Anners 1975:11) 

 

Anners menar att det socialdemokratiska parti som Olof Palme leder står för något radikalt 

annorlunda än det parti där Tage Erlander var ordförande. Denna radikalisering påstås ha varit 

särskilt markant åren efter valet 1973: 

Sedan dess har socialdemokratins politik radikaliserats så starkt att de närmaste årens 

politiska utveckling i Sverige kan komma att avgöra om vårt land skall bli en socialistisk 

stat med en politisk och ekonomisk struktur, som kan befaras leda oss in i ett totalitärt 

system. (1975:237) 

  

Inför valet 1976 sammanfattar Erik Anners materialet från boken i en skrift med namnet 

Maktapparaten. Här upprepar han varningarna för vad ett fortsatt socialdemokratiskt styre kan 

leda till och inskärper att de närmaste åren är avgörande för om landet ska kunna räddas undan 

utvecklingen mot en socialism av öststatsmodell: 

Lyckas socialdemokratin genomföra sin politik betyder det en katastrof för det folkstyre, 

som byggts upp i vårt land på de liberala idéernas grund. Istället skulle vi få ett system av 

centraliserat korporativt elitstyre, där blandekonomin skulle ersättas av blandsocialism. På 

sikt skulle konsekvenserna bli förödande för den enskilda människans frihet liksom för vårt 

lands möjligheter att föra en ekonomisk, social och kulturell framstegspolitik. (Anners 

1976:7) 

 

Hoppet står nu till att de borgerliga partierna ska lyckas samla sig för att bjuda 

Socialdemokraterna motstånd i en politisk strid som är avgörande för Sveriges framtid: 
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Om det svenska folket får klart för sig vad den socialdemokratiska maktapparatens allt mer 

ökade styrka kan få för följder, skulle det säkert ge ett avgörande stöd till en ny politik, med 

syfte att avbryta ”samhällets omvandling i socialistisk riktning”. Ett sådant alternativ finns. 

Det tillkommer de tre demokratiska oppositionspartierna att gemensamt presentera och 

genomföra det. (Anners 1976:64) 

Inför valet 1979 uppdaterar Erik Anners Maktapparaten och ger ut den igen. Här beskriver 

han hur makten förvandlat socialdemokratin från en progressiv kraft i samhället till en 

destruktiv: 

Det sorgliga är att 40 års maktinnehav korrumperade socialdemokratin. Från att ha varit en 

social reformrörelse med djup ideell förankring i det demokratiska folkstyret och ett brett 

underlag i frivilliga medborgarinsatser blev den politiska makten ett självändamål för små 

grupper professionella politiker, och organisationerna blev ett väldigt byråkratiskt 

maskineri. (Anners 1979:7) 

Medan Maktapparaten anklagar Socialdemokraterna för smygsocialisering så kritiserar 

Internationalen partiet för att skynda alltför långsamt mot socialismen. 1976 avfärdar 

tidningen Socialdemokraternas reformism: 

”Gör ett bra land bättre” heter det i socialdemokratins valpropaganda. Här är det inte tal om 

att avskaffa klasskillnaderna, på sin höjd om att ”bättra de lägre klassernas lott”. Det talas 

definitivt inte om ett nytt och ”alltigenom rättfärdigt” samhälle, möjligen om ”ökad 

jämlikhet”.  (Internationalen 1976) 

Internationalen anklagar också Socialdemokraternas ledning för att samarbeta med dem som 

borde vara deras motståndare: ”SAP-ledningens intima stunder med borgarpartier och andra 

kapitalistrepresentanter är en skymf mot varje svensk arbetare.” (Internationalen 1976) 

När Internationalen 1979 analyserar det faktum att de borgerliga partierna åter vunnit valet, 

gör tidningen i sina beskrivningar av Socialdemokraterna en tydlig uppdelning mellan 

ledningen och gräsrötterna, där ledningen ges skulden för nederlaget då de sägs ha fört en 

borgerlig oppositionspolitik och tagit avstånd från gräsrötternas kamp: 

Socialdemokraterna har fört en borgerlig oppositionspolitik. Istället för att mobilisera 

arbetare till kamp mot borgaroffensiven har de manat dem att vänta till valet -79. Istället för 

att rusta fackföreningarna mot borgarna har de hjälp till att bryta udden av arbetarnas 

kampvilja. Istället för att föra fram en arbetarpolitik mot nedläggningar och 

reallönesänkningar har de stött nedläggningarna och tagit ansvaret för lönesänkningarna. 

(Internationalen 1979) 

Internationalen nöjer sig dock inte med att anklaga den socialdemokratiska ledningens för att 

ha tagit avstånd från arbetarnas kamp. Den ska även ha saboterat kampen: 
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Två gånger stämdes BT-arbetarna inför arbetsdomstolen, två gånger dömdes de till böter 

och uppmanades att återgå. Sedan avskedades de. Under hela denna viktiga kamp spelade 

socialdemokraterna en neslig roll som sabotörer av kampen. (Internationalen 1979) 

Internationalen beskriver Socialdemokraterna som förrädare: 

Under 1977 gick folk på krisorter ut i massdemonstrationer för att rädda jobben. 

Socialdemokraterna gick med i demonstrationerna och var med om att bygga upp dem. 

Men socialdemokratin har inte i riksdagen och utanför den stått för kraven på att rädda 

jobben på krisorterna. Tvärtom har socialdemokratin helhjärtat slutit upp bakom en 

borgerlig nedläggningspolitik. (Internationalen 1979) 

För att sammanfatta finns det många likheter mellan hur Maktapparaten och Internationalen 

beskriver Socialdemokraterna. Båda beskrivningarna skiljer på ledningen som beskrivs som 

byråkratiserad och gräsrötterna som sägs har goda avsikter. Men medan Maktapparaten målar 

upp Socialdemokraterna som ett hot mot folkets frihet beskriver Internationalen partiet som en 

bromskloss för arbetarkampen. Anners verklighetsbeskrivning rättfärdigar försök att stoppa 

SAP med vilka medel som helst, samtidigt som den i ord förespråkar inomparlamentariska 

metoder. Internationalen säger sig stå för revolutionens nödvändighet, men beskriver inte 

motståndarens planer som lika hotfulla som Maktapparaten gör. 

 

Socialdemokratin beskrivs som en ångvält vilken förstör allt i sin väg 

Uppfattningen att socialdemokratin kontrollerar folkrörelserna och använder dem för sina egna 

syften är som vi sett en bärande tanke i Erik Anners bok Den socialdemokratiska 

maktapparaten och skrift Maktapparaten. Men även inom vänstern fanns en kritik som gick ut 

på att socialdemokratin styrde folkrörelseorganisationer som LO och Konsum. Vänstern 

menade att socialdemokratin hindrade vänstern från att vinna inflytande i folkrörelserna. 

Denna kritik kommer vi att få se prov på när vi längre fram analyserar en karikatyr från 

Internationalen som skildrar en motionsbehandling på en Konsumstämma. Intressant nog 

använder Kjell Östberg och Jenny Andersson samma uttryck som Anners valde till titel för sin 

bok när de ska beskriva vänsterns uppfattningar. Detta sammanträffande tyder på att högern 

och vänstern åtminstone bitvis hade samma bild av Socialdemokraterna. 

68-vänstern vände sig mot den socialdemokratiska maktapparaten, mot tillväxtens 

samhälle, ett hårt samhälle där de som hade svårt att hänga med i produktionstakten 

hamnade utanför. De talade om utslagningens Sverige, om missbrukare i tunnelbanan, men 
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också om drömmen om jämlikhet, ett mindre materialistiskt samhälle och solidaritet med 

tredje världen. (Östberg & Andersson 2013:16) 

Erik Anners använder ord som verktyg, maskineri och apparat för att beskriva det 

Socialdemokraterna kallar arbetarrörelsen, eller bara rörelsen. När Socialdemokraterna talar 

om facklig-politisk samverkan för att beskriva det nära samarbetet mellan LO och SAP väljer 

Anners att beskriva LO som ett av Socialdemokraternas instrument (Östberg & Andersson 

2013:121). Enligt Anners har de folkrörelser Socialdemokraterna kontrollerar ändrat karaktär i 

takt med att partiet radikaliserats. Från att vara organisationer som verkade för folkets bästa 

har de nu blivit verktyg som Socialdemokraterna använder för att befästa sitt grepp över ett 

folk som är på väg att förlora rätten att bestämma över sitt eget öde: 

Allvarligast är att socialdemokratin utnyttjar folkrörelser som instrument för att befästa sin 

egen politiska makt. Att i desperat kamp för den egna politiska maktställningen förvandla 

dessa folkrörelser från frivilliga uppbåd i demokratins och kulturarbetets tjänst till 

partipolitiska maskinerier, betalade med allmänna medel, är lika ovärdigt socialdemokratins 

stolta traditioner på folkrörelseområdet som farligt för dess egen självrespekt. (Anners 

1976:63) 

 

Denna syn på relationen mellan det socialdemokratiska partiet och dess närstående 

folkrörelser går igen i många av karikatyrerna i Maktapparaten. En karikatyr skildrar PRO 

som Socialdemokraternas kasperdocka. I en annan karikatyr är ungdomsorganisationen SSU 

och barnverksamheten Unga örnar ankungar som snällt följer sin mamma SAP. På omslaget 

till 1976 års utgåva av Maktapparaten skildras folkrörelserna som en del av den apparat som 

Socialdemokraterna styr. 

Ur grodperspektiv ser vi en ångvält som i hög fart kör över en blomsteräng. Framför 

maskinen, i bildens nedre vänstra hörn, finns färgglada blommor och en fjäril. Bakom den är 

marken grå och platt. Ångvältens front utgörs av fasaden till den byggnad vid Mynttorget i 

Stockholm som på 1970-talet kallades Kanslihuset. På byggnadens tak sitter en skorsten ur 

vilken det kommer grå rök. Bakom Kanslihuset reser sig LO-borgens fasad. Ångvälten 

framförs av Olof Palme klädd i vit skjorta, svart slips och ljusröd kavaj. Palme har svart 

spretigt hår, djupt liggande ögon, utskjutande haka och en stor spetsig näsa. Överallt på 

ångvälten finns symboler, förkortningar och namn kopplade till arbetarrörelsens 

organisationer. 
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Omslaget till Maktapparaten, 1976. 
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Kanslihuset var på 70-talet det hus där statsministern hade sitt kontor (Berggren 2010:232). 

Det är en symbol för Socialdemokraternas regeringsinnehav och den kontroll över 

statsapparaten som följer av detta. Kanslihuset är en symbol för makt i två steg. I ett första 

steg symboliserar det makt eftersom det är platsen där regeringen utövar sin makt. I ett andra 

steg symboliserar kanslihusets fasad makt eftersom kolonnerna är något arkitekten placerat där 

just för att de fungerar som en symbol för makt. 

På samma sätt aktiverar bilden av LO:s hus vid Norra Bantorget begreppet LO-borgen. Det 

är inget oladdat begrepp, även om det används både av dem som är positivt inställda till LO 

och av dem som är negativa till organisationen. Begreppet LO-borgen för tankarna till en 

maktposition och till en kamp som förs med vapen. På så sätt gör begreppet LO till en 

maktfaktor i en antagonistisk kamp på liv och död. Samtidigt är begreppet en sliten metafor 

som vi använder utan att tänka på vad det förmedlar. På LO-borgen finns en urtavla där 

visarna står på några minuter i tolv. Det kan vi tolka som att tiden är utmätt, att det 

socialdemokratiska maktinnehavet går mot sitt slut. 

LO-borgen symboliserar fackföreningsrörelsens inflytande i samhället. Ångvälten är den 

socialdemokratiska maktapparaten. Symbolerna för olika folkrörelser och rörelseägda företag 

visar att dessa är en del av den socialdemokratiska maktapparaten. Att det är Olof Palme som 

styr visar att han har kontroll över den socialdemokratiska maktapparaten. Skärmmössan med 

den stora kullen är en symbol för en lokförare från ånglokens tid. Kraghandskarna kan fungera 

som en symbol både för en lokförare och för en krigarkonung från 1600-talet. Då kontexten 

styr tolkningen kan vi sluta oss till att kraghandskarna här ska symbolisera en lokförare, 

eftersom en krigarkonung brukar porträtteras till häst snarare än bakom en ratt – men de 

möjliga associationerna till envälde finns likväl där. Skjortan, slipsen och kavajen är kläder 

som visar att bäraren inte behöver använda kroppen för att försörja sig. Denna motsägelse i 

Palmes klädsel framställer honom som en akademiker som utger sig för att vara arbetare. 

Ängen som ångvälten far fram över är det svenska samhället. Blommorna går att tolka på olika 

sätt. De kan stå för ett samhälle där många olika idéer och initiativ blomstrar. De kan också 

vara den miljö och landsbygd som industrialiseringen, urbaniseringen och folkhemsbygget 

hotar att ödelägga. 

Ångvälten är en metafor för en hänsynslös samhällsomvandling. Ångvälten står för en 

berättelse om hur eliten i samhället kör över folket. 1970-talets alternativrörelse var lika 
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skeptisk mot eliten inom näringslivet som mot eliten inom facket (Wiklund 2006:297). Denna 

misstro mot de etablerade är en av de stämningar som karikatyren spelar på. 

Det tidigare konfliktmönstret hade dominerats av konflikten mellan höger och vänster där 

frågan om statens roll var i centrum. På 1970-talet kompletterades mönstret med en konflikt 

där deltagardemokrati stod mot representativ demokrati, decentralism mot centralism och 

folket mot eliten. Parallellt uppstod en grön dimension i politiken, en konflikt mellan att 

prioritera ekonomisk tillväxt eller ekologisk hänsyn. (Wiklund 2006:281) 

 

Omslagsbilden till 1976 års utgåva av Maktapparaten anspelar på miljörörelsens berättelse om 

hur byråkrater och kapitalister ödelägger den blommande naturen och ersätter den med grå 

asfalt och betong. Det är ett exempel på hur högern och vänstern när de bygger sin egen 

kritiska berättelse om Socialdemokraterna fritt lånar material ur varandras och andras 

berättelser. 

Denna berättelse om konflikten mellan stad och land, mellan modernitet och tradition, 

mellan eliten och folket är starkt närvarande i kulturen på 1970-talet. Ett exempel är Lars 

Molins TV-film Baddjävlar från 1971 om mötet mellan rika sommargäster från staden och 

landsbygdens kustbefolkning. Ett annat exempel är Hasse Alfredssons och Tage Danielssons 

film Äppelkriget från samma år där tyska kapitalister försöker ta över och omvandla Österlen. 

Ytterligare ett exempel är Karl-Olov Björks och Anders Åbergs konstnärliga utsmyckning av 

Solna tunnelbanestation från 1975 som tar upp teman som urbanisering och miljöförstöring. 

Ett gemensamt motiv i alla dessa berättelser är hur moderniteten hotar den gamla världen. 

Ursprunget till denna berättelse hittar vi i paradismyten. 

De många olikfärgade blommorna på ängen framför ångvälten för också tankarna till den 

kinesiske diktatorn Mao Zedongs uppmaning ”Låt hundra blommor blomma”. En uppmaning 

att tillåta kritik inom partiet. Att Mao öppnade för kritik mot partiet var en del av den politik 

för att skaka om partiet som gick under namnet kulturrevolutionen. En nyordning som väckte 

entusiasm i stora delar av den svenska vänstern (Hedén 2008:174). På så sätt anspelar denna 

karikatyr från högern på en vänsterberättelse om vikten av att tillåta mångfald för att förhindra 

att partiet och den statsapparat det bygger blir döva för kritik mot det egna projektet. 

Karikatyren framställer det genuint svenska som hotat. Här skiljer sig vänsterns och 

högerns bild av Socialdemokraterna. Medan högern menar att den svenska traditionen av 

folkstyre är hotad så pekar vänstern på att socialdemokratin utgör ett hot mot socialismens 

idétradition. 
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Den del av högern som Svensk Tidskrift och FSD hör till sätter värnandet av nationen högt. 

För den del av vänstern som Internationalen företräder är detta försvar av den socialistiska 

idétraditionen extra viktigt eftersom det utgör denna vänsterrörelses existensberättigande. Den 

ser som sin uppgift att bevara Leo Trotskijs idéer om en demokratisk socialism så att arbetarna 

kan dra nytta av dem under kommande uppsving i klasskampen. 

 

 

Omslag till Den socialdemokratiska maktapparaten 1975 och Maktapparaten 1979. 

 

När Matkapparaten ges ut igen 1979 har den en annan omslagsbild. En trolig förklaring är 

att omslagsbilden på 1976 års utgåva innehåller ett element som syftar på att 

Socialdemokraterna då innehade regeringsmakten, nämligen Kanslihusets fasad. Just ett 

fotografi av kanslihuset var för övrigt det som prydde omslaget på boken Den 

socialdemokratiska maktapparaten som Anners gav ut 1975. Kanslihuset går alltså från att 

dominera omslaget 1975, över att vara ett viktigt element 1976 till att vara helt frånvarande 
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1979. Motsvarande förändring finns i texten där Anners tagit bort alla skrivningar om att 

Socialdemokraternas använder sin kontroll över regeringsmakten till att stifta lagar som 

gynnar de egna organisationerna och till att låta tjänstemän på departementen bedriva 

valkampanj. Dessa skillnader visar hur viktigt det är att analysera inte bara vad som finns i en 

bild, utan även vad som saknas där. 

 

 

En scen ur filmen Den tredje mannen. 

 

Men det är inte bara kanslihuset som försvunnit ur bilden. Även hänvisningarna till 

berättelsen om hur moderniteten hotar miljön och det ursprungligt svenska är borta. Istället 

aktiverar omslagsbilden från 1979 års utgåva av Matkapparaten en annan berättelse. Det är 

berättelsen om hur individen förföljs av en anonym apparat. Denna berättelse känner vi igen 

från thrillers som Orson Welles film Den tredje mannen från 1949. 
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Att Socialdemokraterna fått lämna kanslihuset är inte den enda förändring som skett mellan 

1976 och 1979. Hela samhällsdebatten har förändrats. Alternativrörelsens berättelse om hur 

kapitalism och flyttlasspolitik hotar miljö och landsbygd har förlorat i kraft. Skribenten och 

partisekreteraren Aron Etzler påminner också om att SAF vid denna tid satsade stort på att 

genom opinionsbildning lyfta upp frågan om individens frihet (Etzler 2013:77). Det är detta 

förändrade samhällsklimat som avspeglar sig i skillnaderna mellan Maktapparatens omslag 

1976 och 1979. 

 

Folkrörelserna framställs som vapen i Socialdemokraternas händer 

Kjell Östberg beskriver i sin biografi om Olof Palme hur denne under sin tid som 

Socialdemokraternas partiledare väckte starka känslor (Östberg 2009:74). Under rubriken 

Hatkampanjerna skildrar Östberg en ryktesspridning som gick ut på att Palme var galen, 

drogberoende och paranoid. 

Palme var en person som lämnade få människor oberörda. Redan från början fanns två 

skarpt utmejslade bilder. Den ena var den unge begåvade, kunnige och engagerade. Den 

andra den arrogante strebern och karriäristen. På samma sätt ville man skapa en motsättning 

mellan den ”vänlighet, anspråkslöshet och kamratlighet” han privat kunde visa också 

politiska motståndare och det förakt och den hånfullhet samma personer kunde känna sig 

utsatta för i politiska debatter. Det talades om ”gåtan och dubbelnaturen” Palme, ja ibland 

om hans schizofrena drag. (Östberg 2009:74) 

 

Även Henrik Berggren skildrar i sin biografi över Olof Palme en aggressiv men smygande 

rykteskampanj (Berggren 2010:442). Ett exempel han nämner är ryktet att Olof Palme 

regelbundet behandlades med elchocker på ett mentalsjukhus. 

Delvis var den aggressiva ryktesspridningen ett uttryck för politisk frustration. Att Erlander 

lyckades göra sin kronprins till statsminister och att denna framgångrika succession sedan 

välsignats av väljarna i valet 1970 kändes i vissa borgerliga kretsar som ett slag i ansiktet. I 

deras ögon hade Sverige nu förvandlats till en enpartistat. (Berggren 2010:442) 

 

Mot bakgrund av denna ryktesspridning är det inte orimligt att koppla Palmes djupt liggande 

ögon i karikatyren där Palme framför en ångvält till ryktesspridningen om hans mentala 

ohälsa. På samma sätt kan vi tolka det faktum att Palme i nästa karikatyr vi ska studera 

skildras med ringar under ögonen och stripigt hår. 

Denna karikatyr avbildar Palme sittande med korslagda ben i en fåtölj vars armstöd är 

utformade som S. På huvudet har han en tropikhjälm. Hans näsa är stor och krokig och under 
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ögonen har han mörka ringar. Bredvid fåtöljen ser vi en öppen spis. På golvet runt Palme och 

på väggen bakom honom finns en mängd olika vapen. De är alla, med hjälp av namn och 

förkortningar, kopplade till det socialdemokratiska partiet och till olika partiet närstående 

organisationer. 

 

Illustration i Maktapparaten 1979. 

 

Med hjälp av tropikhjälmen, fåtöljen, brasan och de många vapnen beskriver karikatyren 

Palme som storviltjägare. På så sätt påstår karikatyren att Palme ägnar sig åt överklassnöjet 

storviltjakt. Detta påstående fungerar dels som en förklaring till varför Palme ägnar sig åt den 

förföljelse av individer och företag som är hur Maktapparaten beskriver arbetarrörelsens 

verksamhet. Det är ett nöje för honom. Han njuter av det. Och dels anknyter det till berättelsen 

om Palme som klassförrädare. En berättelse om hur Palme, som växte upp i överklassen, bytte 

sida och förrådde sina egna. Här är högerns och vänsterns berättelser om Palmes förräderi 
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varandras raka motsatser. Medan högern menar att Palme förrått överklassen menar vänstern 

att han förrått arbetarklassen. 

Författaren och skribenten Ola Larsmo beskriver i sin bok Djävulssonaten hur Erik Anners, 

i sin roll som ordförande i studentföreningen Heimdahl, hade en central roll i protesterna mot 

”judeimporten” (Larsmo 2007:52). De studenter som på Bollhusmötet 1939 antog en 

resolution mot att Sverige skulle ge skydd åt judar som förföljdes i Nazityskland utmålade 

judarna som ett hot mot svenska studenter. Om judarna tilläts komma hit skulle svenska 

akademiker bli arbetslösa (Berggren 2010:147). Samma typ av hotbild återkommer i Anners 

argumentation i Maktapparaten. Socialdemokratin står för något främmande som hotar det 

svenska. 

Denna kontext menar jag är relevant för hur vi ska tolka det faktum att Palme i karikatyren 

har en stor och krokig näsa. Kopplingen understryks i karikatyren av Olof Palme som framför 

en ångvält och i karikatyren av Palme som storviltjägare genom att Palme skildras på samma 

sätt som judar porträtteras i antisemitiska karikatyrer. 

Ola Larsmo beskriver den krets av personer som var drivande bakom Bollhusmötet efter 

kriget som ”ett väl sammanhängande och fungerande nätverk” vilket spelar en viktig roll i 

borgerlig opinionsbildning genom Svensk Tidskrift och andra publikationer (Ola Larsmo 

2007:112). 

Huruvida Palme verkligen hade några judiska rötter spelar i detta sammanhang ingen roll. 

En nutida parallell är diskussionen om Obamas födelsebevis. Genom att ifrågasätta att Obama 

är kristen och född i USA har hans motståndare lyckats koppla honom till något främmande. 

Ifall det finns någon grund för dessa ifrågasättanden spelar ingen roll. Genom att ställa frågan 

om huruvida Palme har judiska rötter eller ifall Obama är muslim så blir det som tidigare var 

ett faktum, att Palme är svensk eller att Obama är kristen, en fråga där man kan ha olika 

åsikter, något som är föremål för diskussion. 

Såväl omslagsteckningarna till Maktapparaten 1976 och 1979 som karikatyren av Palme 

som storviltjägare är exempel på tekniken att koppla symbolen för ett parti till negativa saker 

som hot, arrogans och maktfullkomlighet. Vapensamlingen runt Palme framställer 

socialdemokratin som ett hot. Folkrörelserna och företagen med kopplingar till 

socialdemokratin blir till vapen som Palme kan använda. 
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När en karikatyr av motståndaren visar hur denne har beväpnat sig så är motståndaren på 

väg att förvandlas till fiende och konflikten håller på att övergå från agonistisk till 

antagonistisk. I de texter som omger teckningarna beskrivs det hot Socialdemokraterna utgör 

som något vilket kan mötas inom demokratins ramar: 

Omvandlingen av vår demokrati till ett socialistiskt-korporativt enpartivälde, utövat av ett 

ledande skikt ur ett partis maktapparat, kan dessbättre fortfarande hejdas. (Anners 1976:61) 

 

Samtidigt finns där konstaterandet att det hot mot det fria samhället som socialdemokratin 

utgör kanske inte går att stoppa med demokratiska medel. Detta kan man läsa som ett outtalat 

påstående om att det kan komma ett läge när det är legitimt att använda utomparlamentariska 

metoder för att stoppa Socialdemokraterna. Man får då också komma ihåg att detta skrivs bara 

några år efter det att högern i Chile i en militärkupp avsatt den folkvalde presidenten Salvador 

Allende. Texten går därför, menar jag, att läsa som ett förtäckt hot om att ifall de borgerliga 

inte i val lyckas förhindra att Socialdemokraterna avskaffar demokratin så är det legitimt att 

genomföra en kupp. På så sätt är det öppna budskapet agonistiskt, men det outtalade 

antagonistiskt. 

Lägger man sedan till det faktum att karikatyrens porträtt av Palme aktiverar berättelsen om 

honom som oberäknelig eller sinnessjuk så förstärks genast hotbilden. Karikatyrens budskap 

är att Palme är en beväpnad galning. 

 

Socialdemokraternas politik skildras som ett hot mot den lilla världen 

Valrörelsen 1976 präglades av skandaler. Flera av dem tolkades i pressen som exempel på 

socialdemokratiskt maktmissbruk. Här fanns Astrid Lindgren som protesterade mot att hon 

skulle betala mer än 100% av sin inkomst i skatt genom att publicera en saga om häxan 

Pomperipossa i Expressen. Finansminstern Gunnar Sträng menade att ”sagotanten” inte 

förstod sig på skattesystemet. Här fanns också gripandet av Ingmar Bergman under en 

repetition på Dramaten. Utredningen om skattebrott lades ned, men Bergman som kände sig 

förföljd, valde att gå i exil (Östberg & Andersson 2013:249). 

Dessa skandaler passade väl in i högerns berättelse om hur det långa socialdemokratiska 

maktinnehavet gjort partiets företrädare maktfullkomliga och skapat ett samhälle där 

medborgarna var ofria. Denna ofrihet bestod inte bara i ett högt skattetryck utan även i att den 

stora offentliga sektorn begränsade individens frihet (Etzler 2013:75). Mot denna ofrihet 
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ställde högern sin egen vision om frihet. 1979 hade Moderaterna en valaffisch med två vita 

måsar mot en blå himmel och orden ”Framtid i frihet”. Måsen symboliserade frihet och knöt 

an både till det individualistiska budskapet i den då aktuella boken Jonathan Livingston 

Seagull och till partiledaren Gösta Bohmans image som egensinnig skärgårdsbo. 

 

 

Illustration i Maktapparaten 1976 och 1979. 
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Vi ser en skruvtving. Ovanpå den står en man och vrider på ett stort vred som får 

skruvtvingen att dras åt. Fast i skruvtvingen sitter en liten stuga. Den är på väg att spricka av 

trycket. Stugan är vit, men hade antagligen varit röd om det varit en färgbild, skruvtvingen grå 

och mannen klädd i svarta skor och svart kostym med en vit skjorta under. Mannen är anonym 

på så sätt att han inte föreställer någon lätt igenkännbar person. Mannens blick är riktad ned 

mot stugan. Munnen är vidöppen och ögonbrynen böjda. Huvudet är kalt så när som på lite hår 

ovanför öronen. Mannens ansikte med det sneda leendet visar att han njuter av sitt verk. 

Anners använder, som vi sett, metaforen ”skruvstädet” för att beskriva det allt hårdare 

grepp Socialdemokraterna skaffat sig om såväl privatpersoner som företag. Denna handling, 

att dra åt skruvstädet, är precis vad bilden visar även om illustrationen visar en skruvtving och 

texten talar om ett skruvstäd. Stugan fungerar som en symbol för Sverige, det egna hemmet 

och det lilla livet. 

Stugan är en positiv symbol för målgruppen. Denna symbol är något som möjliggör 

identifikation och som förkroppsligar drömmen om enskilt ägande och om att bygga ett 

lyckligt liv med familjen som bas. Det som teaterdirektören i sitt tal i Ingmar Bergmans film 

Fanny och Alexander kallar för ”den lilla världen”. En värld som är liktydig med den egna 

familjen och som ständigt hotas av händelser i den stora världen utanför. Enligt den borgerliga 

ideologi som teaterdirektören är en företrädare för är det endast i denna lilla värld som vi kan 

bygga lyckan. Att försöka förändra den stora världen är dömt att misslyckas. 

Stugan står också för det svenska. Här finns en parallell till hur den judiska överklassen i 

karikatyrer från tiden före andra världskriget framställdes som osvensk. I karikatyren med 

skruvtvingen är det socialdemokratin som är osvensk. Den som hotar det mest typiskt svenska, 

den röda stugan, kan ju inte vara en riktig svensk. 

Mannens anonymitet kan man tolka som att han är en opersonlig byråkrat i den 

socialdemokratiska maktapparaten. Mannens ondsinta, och samtidigt uppspelta, leende och 

hans krumma rygg får mig att associera honom med karaktären ”den galne 

vetenskapsmannen” som alltsedan Mary Shelley skrev sin roman Frankensteins monster är 

vanlig i populärkulturen. Då blir bildens betydelse att Socialdemokraterna genomför ett 

experiment med det svenska samhället som riskerar att drabba vanliga människor hårt. 

Karikatyren framställer en konflikt mellan den enskilde medborgaren och den 

socialdemokratiska maktapparaten. Så gott som alla teckningar i Maktapparaten är metaforer. 
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Här finns metaforer som ångvälten, skruvtvingen och gökungen, men också marionetterna, 

kasperdockan och dammsugningen. Det ovanliga med skruvtvingen är att texten beskriver 

exakt hur denna metafor är tänkt att tolkas. 

Detta är alltså ett exempel som kan tyckas tala mot mitt tidigare konstaterande att decorum 

för karikatyrer är mer tillåtande än decorum för texter. Anners text innehåller helt enkelt så 

hårda angrepp på Socialdemokraterna att tecknaren inte behöver göra dem hårdare. Jag menar 

dock att mitt påstående ändå håller. Dels för att Anners text med sina hårda angrepp är 

otypisk. Det vanliga förhållandet är att karikatyrer innehåller hårdare angrepp på partier och 

politiker än vad texter gör. Och dels för att karikatyrerna även när de troget illustrerar Anners 

texter tillför de karikerade en intentionalitet. Socialdemokraterna skildras som onda och/eller 

galna och som att de njuter av att förstöra Sverige. 

Denna karikatyr är även ett exempel på hur högern under 1900-talet kopplat 

Socialdemokraterna till ett hot om samhällsomstörtande verksamhet. Denna hotbild har vid 

vissa tider varit mer närvarande än vid andra. Hotbilden aktualiserades exempelvis vid 

kosackvalet 1928 och vid striden om löntagarfonderna i slutet på 1970- och början av 1980-

talet. Därigenom är den ett exempel på hur högern i sina karikatyrer överdriver en viss sida av 

socialdemokratin: 

Utifrån liberala och konservativa ståndpunkter finns en tendens att överdriva de sidor av 

socialdemokratin som man finner särskilt problematiska, vilket gör att socialdemokratin 

gärna framställs som mer renlärigt marxistisk än vad socialdemokrater själva uppfattar sig. 

Eftersom det är den stora staten och förstatligandet av näringslivet som man särskilt vänder 

sig mot är det också ofta denna form av ”socialism” som man tillskriver socialdemokratin 

och utpekar som ett hot. (Wiklund 2006:139) 

 

Tack vare dessa överdrifter kunde Moderaterna etablera en kontrast mellan ofriheten i det 

samhälle Socialdemokraterna skapat och friheten i det samhälle de själva hade som ideal. 

Genom att tillskriva Socialdemokraterna ett ethos som ofrihetens företrädare stärka sitt eget 

ethos som frihetens försvarare. 

 

Socialdemokraterna påstås vara en del av samhällets elit 

Socialdemokraternas historieskrivning handlar som vi sett om rörelsens ledare. Det är dessa 

stora män som formar historien. Här finns ingen plats för medlemmarna och de 

förtroendevalda på lägre nivåer och inte heller för den kader av anställda funktionärer som 
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formade rörelsens politik och praktik (Östberg 1990:328). Även i högerns och vänsterns bild 

av socialdemokratin dominerar stora män som Olof Palme, men här finns också plats för 

byråkrater och pampar på lägre nivåer. Själva begreppet maktapparaten beskriver ju en 

omfattande organisatorisk apparat befolkad av ett stort antal människor som arbetar mot 

samma mål. 

Här finns parti, fackförbund, intresseorganisationer, ekonomiska föreningar och bolag 

(Etzler 2013:181). Fram till valförlusten 1976 ingår även kontrollen över den politiska makten. 

Ofta framställer karikatyrerna dessa organisationer som anonyma representanter för makten. 

Just genom att välja att inte visa några människor framställer karikatyrerna maktapparaten som 

anonym och omänsklig. Men det finns undantag där maktapparaten befolkas av byråkrater och 

småpampar. Vi ska nu titta på ett par av dem för att se hur högern och vänstern beskriver 

människorna i det som Socialdemokraterna kallar för rörelsen. 

En kvinna står framför en disk. I sin hand har hon en kasse. Bakom disken står en man. Han 

är både längre och bredare än kvinnan. Mannen har en tänd cigarr i sin högra hand. Den 

vänstra handen har han placerat på disken. Mellan överdelen av mannens vänstra öra och hans 

huvud sitter en penna inkilad. På huvudet bär han en hög hatt. Mannen är klädd i en svart 

kavaj. Eftersom hans underkropp döljs av disken kan vi inte se om det är en udda kavaj, en 

kavaj som hör till en kostym, en smokingjacka eller en frack. Under kavajen har mannen en vit 

skjorta, en vit slips och en ljusgrå väst. Mannen betraktar kvinnan genom en monokel vars 

kedja försvinner in under kavajen mot den plats där en västs bröstficka vanligen är placerad. 

Mannen har dubbelhaka och svart mustasch. Kvinnan är klädd i en mellangrå kappa och har en 

sjalett i samma färg på huvudet. Hon tittar upp på honom. Han böjer huvudet bakåt och tittar 

ned på henne. 

Konsums symbol, evighetstecknet, syns på kvinnans kasse på mannens kavajslag och på ett 

anslag på disken. Anslaget har texten ”HANDLA KONSUMENTÄGT!”. 

Flera av karikatyrerna i Maktapparaten visar passiva medborgare. Här är det kvinnan som 

inte reagerar på att handlaren hos det medlemsägda Konsum är en kapitalist. I en annan 

karikatyr suger en dammsugare märkt ABF upp några medborgare. 

Den penna som sitter inkilad mellan mannens öra och huvud är en symbol som i teckningar 

ofta används för att visa att någon är en handlare. Monokeln och den höga hatten är symboler 

som visar att mannen tillhör samhällets välbeställda elit. Den svarta kavaj, vita skjorta, ljusgrå 
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Illustration i Maktapparaten 1976 och 1979. 

 

väst och vita slips som mannen bär är dubbeltydiga symboler. På en exklusiv restaurang eller i 

ett välbeställt hem kan de både signalera gäst och servitör. Det som i detta sammanhang avgör 

vilken kategori någon tillhör är en detalj i klädseln. Denna dubbeltydighet är en poäng i detta 
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sammanhang eftersom mannen fyller en dubbel funktion i förhållande till kvinnan som är 

kund och medlem hos Konsum. Å ena sidan är han som handlare den som betjänar henne, men 

å andra sidan är han en representant för en ledning vilken hon som medlem har väldigt litet 

direkt inflytande över. 

Karikatyren skildrar en maktrelation. Handlaren har flera av maktens attribut i form av 

monokel, hög hatt och cigarr medan kvinnan har flera egenskaper som är kopplade till 

underordning. Hon är mindre än mannen och klädd i grå kläder. Även det sätt på vilket han 

böjer huvudet bakåt visar att han är överordnad kvinnan. Dessutom kan man tolka hennes 

huckle som ett attribut som står för underordning. Den höga hatten och hucklet blir på så sätt 

symboler för en dikotomisk uppdelning där kvinnan är representant för underklassen och 

mannen för överklassen. 

Det finns många likheter i hur karikatyrerna i Maktapparaten och Internationalen beskriver 

Socialdemokraterna som pampar och byråkrater. Det är också intressant att båda 

publikationerna tar upp Konsum. 

Mannen bakom disken är med sin höga hatt, sin korpulens och sin cigarr den typiska 

skildringen av en kapitalist. Bilden står för en berättelse om hur kapitalister blir feta på 

arbetarnas bekostnad. En berättelse som bland annat finns representerad i Joe Hills sång 

Prästen och slaven med textraden ”Svält förnöjd, o vad fröjd, du får kalvstek i himmelens 

höjd”. Det är intressant att högern lånar denna berättelse för att angripa Socialdemokraterna. 

 

 

Serie i Internationalen nr 13 1976. 



 56 

 

Karikatyren är en seriestripp bestående av fyra rutor. I den första rutan ser vi en höna som 

hittat ett guldkorn. Hönans kropp utgörs av Konsums symbol och huvudet av 

Socialdemokraternas. I nästa ruta befinner vi oss på en Konsumstämma där en ung manlig 

deltagare med ett block i handen argumenterar för att Konsum ska ”satsa på bra och billiga 

basvaror istället för lyx och kommersiellt skräp” medan en yngre kvinnlig och en äldre manlig 

deltagare lyssnar. Även ordföranden bakom sitt skrivbord deltar i mötet, men han ser inte ut 

att lyssna. I nästa ruta viftar ordföranden med klubban och konstaterar att stämman avslår alla 

den unge mannens förslag med undantag för att tandkrämen ska placeras på en annan hylla. I 

den sista rutan får vi se hur en ”KF-pamp” tolkar stämmans beslut som ett klartecken för att 

sälja lyxprodukter så länge ordet ”bas” finns med i namnet.  

Att hönans kropp utgörs av Konsums symbol och dess huvud av Socialdemokraternas 

partisymbol kan vi tolka som att dessa två organisationer är sammanväxta, ja kanske till och 

med som att det är huvudet Socialdemokraterna som bestämmer över kroppen Konsum. Denna 

karikatyr använder alltså precis som flera av karikatyrerna i Maktapparaten de olika 

symbolerna för arbetarrörelsens organisationer i syfte att beskriva relationen mellan partiet 

och folkrörelserna. 

Scenen i den andra rutan är ett medlemsmöte på Konsum. Mannen som står upp är en 

representant för vänstern, kvinnan och mannen som sitter ned är de vanliga medlemmarna och 

mannen med ordförandeklubban är socialdemokraten. Den unge mannen har bara lyckats 

vinna de vanliga medlemmarnas stöd för en enda betydelselös punkt. Alla hans andra förslag 

har medlemmarna förkastat. 

Denna karikatyr är därmed den enda i mitt material där det går att tillämpa begreppet 

främlingen. Att skildra den unge vänstermannens enda framgång som att han lyckas få 

Konsum att flytta på tandkrämen är att skildra vänstern utifrån, precis som vi såg att William 

Hogarths gjorde med församlingen i kyrkan i sitt kopparstick Credulity, Superstition and 

Fanaticism. I alla andra karikatyrer handlar det enbart om att skildra den andre. 

Ordförandens stora prickiga näsa kan vi tolka som ett tecken på att han under en längre tid 

druckit mycket alkohol. Näsan kan då vara en symbol för att de som lyckats skaffa sig en 

ledande position inom Konsum och andra organisationer med band till Socialdemokraterna 

lever ett gott liv på medlemmarnas bekostnad. Mannen i seriestrippens sista ruta är pampen 

som hittat ett guldkorn åt Konsum i försäljningen av onödiga lyxprodukter. Serien handlar 
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därmed om de viktigaste karaktärerna i vänsterns berättelse om sig själva. Här finns den unge 

representanten för vänstern som sliter för att övertyga massorna, socialdemokraten som 

försöker hålla tillbaka förändringstrycket från vänster och pampen som använder rörelsen i 

egna syften utan hänsyn till medlemmarnas vilja. Samtidigt som seriestrippens sympatier 

ligger hos den unge mannen så driver den med alla inblandade förutom de vanliga 

medlemmarna. 

Den unge vänstermannens närvaro i karikatyren innebär att den kan tilldela vänstern ett 

ethos på två sätt. Dels indirekt som ett ethos motsatt det som karikatyren tilldelar vänsterns 

motståndare socialdemokratin, och dels direkt genom att tillskriva den unge mannen, som här 

representerar hela vänstern, ett ethos. Den unge vänstermannen står upp medan 

socialdemokraterna sitter ned. Det gör att han framstår som aktiv. På samma sätt befinner sig 

den unge vänstermannen bland de vanliga Konsum-medlemmarna medan socialdemokraten är 

åtskild från medlemmarna av skrivbordet. Karikatyren tillskriver därmed vänstern ett ethos 

som involverad medan socialdemokraten får ett ethos som distanserad. Vidare är 

vänstermannen ung medan socialdemokraten är medelålders. Eftersom ungdom är förknippad 

med energi och aktivitet får därför vänstern ett ethos som energisk och aktiv. 

Endast en av de fem personer som figurerar i seriestrippen är kvinna. Hon är också den som 

har den mest passiva rollen. Inte heller den äldre mannen har någon aktiv roll, men vi ser mer 

av honom, hans kroppsspråk är mer aktivt och visar att han tar plats på mötet. Även pennan är 

ett attribut som visar att den äldre mannen aktivt tar del i mötet. Av kvinnan ser vi däremot 

bara ansiktet. 

Männen förekommer oftare och har en mer aktiv roll i de flesta karikatyrerna som ingår i 

mitt urval. På denna punkt är det inte någon skillnad mellan karikatyrerna i Maktapparaten 

och Internationalen. Politiken skildras som en angelägenhet för män. 

Det är intressant att fundera på vilka kroppsideal som 70-talets vänsterrörelse står för. 

Representanten för vänstern är en ung man i en slank kropp. En möjlig tolkning är att detta 

bara är ett uttryck för ett okritiskt anammande av de rådande kroppsidealen i samhället vid den 

tid då karikatyren gjordes. Skillnaderna mellan hur vänstermannen och mötesordföranden 

skildras stämmer även med Anderssons iakttagelse om hur de antisemitiska karikatyrerna 

framställde de andras kroppar som groteska för att därigenom påstå att de var sämre 

människor på insidan. Även det faktum att vänstermannen framställs som typiskt svensk är en 
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parallell till hur de antisemitiska karikatyrerna satte ett likhetstecken mellan svensk och 

arbetare. I denna karikatyr har KF-pampen dessutom lånat drag av USA:s judiske 

utrikesminister Henry Kissinger som var ett av vänsterns hatobjekt vid denna tid. På så sätt 

framhävs vänstermannens svenskhet. 

Eftersom karikatyrtecknarna alltid verkar i en tradition kan dessa tidigare kroppsideal och 

karikatyrtekniker spela roll för hur vänsterns karikatyrer från 1970-talet framställer den andra. 

Men den viktigaste anledningen till att denna karikatyr framställer vänstermannen som en 

blond och slank ung man tror jag är att karikatyrtecknaren för att få fram sitt budskap bygger 

på samtidens etablerade metaforer och berättelser. Om hjälten i den kommersiella 

populärkulturen ser ut på ett visst sätt så kommer han, trots vänsterns kritik mot dessa 

kulturyttringar, att göra det även i deras egna karikatyrer. För att karikatyrens budskap ska 

fungera så måste det bygga på de stereotyper som publiken är bekant med. 

Högern och vänstern skildrar i sina karikatyrer inte Socialdemokraterna som en enhetlig 

rörelse. Tvärtom finns det stora skillnader mellan hur ledarna och medlemmarna porträtteras. 

Socialdemokraten kan vara den andre, som i exemplet med pampen i Konsum. Men 

socialdemokraten kan också vara främlingen. Medlemmen i Konsum är inte motsatsen till den 

egna självbilden, utan äger några av de dygder som både högern och vänstern anser sig besitta. 

Att vara engagerad i föreningslivet är en dygd som förenar såväl högern och vänstern som de 

socialdemokratiska gräsrötterna. På så sätt kan begreppet främling fördjupa vår förståelse för 

hur högern och vänstern såg på Socialdemokraterna. 

Karikatyrerna som handlar om Konsum visar att såväl högern som vänstern beskriver 

Konsums ledning som kapitalister. Men bilderna av kapitalisten skiljer sig åt. Medan 

Maktapparaten använder en traditionell bild av kapitalisten liknande den man kan se i 

illustrationer till spelet Monopol, använder Internationalen en mer samtida bild av kapitalisten 

där denne ser ut som vilken högre tjänsteman som helst. 

 

Eliten i partiet och rörelsen anklagas för att sko sig på medlemmarnas bekostnad 

En av de skandaler som föregick valet 1976 var när Transportarbetarförbundets ordförande 

Hans Ericson nyåret 1975/1976 semestrade på Kanarieöarna. Ericsons semesterresa väckte 

stor uppmärksamhet eftersom han trotsade LO:s uppmaning att bojkotta det fascistiska 

Spanien (Berggren 2010:520). 
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Innan jag analyserar en karikatyr som anspelar på denna händelse behöver jag nämna det 

fotografi som illustrerade nyheten om Hans Ericsons solsemester. Christer Kindahls fotografi 

visar Hans Ericson med sin stora mage sittandes framför en pool iförd badbyxor. Fotografiet 

fick stor spridning. 

 

 

Hans Ericson på Kanarieöarna. Foto: Christer Kindahl 

 

Fotografiet av Hans Ericson låter, precis som flera av karikatyrerna i mitt material, en 

individ stå för kollektivet. Denna personifiering innebär att Hans Ericson står för hela 

fackföreningsrörelsen och Olof Palme för hela socialdemokratin. Bilderna fungerar alltså som 

metonymier där delen Palme står för helheten SAP och Hans Ericson för LO. Personifieringen 

är också en del av förklaringen till att pressens rapportering om Hans Ericsons semesterresa 

fick så stort genomslag. 

Att personalisera ett partis framgång eller förlust är en del av journalisternas sätt att göra 

valet spännande. Det är klassisk dramaturgi. Människor engagerar sig lättare i ett drama om 

det finns en huvudperson. (Etzler 2013:27) 

 

Detta genomslag ger fotografiet en styrka och laddning som gör det väl lämpat att använda 

som förlaga till karikatyrer. Fotografiet är så välkänt bland publiken att de kommer att förstå 
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referensen och aktivera berättelsen om fackpampen när de ser karikatyren. Hur detta samspel 

mellan fotografi och karikatyr fungerar ska jag strax återkomma till. 

Att semesteranläggningen tillhörde SAF gjorde inte saken bättre. Det förmedlade intrycket 

av en fackföreningspamp som var på alltför god fot med de arbetsgivare som borde vara hans 

motståndare och som tyckte att de regler som gällde för medlemmarna inte gällde honom 

själv. Denna berättelse närde en vid denna tid växande misstro mot samhällseliten. En misstro 

som riktade sig såväl mot makthavare inom socialdemokrati och fackförening som mot 

topparna i näringslivet (Wiklund 2006:297-298). 

 

 

Karikatyr i Internationalen nr 3 1976. 

 

Vi ser ett hav och vid horisonten en himmel med en sol och några fåglar. I bakgrunden 

kastar två grisar en boll till varandra och en gris flyter i vattnet. I förgrunden sträcker en man 

med lång näsa och trenchcoat fram en mikrofon mot en man med gristryne, bröst, stor mage 

och fötter med långa tånaglar som ligger och flyter. I en pratbubbla bredvid mannen med 

mikrofonen kan vi läsa: ”Va’ säger ni om dom här skriverierna Hans Eriksson?” Bredvid den 

flytande mannen i förgrunden finns en pratbubbla där vi kan läsa: ”Grymt!”.  

Trenchcoaten och mikrofonen är attribut som gör att vi kan sluta oss till att den stående 

mannen i förgrunden är en reporter. Att han tilltalar den flytande mannen med orden ”Hans 

Eriksson” gör att vi förstår att denne ska föreställa Transportarbetarförbundets ordförande 

Hans Ericson. Seriestrippen förhåller sig till fotografiet av Hans Ericson vid poolen på 
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Kanarieöarna och den berättelse det förmedlar. Att Hans Ericson har ett gristryne och säger 

”Grymt!” kan vi tolka som en utsaga om att brytandet av bojkotten var ett svinaktigt beteende. 

Grisarna i bakgrunden är turister och utsagan blir här att alla som väljer att semestra i en 

fascistdiktatur är svin. 

Karikatyren av Hans Ericson är också ett exempel på hur vänstern aktualiserar berättelsen 

från 1900-talets början om Socialdemokraterna som förrädare. Precis som socialdemokraterna 

då, trots att de sa sig vara motståndare mot världskriget, röstade för krigskrediterna, så säger 

de sig nu vara motståndare till den fascistiska diktaturen i Spanien, men stödjer den i handling 

genom att åka till Kanarieöarna på semester. Karikatyren förmedlar vänsterns uppfattning att 

arbetarna inte kan lita på Socialdemokraterna. 

Bland vänsterns bilder finns också karikatyrer av den opolitiske arbetaren som är mer 

intresserad av tipset än dagspolitiken. De tre grisarna i bakgrunden kan vara ett exempel på 

detta. De tre grisarna kan också parasitera på de tre små grisarna i Disneys tecknade saga. Då 

blir de politiskt omedvetna arbetare som bara ägnar sig åt låga njutningar som sol och bad 

istället för att strävsamt förbereda revolutionen. Det finns hos 70-talets vänster både ett 

heroiserande och ett förakt för arbetare. Ett förakt som liknar högerns. Kanske speglar detta 

det faktum att få inom vänstern var födda i arbetarklassen (Östberg 2002:8). 

Karikatyrer utgår från stereotyper och överdriver vissa drag eller skildrar den andre som 

något objekt som betraktas som lägre än mänskligt. Språkets ursprung hittar vi i metaforerna 

och djuret är den ursprungliga metaforen (Mitchell 2005:185). Syftet med att i karikatyrer 

skildra människor som djur är enligt Mitchell att förlöjliga och förödmjuka den avbildade 

(Mitchell 2005:20).  

Grisen i förgrunden är inte lika sorglös som grisarna i bakgrunden. Han är också kopplad 

till en annan berättelse. Medan grisarna i bakgrunden liknar grisarna i sagan om de tre små 

grisarna som jagas av vargen, så liknar Hans Ericson snarare grisarna i den brittiske författaren 

George Orwells roman Djurfarmen. Här är grisarna det byråkratiserade ledarskiktet i 

Sovjetunionen. Ett skikt i samhället som säger sig försvara arbetarkampens landvinningar och 

arbeta för allas bästa men som egentligen bara försvarar sina egna privilegier. På så sätt 

kopplar karikatyren ihop ledningen för den svenska arbetarrörelsen med byråkratin i 

Sovjetunionen. I bägge sammanhangen står grisarna för byråkraterna i de regerande förment 

socialistiska partierna. För att förstå den fulla innebörden av denna sammankoppling måste 
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man känna till lite om bakgrunden till den politiska rörelse som tidningen Internationalen 

representerade. 

För den trotskistiska rörelse som Internationalen och KAF är en del av är stalinisternas 

förräderi mot socialismen en central berättelse. Det är denna berättelse som ger Fjärde 

internationalen dess existensberättigande. Berättelsen handlar om hur Stalin efter Lenins död 

tog makten i Kommunistpartiet, lät döda majoriteten av ledarna från den ryska revolutionen 

och svek idén både om en demokratisk socialism och om att sprida revolutionen till resten av 

världen. Den främsta symbolen för detta förräderi är byråkraten, en funktionär inom det 

sovjetiska kommunistpartiet som skaffar sig själv privilegier på arbetarnas bekostnad och 

samtidigt berövar de vanliga medborgarna allt inflytande över partiet och staten. 

En trotskistisk läsning av Djurfarmen blir då att boken inte är en kritik av socialismen i sig, 

utan av den form av urartad socialism som Stalintiden representerade. När en karikatyr i 

Internationalen framställer en svensk fackföreningsledare som en gris är det därför inte bara 

ett påstående om att denne är ”ett svin” eller ”beter sig svinaktigt”, utan också ett påstående 

om att den svenska fackföreningsrörelsen är byråkratiserad, att dess ledande skikt på samma 

sätt som nomenklaturan i Sovjet berikar sig på medlemmarnas bekostnad och förvägrar dem 

allt inflytande över sin egen organisation. Karikatyren tillskriver alltså Socialdemokraterna ett 

ethos som byråkratiserade. Därmed påstår den underförstått att vänstern har ett ethos som de 

sanna företrädarna för de medlemmar fackföreningsledarna svikit. 

Karikatyrer är en form av förvanskning och ikonoklasm, bildförstörande, eftersom de syftar 

till att omvandla existerande bilder på ett sätt som är förolämpande både för den ursprungliga 

bilden och det den framställer (Mitchell 2005:132). 

En karikatyr kan använda sig av ett känt fotografi och ersätta delar i bilden (Hariman & 

Lucaites 2007:120). Genom att utgå från ett känt fotografi kan satirtecknaren överföra dess 

symboliska och konnotativa associationer till det nya område hen väljer att kommentera 

(Edwards 2004:189). Förlagan till karikatyren av Hans Ericson är fotot av honom sittande 

framför en pool på Kanarieöarna. Att nyhetsfotografier kopieras, imiteras och används för satir 

är tecken på att de fungerar som ikoner, att de är en estetisk resurs för våra förhandlingar om 

innebörden i olika identiteter och om hur vi ska lösa samhälleliga konflikter (Hariman & 

Lucaites 2007:37). Att karikatyren använder sig av detta fotografi betyder att fotografiet äger 

en kraft. Bilders vitalitet hänger ihop med deras förmåga att reproducera sig (Mitchell 
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2005:90). Denna vitalitet består i att det låter Hans Ericson förkroppsliga byråkratiseringen av 

socialdemokratin. 

Rosengren menar att det har sina konsekvenser att acceptera ett begrepp (Rosengren 

2006:65). Den som accepterar någons begrepp accepterar samtidigt i någon mån dennes dom 

över det som begreppet beskriver. På samma sätt får det konsekvenser när man lånar någon 

annans berättelser. När vänstern beskriver Hans Ericson på ett sätt som för tankarna till 

begreppet fackpamp så är det ett lån av högerns begrepp fackpamp även om de inte använder 

det i text. 

 

Socialdemokraterna sägs vara en toppstyrd rörelse som vill ha passiva medlemmar 

Wiklund beskriver hur vänstern kritiserade socialdemokratin för att ha skapat ett samhälle med 

organisationer som var toppstyrda (Wiklund 2006:170). Det är en kritik som sammanfaller 

med den borgerliga kritiken i Den socialdemokratiska maktapparaten. Kanske har Erik 

Anners hämtat inspiration från vänstern. Högern beskriver socialdemokratins roll på samma 

sätt som Marx beskriver kapitalismens: Tidigare spelade den en progressiv roll, men nu har 

den spelat ut sin roll och dess inverkan är negativ då den inträtt i ett degenererat och parasitärt 

stadie: 

Centralt i den moderata historieskrivningen var att landet gick in i en förfallsperiod i slutet 

av 1960-talet. Såväl Per Albin, som så småningom Tage Erlander kunde inkluderas i en 

berättelse om ett välfärdssamhälle som byggdes i konsensus. Men sedan utvecklades 

Sverige allt mer mot en socialdemokratisk enpartistat med långt gångna statliga ingrepp 

som höll nere de enskilda initiativen. (Östberg & Andersson 2013:306) 

 

Detta är en aspekt på berättelsen om motståndaren: Att beskriva hur denne bidrar till eller 

motverkar utvecklingen. Enligt Wiklund är detta en viktig dimension av berättelsen om det 

moderna Sverige (Wiklund 2006:121). Även Linderborg framhäver betydelsen av debatten om 

vilken aktör i samhället som kan ta åt sig äran av att ha skapat det moderna svenska 

välfärdssamhället och huruvida denna aktör fortsätter att vara motorn för modernisering eller 

blivit en bromsklots. Socialdemokraterna, men även liberalerna och näringslivet har på detta 

sätt givits och fråntagits rollen som samhällsutvecklingens motor (Linderborg 2001:367). 

Vi ser Palme hålla tal. Han lutar kroppen över talarstolen och gestikulerar med händerna. 

Den högra handens pekfinger pekar nedåt och den vänstra handens pekfinger pekar uppåt. 
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Karikatyr i Internationalen nr 18 1979. 

 

Tungan är utsträckt och blicken riktad snett nedåt. Det mest framträdande i ansiktet är den 

abnormt stora spetsiga och böjda näsan. Palmes överkropp vilar på talarstolen. Såväl armarna 

som benen är smala och slingrar sig likt ormar. Den högra foten vilar helt mot marken medan 

den vänstra fotens tåspets vilar på den högra fotens tåspets. Palme är klädd i vad som ser ut att 

vara en mörk kostym. Ovanför honom finns en pratbubbla med texten ”INTE HÖJA UTAN 

LÄGGA RÖSTEN”. 

Budskapet i pratbubblan bygger på en kontrast mellan de två uttrycken ”höja rösten”, som 

betyder att säga vad man tycker, och lägga rösten, som betyder att rösta i ett val. Med tanke på 

att kontexten är att en politiker talar inför ett allmänt val är det inte långsökt att tolka 

budskapet som att Socialdemokraterna vill ha folkets röster, men inte deras åsikter eller 

aktivitet. 

Som vi har sett är ett generellt drag i politisk kommunikation att när en politisk kraft 

tillskriver sin motståndare en åsikt så säger de samtidigt att de själva har den motsatta åsikten. 
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Om Socialdemokraterna säger att man inte ska höja rösten så betyder det alltså att vänstern 

menar att man ska göra sin röst hörd. 

Ekonomen Klas Eklund, som arbetade som Olof Palmes talskrivare, beskriver i sin biografi 

Palme statsministerns kroppsspråk som talare på ett sätt som stämmer väl överens med hur det 

skildras i karikatyren. 

Kroppsspråket var intensivt. I talarstolen stod Palme inte still en sekund. Han vred sig runt, 

kråmade sig ofta kring det ena benet, ofta med ena tåspetsen placerad ovanpå den undre 

skon. Blicken var spelande, illblå. Han njöt i talarstolen och dolde det inte. (Eklund 

2010:110) 

 

Eklund skildrar också hur Palme gillade att formulera hårda angrepp som ”hatets och illviljans 

kolportörer” (Eklund 2010:110). Genom att framhäva det livliga rörelsemönstret och de 

passionerade angreppen kunde motståndarna framställa Palme som osvensk. Den typiske 

svensken står stilla när han talar, använder inga yviga gester och försöker inte glänsa med 

hjälp av tjusiga formuleringar. 

Men rörelsemönstret är inte det enda sätt på vilket karikatyren framställer Palme som 

osvensk. Karikatyren är ännu en i raden av karikatyrer från såväl vänstern som högern där 

Palme försetts med en stor krokig näsa. Framhävandet av Palmes judiska drag är ett sätt att 

aktivera berättelsen om förräderi. Det fungerar eftersom Judas är den arketypiske ”judiske” 

förrädaren (Andersson 2000:82). Precis som i skildringar av judaskyssen, den berättelse som 

utpekar juden som den typiske förrädaren, ingår karikatyren i en bildtradition som framhäver 

förrädarens icke-europeiska drag. På så sätt skapas ett tydligt vi och de. 

När man jämför högerns och vänsterns karikatyrer av Palme ser man att det finns stora 

likheter. Där finns den krokiga, ofta näbbliknande näsan, de tjocka svarta ögonbrynen ovanför 

de djupt sittande ögonen med sin galna blick. Palme framställs genomgående som osvensk. 

Karikatyrerna överdriver ofta de anletsdrag som skvallrar om att släkten Palme har sina rötter 

utanför Sverige. Med tanke på att framhävandet av Olof Palmes näsa påminner om hur judar 

genom historien framställts i karikatyrer så är det relevant att jämför karikatyrerna av Palme 

med de karikatyrer av judar som de svenska tidningarna Naggen, Karbasen och Söndags-Nisse 

spred under åren 1900-1930 och den tyska tidningen Der Stürmer publicerade på 1930-talet. 

Detta är en karikatyr som visar hur vänsterns och högerns bild av Palme och 

socialdemokratin i stora delar överensstämmer. Faktum är att det inte finns något bildelement i 



 66 

 

karikatyren som tydligt visar i vilken av de två politiska miljöerna den hör hemma. Om det 

inte vore för texten skulle den lika gärna kunna ha varit publicerad i Maktapparaten som i 

Internationalen. 

Att Palme vilar överkroppen mot talarstolen kan vara ett sätt att framställa honom som 

kraftlös. När motståndarens ethos är kraftlös blir det egna ethoset energisk. Och eftersom 

Palme står för Socialdemokraterna blir det då ett budskap om att Socialdemokraterna inte 

längre är den motor som driver Sverige framåt. Eftersom karikatyren publiceras i en 

vänstertidning är det inte långsökt att tolka budskapet som att Socialdemokraterna har kommit 

till vägs ände och att det nu är vänstern som utgör den progressiva kraft som kan driva den 

historiska utvecklingen framåt. 

 

Socialdemokraterna och borgarna skildras som lika goda kålsupare 

Innan SAP blev regeringsparti beskrev de samhället som präglat av en klasskonflikt och 

klasskampen som legitim, men när partiet blev statsbärande placerade de 

samhällsmotsättningarna och klasskampen i historien: 

Det finns inte längre någon grundläggande konflikt som motiverar klasskamp, makt- och 

ägandefrågor är oviktigt, politiken ska handla om fördelningsfrågor. (Linderborg 2001:394) 

 

70-talets socialdemokrati gjorde sedan länge anspråk på att företräda ett allmänintresse. Om 

partiet fick leda landet så skulle deras politik göra livet bättre för alla. På så sätt skilde de sig 

från andra partier som företrädde särintressen som bönderna, företagarna eller akademikerna. 

Detta var naturligtvis en stor fördel för Socialdemokraterna men medförde samtidigt att de inte 

hade en lika tydlig motståndare som på den tiden då de fortfarande beskrev verkligheten som 

en kamp mellan arbetarna och företagsägarna om fördelningen av överskott och inflytande. 

Under 1970-talet var kärnkraften en stor politisk fråga (Östberg & Andersson 2013:256). 

Det var också en fråga som skar över den politiska blockgränsen. Socialdemokraterna, 

Moderaterna och Folkpartiet var för kärnkraft medan Centerpartiet och Vänsterpartiet 

Kommunisterna var emot. På så sätt bidrog kärnkraftsfrågan till att ytterligare sudda ut den 

redan otydliga gränsen mellan socialdemokrater och borgare. Detta öppnade för angrepp från 

vänster. Socialdemokraterna och LO ansågs stå för nära dem som borde vara deras 

motståndare. 
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Det som utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv uppfattades som en framgångsrik svensk 

modell med organiserat samarbete mellan facken, näringslivet och regeringen för att främja 

ekonomisk tillväxt och låg arbetslöshet, tolkades av marxist-leninisterna som ett tydligt 

tecken på att SAP och LO gick kapitalisternas ärenden och egentligen lurade arbetarna. Det 

var möjligt, menade de, eftersom SAP och LO inte styrdes av medlemmarna utan av 

byråkrater. (Wiklund 2006:197-198) 

 

Särskilt sårbara blev Socialdemokraterna för denna kritik i och med den ekonomiska 

lågkonjunktur som bröt ut 1970, strax efter att Olof Palme tillträtt som statsminister (Östberg 

& Andersson 2013:214). Det var inte längre möjligt för partiet att leverera låg arbetslöshet, 

lugn på arbetsmarknaden och ständiga reformer. Därmed fanns det en annan grund än tidigare 

både för att ifrågasätta samförståndsandan och för att framställa Socialdemokraterna som en 

trött politisk kraft som spelat ut sin roll. 

Den sista karikatyren i mitt material visar en man som sitter och röker pipa. Han är klädd i 

en uppknäppt rutig skjorta som skulle kunna vara en flanellskjorta. Mannens vänstra axel är 

uppskjuten och den högra sänkt. Den vänstra handleden är böjd nedåt i mer än 90 graders 

vinkel från underarmen och handens fingrar är böjda inåt. Även den högra handens lillfinger 

och ringfinger är böjda inåt medan de andra fingrarna spretar utåt. Mellan pek- och långfingret 

sitter en stor pipa inkilad. Armbågarna vilar mannen på bordet framför sig. På detta bord 

ligger även tre avbrunna tändstickor. Rök kommer såväl ur öronen som ur näsan. Även ur 

pipan stiger rökmoln upp. Den öppna munnen visar överkäkens glesa och bitvis vassa tänder. 

Ögonen är smala och ligger djupt under de tjocka, svarta ögonbrynen. Pupillerna är små som 

knappnålshuvuden. Öronen är stora och den näbbliknande spetsiga näsan är än större. 

Mannens ansiktsdrag påminner om Olof Palme. Pipan är av den typ som Torbjörn Fälldin 

brukade använda. Även de vildvuxna polisongerna påminner om hur Fälldin såg ut, medan 

resten av frisyren och då särskilt locken som faller fram påminner om Palme. Det kantiga 

kroppsspråket påminner om Olof Palme. Röken som kommer ur öronen på mannen kan vara 

en symbol för ilska. 

Karikatyren är placerad på ledarsidan ovanför en text med rubriken ”(s) som miljöparti” 

Denna rubrik förankrar bildens betydelse. 1979 var Centerpartiet starkt förknippat med 

miljöfrågor och kärnkraftsmotstånd. Att framställa Palme i Fälldins kläder är därför att påstå 

att SAP poserar som miljöparti. Men det finns också en annan betydelse av 

sammansmältningen av Fälldins klädsel och attribut med Palmes ansiktsdrag och kroppsspråk. 



 68 

 

Det är ett påstående om att det inte finns någon tydlig skillnad mellan Centerpartiet och 

Socialdemokraterna. 

 

 

Karikatyr i Internationalen nr 34 1979. 

 

Flera karikatyrer i Internationalen 1979 skildrar Palme i samförstånd och samarbete med de 

borgerliga partiledarna. Det underförstådda påståendet är att det inte är någon större skillnad 

mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna. Här finns även karikatyrer som 

skildrar hur LO och SAF är eniga om att i avtalsrörelsen göra upp över huvudet på arbetarna.  

I vänsterns karikatyrer av Socialdemokraterna är partiet en kraft som står i motsättning till 

människors egna kollektiva initiativ. SAP skildras ofta som en del av en överhöghet där även 
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borgerliga partier, storföretagare, LO och SAF ingår. Vänsterns sätt att klumpa ihop 

Socialdemokraterna med de borgerliga partierna påminner om hur SD idag beskriver sina 

politiska motståndare som ”sjuklövern”. 

Palme framställs i karikatyren som gammal och sliten. På så sätt upprättar karikatyren en 

dikotomi mellan den gamla socialdemokratin och den unga vänstern. Socialdemokraternas 

ethos blir på så sätt gammalt och trött medan vänsterns blir ungt och energiskt. Precis som när 

karikatyren på omslaget till Maktapparaten 1976 har en klocka som visar på fem i tolv, så är 

detta också ett sätt att visa att socialdemokratins dagar är räknade. 

 

9 Slutsatser 

Som en del i kampen om makten skapar politiska aktörer berättelser som definierar deras 

motståndare. Dessa berättelser tillskriver motståndaren ett visst ethos. Samtidigt tillskriver de 

underförstått den egna sidan motstatsen till detta ethos. Genom att beskriva motståndaren som 

en skurk blir den egna rörelsen berättelsens hjälte. 

Karikatyrerna jag studerat bygger socialdemokratins ethos med hjälp av symboler, 

metaforer, berättelser, metonymier och dikotomier. De använder etablerade symboler som LO-

borgen och metaforer som ångvälten och skruvtvingen. Vänstern och högern lånar in 

varandras och andras berättelser, som berättelsen om hur moderniteten hotar den gamla 

världen, när de bygger sin egen berättelse om socialdemokratin. De lånar in andra berättelser 

som cirkulerar i samhället. Till exempel berättelser om att Palme är klassförrädare eller 

sinnessjuk. 

Ett samband jag finner i detta inlånande av berättelser är att högern, i de karikatyrer jag 

studerat, bara använder sig av vänsterns och alternativrörelsens berättelser i början och mitten 

av 70-talet när dessa rörelser fortfarande har en styrkeposition i samhället. När dessa rörelser i 

slutet av 70-talet tappar mark verkar högern inte längre ha samma behov av att låna in deras 

berättelser för att stärka den egna berättelsen. 

En annan teknik karikatyrerna använder är att skapa en dikotomi mellan det svenska och de 

osvenska Socialdemokraterna där partiet utgör ett hot mot det svenska. På så sätt etablerar 

karikatyrerna ett vi där målgruppen ingår och ett de där Socialdemokraterna placeras. 

Karikatyrerna skildrar endast undantagsvis representanter för den egna gruppen. Istället utgår 

de från att målgruppen ska förstå att karikatyrerna underförstått påstår att den egna gruppens 
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egenskaper är motsatsen till de egenskaper som motståndaren tillskrivs. Kvinnorna i 

karikatyrerna är antingen frånvarande eller passiva. 

Det finns tydliga likheter mellan högerns och vänsterns bild av Socialdemokraterna. Både 

vänstern och högern beskriver Socialdemokraterna som pampar, byråkrater och förrädare. 

Vänstern upprättar en dikotomi där de själva är unga och engagerade medan motståndaren är 

trötta och distanserade. Även högern definierar sig själva med hjälp av en dikotomi. Högern 

motsätter sig maktmissbruk medan Socialdemokraterna är maktgalna. Högern är svensk och 

Socialdemokraterna osvenska.  

Den socialdemokratiska maktapparaten är en punkt där två olika politiska myter möts. 

Vänsterns myt om hur Socialdemokraterna förrått arbetarklassen och högerns myt om hur 

Socialdemokraterna är på väg att förråda nationen. Båda myterna har som vi sett sina rötter i 

tiden kring första världskriget. 

Likheterna mellan det ethos vänstern och högern tillskrev Socialdemokraterna är större än 

likheterna i hur de uppfattade sitt eget ethos. Likheterna beror på att både högern och vänstern 

var tvungna att forma sin berättelse om Socialdemokraterna efter existerande berättelser som 

publiken kände till. Socialdemokraterna och deras politik var på 70-talet, i kraft av sin 

dominans, den referenspunkt som andra politiska partier och rörelser måste förhålla sig till. 

Skillnaderna förklaras av att högern och vänstern kunde välja vilka aspekter av denna 

berättelse de ville lyfta fram. Att det finns likheter i bilden av socialdemokratin betyder inte att 

högern och vänstern hade samma självbild. Den till stora delar gemensamma bilden av 

socialdemokraterna motsvaras istället av två skilda självbilder. Ändå fanns det tillräckligt 

mycket gemensamt i högerns och vänsterns självbild för att det skulle vara möjligt att, som jag 

själv gjorde, ta steget från den ena av dessa politiska miljöer till den andra. 

1976 förlorade Socialdemokraterna regeringsmakten. Man skulle kunna tänka sig att 

karikatyrernas beskrivning av partiet ändrades i och med att detta. Men min slutsats är att detta 

förändrade bilden i förvånansvärt liten utsträckning. När Maktapparaten kommer ut i en ny 

utgåva inför valet 1979 går det visserligen inte att återanvända 1976 års omslag, eftersom det 

bygger på Kanslihuset som symbol för Socialdemokraternas makt, men det går utmärkt att 

återanvända de övriga karikatyrerna från 1976 i den nya utgåvan. I Internationalen angreps 

borgerliga politiker i större utsträckning 1979 än 1976, men angreppen på Socialdemokraterna 

dominerar fortfarande och det ethos karikatyrerna tillskriver partiet förändras inte. 
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Berättelsen om motståndaren är samtidigt en berättelse om den egna gruppen och dess 

existensberättigande. Därigenom stärker denna berättelse den egna gruppens identitet och kan 

på så sätt bidra till ett partis sammanhållning och motverka splittring. Det är därför positivt för 

partiet om det finns en tydlig motståndare. 

Karikatyrerna jag analyserat är exempel på hur man kan använda karikatyrer för att måla 

upp en fiendebild. På så sätt är de mer lika karikatyrerna av judar i Der Stürmer och 

Jyllandsbladets Muhammed-karikatyrer än de karikatyrer som, likt William Hogarths verk 

Credulity, Superstition and Fanaticism, använder främlingen för att belysa hur den egna 

gruppen beter sig. Det har därför i min analys visat sig vara mer relevant att använda termen 

”den andre” än ”främlingen”. 

Min analys visar att både högerns och vänsterns karikatyrer av Olof Palme använde sig av 

antisemitiska stereotyper med rötter i en svensk tradition av karikatyrer från 1900-talets första 

sekler. På så sätt tillskriver karikatyrerna Socialdemokraterna ett ethos som osvenska. 

Socialdemokraterna blir ”den andre” medan högern respektive vänstern bildar ett ”vi” 

tillsammans med det svenska folket. I vänsterns fall har detta vi dessutom en klassmässig 

aspekt eftersom karikatyrerna placerar Socialdemokraternas ledande företrädare i en 

samhällselit och därigenom gör vänstern till arbetarklassens sanna företrädare. 

Den politiska kampen är i stor utsträckning en kamp om beskrivningar. Den som vunnit 

kampen om hur verkligheten ska beskrivas har en stor fördel när kampen om makten ska 

avgöras i en valrörelse. Denna kamp kan handla om att etablera begrepp som ”den 

socialdemokratiska maktapparaten” eller om att få rätt metaforer, bilder och berättelser att 

sätta sig i väljarnas medvetande. Min analys av ett antal karikatyrer visar att det inte är någon 

grundläggande skillnad mellan hur denna kamp går till när den förs med språk respektive med 

bilder. 

Tidigare hävdade jag att det inte är självklart att samma aspekter av ethos är relevanta i alla 

sammanhang. Så vilka aspekter av ethos visade sig då vara relevanta i de karikatyrer jag 

undersökt? Var det andra aspekter än i ethos generellt? 

En central aspekt i det ethos som framträder när jag analyserar karikatyrerna är att inte 

avvika. Karikatyrerna skildrar exempelvis motståndarens kropp som deformerad för att på så 

sätt framställa motståndarens inre som deformerat eller avvikande. Som politiker eller politisk 

rörelse är det en nackdel att uppfattas som annorlunda. Jag tror inte att detta är något specifikt 
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för Sverige på 1970-talet, utan något som gäller för de flesta tider och platser (Etzler 

2013:151). Detta är alltså inte en annan aspekt än i ethos generellt, men väl en aspekt som 

faller utanför de tre aspekter som den klassiska retoriken räknar till ethos. Samma sak gäller 

egenskaperna ung och energisk, som vi sett att vänstern gärna tillskrev sig själva. När det 

gäller den klassiska retorikens tre dygder så visar de sig alla vara relevanta för karikatyrerna 

jag studerat, om än i olika grad. Palme framställs till exempel som både omdömeslös och 

ondsint, vilket får sägas vara motsatserna till att ha gott omdöme och visa prov på välvilja. 

Motsatsen till god karaktär är förstås dålig karaktär och det är vad Hans Ericson tillskrivs i 

karikatyren av honom. 

Det finns en annan möjlig tolkning av hur karikatyrerna arbetar med ethos som leder till 

slutsatsen att alla de egenskaper karikatyrerna tillskriver socialdemokratin ryms inom den 

klassiska retorikens begrepp fronesis, arete och eunoia. Denna tolkning utgår från att man 

antar att den egna gruppen alltid antas besitta dessa egenskaper. Att påstå att någon är 

avvikande eller i det här fallet osvensk, blir då just att påstå att de inte äger de klassiska 

dygderna. Problemet med detta sätt att betrakta ethos är dock att det döljer betydelsen av att 

inte avvika från normen. 

 

10 Avslutande resonemang 

Jag är inte objektiv och utger mig inte heller för att vara det. Inte heller de källor jag använder 

är neutrala. Så har exempelvis såväl Linderborg som Blomqvist, Etzler och Östberg en 

bakgrund inom vänstern. Eftersom jag ansluter mig till uppfattningen att vi konstruerar vår 

verklighet så vore det konstigt om jag tolkade mina källor som objektivt sanna bilder av 

verkligheten. Istället menar jag, utifrån uppfattningen att vi bara kan säga något intressant om 

det vi har en relation till, att det är en fördel med källor som har en egen erfarenhet av de 

historiska skeenden de skildrar. På samma sätt ser jag det som en fördel att jag skriver om en 

tidsperiod och om politiska miljöer som jag har egna erfarenheter av. 

Ändå inser jag förstås att det också finns risker med att ha en egen relation till det jag 

studerar. Mina förförståelser och fördomar kan vara både en tillgång och en belastning. 

Analysen blir en balansgång mellan risken att vara hemmablind och risken att se spöken på 

ljusa dan. Å ena sidan kan jag missa vissa faktorer för att jag tar dem för självklara. Å andra 

sidan kan jag, i en ambition att inte undertrycka kritik, uppfatta saker som inte finns där. 
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Något som talar mot att hemmablindhet hindrat mig från att se viktiga inslag i karikatyrerna är 

att jag upptäckt fenomen där som jag inte väntat mig. Det gäller exempelvis hur karikatyrerna 

skildrar kvinnor och vilket kroppsideal de förmedlar. Något som skulle kunna vara ett tecken 

på att jag ser spöken på ljusa dan är min slutsats att det finns spår av antisemitism i såväl 

högerns som vänsterns karikatyrer. Ett sådant påstående hade jag inte tagit med om det bara 

byggt på min egen tolkning av karikatyrerna. Här anser jag dock att de antijudiska stämningar 

jag finner i det historiska arvet hos de miljöer jag studerar fungerar som ett stöd för mitt 

påstående. 

Utöver de risker som kommer sig av min relation till materialet jag studerar, ser jag 

ytterligare en möjlig källa till felslut. Jag tänker då på min önskan att analysen ska leda fram 

till ett tydligt resultat. Denna önskan medför en risk för att jag ska läsa in budskap som 

egentligen inte finns i karikatyrerna. Min utgångspunkt är att vår bild av motståndaren säger 

något om oss själva. Då ligger det naturligtvis i mitt intresse att hitta ett tydligt vi och de. 

Därför finns en risk att jag överdriver den hårdhet med vilken karikatyrerna angriper 

motståndarna. 

Denna risk uppvägs dock enligt min mening till stor del av fördelen i att personligen ha 

upplevt tidsandan. Jag vet av egen erfarenhet hur hårda motsättningarna var under denna tid. 

Jag minns vilka hårda ord högern och vänstern fällde om socialdemokratin. Min uppfattning 

om att tonen var hård bekräftas av Östberg som menar att det är en missuppfattning att se Olof 

Palmes ”giftiga repliker” som ett undantag: ”I själva verket slås en nutida betraktare av det 

hårda språkbruk som vid denna tid användes av debattörer av alla kulörer.” (Östberg 2009:74) 

Ytterligare en möjlig risk är att jag drar allt för långtgående slutsatser om vänstern och 

högern i allmänhet utifrån mina studier av avgränsade delar av dessa miljöer. Här kan jag bara 

åter betona att jag inte gör anspråk på att säga något om högern och vänstern i bred 

bemärkelse, utan bara om de specifika miljöer inom högern och vänstern som jag studerar. 

Även det faktum att jag inte är en representativ uttolkare av bilder kan påverka min analys. 

Jämfört med den typiske läsaren av Maktapparaten och Internationalen har jag troligen ägnat 

mer tid åt att i detalj studera varje enskild karikatyr. Dessutom kan min tolkning av 

karikatyrerna påverkas av de kunskaper jag har om hur karikatyrer bygger ethos. Risken är 

därför att jag läser in mer i dessa karikatyrer än vad andra som kommit i kontakt med dem gör. 

Ändå tror jag inte att denna risk är särskilt stor. Vi är ju alla en del av en kultur som gjort oss 
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till vana uttolkare av bilder och berättelser. Möjligen kan en del av karikatyrernas referenser 

som jag, tack vare min detaljgransking och mina förkunskaper, är medveten om för andra 

läsare vara omedvetna. Denna skillnad tror jag dock inte spelar så stor roll för tolkningen. 

En sista invändning som jag vill ta upp är denna: Om den politiska karikatyren nu har så 

många starka egenskaper måste man väl fråga sig varför den idag används allt mindre? Här 

menar jag att den omfattande användningen av memes i sociala medier tyder på att visuell 

politisk satir fortfarande är viktig, men att de idag inte alltid är teckningar utan kan ta sig andra 

former och dessutom sprids på andra sätt. Ett exempel på detta är de nidbilder av Mona Sahlin 

som spreds i sociala medier under valrörelsen 2010 (Etzler 2013:269).  

 

11 Personliga rekommendationer valåret 2014 

I inledningen konstaterade jag att den politiska situationen i 1970-talets Sverige liknar dagens. 

Precis som då är det idag ett politiskt parti som dominerar scenen och som de andra partierna 

får förhålla sig till. Min förhoppning var därför att en analys av högerns och vänsterns 

karikatyrer av Socialdemokraterna skulle kunna säga något om möjligheterna för de politiska 

krafter som idag försöker utmana Moderaternas dominans. I detta stycke ska jag nu försöka 

tillämpa lärdomarna från 70-talet på dagens politiska situation. 

Mycket har förändrats sedan slutet av 70-talet. Därför kan jag inte utifrån hur vänstern och 

högern beskrev Socialdemokraterna då dra långtgående slutsatser om förutsättningarna idag 

för politiska rörelser som befinner sig i underläge att utmana dem som har makten. Samtidigt 

finns det tydliga paralleller mellan då och nu. Skiftet mellan 70- och 80-tal var en brytningstid 

då Socialdemokraterna var på väg att förlora sin dominerande position i politiken. Idag är det 

Moderaterna som dominerar svensk politik och Socialdemokraterna som utmanar dem. Det 

som hände när Socialdemokraterna förlorade sin dominerande roll kan därmed säga något om 

vilka möjligheter som står till buds för dem som idag vill utmana Moderaterna. 

Ethos är aktuellt även idag eftersom Moderaternas kampanjer de senaste valen handlat om 

att tillskriva Socialdemokraterna ett negativt ethos. Skillnaden är att det då var mer inriktat på 

kollektivet än på ledarna, även om Palme svärtades ned. En skillnad som sammanfaller med 

partiets och dess närstående organisationers minskade betydelse. Den tidens 

socialdemokratiska maktapparat finns helt enkelt inte längre. 
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Borgerliga hatkampanjer fällde Olof Palme, Göran Persson och Mona Sahlin. Men de 

lyckades aldrig koppla något grepp på Ingvar Carlsson. Lika svårt lär de få med Stefan 

Löfven. Socialdemokraternas nya ordförande har samma jordnära ödmjukhet som gjorde det 

så svårt för borgerligheten att demonisera Tage Erlander och Ingvar Carlsson. Därför får 

borgerligheten nöja sig med att försöka vända Löfvens kvaliteter till något negativt. Jordnära 

blir oerfaren av storpolitik. Ödmjuk blir obeslutsam. 

Det vore frestande att säga att det i vår tid inte längre fungerar att som Socialdemokraterna 

tidigare i historien gjort framställa sina ledare som ofelbara övermänniskor. Frestande som 

sagt om det inte vore för att det ju är precis vad Moderaterna lyckats med när det gäller sina 

ledare Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. 

Det har visat sig vara väldigt svårt för Moderaternas motståndare att ändra bilden av 

statsministern och finansministern. Kanske skulle försöken lyckas bättre om de istället 

inriktade sig på att ändra bilden av vad Reinfeldt och Borg uträttat under sin tid vid makten. 

En sådan ansträngning behöver i så fall vara lika metodisk och långsiktig som det arbete 

Moderaterna genomförde när de inför valet 2006 med hjälp av begreppet ”utanförskapet” 

ändrade berättelsen om vilka utmaningar Sverige stod inför (Etzler 2013:141). 

Berättelser är, som jag tidigare konstaterat, i första hand en uppmaning till handling och 

bara i andra hand en beskrivning av verkligheten. Därför handlar diskussionen om huruvida 

det idag råder massarbetslöshet i Sverige inte om ifall det är en riktig beskrivning av 

verkligheten, utan om hur högt upp på dagordningen denna fråga ska vara och vem som ska 

bära skulden för situationen. En följd av detta är att den som vill kunna utmana Moderaterna 

måste utmana deras verklighetsbeskrivning. 

Ett sätt att betrakta socialdemokratins historia från 60-talet till idag är att de försökt behålla 

makten genom att anpassa sin politik till de rådande stämningarna, men inte varit tillräckligt 

snabba att vända kappan när vinden åter vänt. De gick på 60- och 70-talet till vänster och blev 

därför sårbara för ett angrepp från höger. Kanske är de nu, efter att ha gått åt höger, särskilt 

sårbara för ett angrepp från vänster när de politiska vindarna åter vänder. 

Innan SAP blir regeringsparti beskrev de samhället som präglat av en klasskonflikt och 

klasskampen som legitim, men när Socialdemokraterna blev ett statsbärande parti placerade 

de, som vi sett, samhällsmotsättningarna och klasskampen i historien. 
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Nu har SAP åter förlorat makten. Trots det fortsätter de att beskriva politiken som en fråga 

om fördelning och undviker att tala om klasskonflikt. Det framstår inte som rationellt. 

De partier som vill utmana Moderaterna behöver utmåla partiets dominerande ställning som 

ett hot. En möjlig berättelse är den om hur Moderaterna går mellan olika roller. Samma 

personer kan först vara politiker, sedan bli lobbyister och därefter företagare inom 

välfärdssektorn. Det innebär att de går mellan rollerna att stifta lagar, påverka hur lagarna ska 

se ut och tjäna pengar på det system som lagarna skapar, men också att de har ett kontaktnät 

inom alla sektorerna. Denna berättelse om Moderaternas grepp över stora delar av 

samhällsapparaten och om hur de utnyttjar detta grepp för privat vinning har många likheter 

med berättelsen om Socialdemokraterna i Maktapparaten. Kanske borde någon av de 

socialdemokratiska tankesmedjorna inför valet i september ge ut en skrift med titeln ”Den 

moderata maktapparaten”. 

Organisationer berättar gärna om sig själva och sitt syfte genom att beskriva sina grundare. 

RFSU lyfter fram Ottar, Elise Ottesen-Jensen, Röda Korset hyllar Henry Dunant och 

Socialdemokraterna gillar att prata om Hjalmar Branting. Socialdemokraterna berättar också 

gärna om hur finansminister Gunnar Sträng i sin ungdom som ombudsman i rörelsen cyklade 

runt och organiserade arbetarna. När Socialdemokraterna ska motbevisa sina motståndares 

bild av dem själva som byråkratiserade ställer de alltså upp en bild av sig själva som aktivister, 

men denna bild hör till dåtiden. Därmed hjälper Socialdemokraterna i själva verket högern och 

vänstern att bygga upp sin bild av Socialdemokraterna som en rörelse som gått från att vara 

aktivister till att bestå av byråkrater. 

Ett problem med detta är alltså att organisationerna riskerar att skapa en oavsedd kontrast 

mellan ett idealistiskt ursprung och ett byråkratiskt nu. Ett annat problem är att skildringen av 

organisationens heroiska förflutna kan bekräfta en uttalad eller outtalad kritik mot 

organisationens agenda: Förr var läget dåligt och då behövdes ni verkligen, men nu är 

problemet löst så ni kan lägga ned. 

Exempelvis har högern i 50 år hävdat att vi har lämnat klassamhället bakom oss. I deras 

historieskrivning är Sverige ett land som tidigare var orättvist, men där alla nu har det bra och 

bör vara nöjda med sin lott. Högern kan till och med tänka sig att ge arbetarrörelsen en del av 

äran för dessa framsteg. Slutsatsen av denna historieskrivning är förstås att vi inte längre 

behöver kämpa mot orättvisor. Eftersom det inte finns något klassamhälle så behövs inte heller 
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någon klasskamp. Ett sätt att hantera dessa risker är att inte bara berätta om organisationens 

grundare utan även skildra dagens aktivister. På så sätt kan arbetarrörelsen utmana högerns 

berättelse om en rörelse som förvandlats från aktivister till pampar med en berättelse om en 

rörelse som än idag står på de förtrycktas sida. 

Ett parti kan utmana andra partiers berättelser genom att byta ut delar av berättelsen eller 

presentera en helt ny berättelse. Det är vad Moderaterna lyckats göra. Deras berättelse om 

utanförskapet har konkurrerat ut Socialdemokraternas berättelse. Där ersätts antagonisten 

kapitalisterna med antagonisten bidragstagarna. 

Det går också att angripa sin motståndare genom att definiera om innehållet i ett begrepp. 

Svenskhet behöver exempelvis inte vara att klä sig i folkdräkt. Det kan också vara tolerans. 

Det är vad komikern och radioprataren Soran Ismail gör när han beskriver 

Sverigedemokraterna som det mest osvenska som finns. 

Jag har i min analys konstaterat att vänstern och högern lånade in begrepp och berättelser 

från varandra och andra för att stärka sina egna berättelser. Det finns också färska exempel på 

hur politiska partier tagit över varandras begrepp och laddat dem med nya innebörder, som när 

Moderaterna kallade sig det nya arbetarpartiet (Etzler 2013:141). Ett annat exempel är när 

Miljöpartiet på presskonferensen där de presenterade sin vårbudget för 2014 försäkrade att alla 

deras förslag var finansierade ”krona för krona”. De använde då begreppet på exakt samma 

sätt som finansminister Anders Borg. Risken är att de därmed bara förstärkte finansministerns 

bild av att oppositionen inte finansierar sina förslag. Det är inte nödvändigtvis fel att använda 

motståndarens begrepp och berättelser, men det gäller att se till att de förstärker den egna 

berättelsens och inte motståndarens. En förutsättning är då att man inte övertar begreppen rakt 

av, utan laddar om dem med en ny betydelse. 

Jag tror att just detta att ladda om ett begrepps innebörd kan vara lösningen på ett av Stefan 

Löfvens stora problem. När Reinfeldt angriper Löfven för att han inte har något färdigt 

regeringsunderlag, så är det ett angrepp på Löfvens karaktär eller ethos. Underförstått i 

Reinfeldts angrepp finns två påståenden. Dels att förmågan att samla ett regeringsunderlag är 

en viktig egenskap när väljarna ska bestämma vem de ska rösta på. Och dels att Reinfeldt visat 

att han har denna egenskap, medan Löfven hittills inte gett prov på den. 

I de senaste valrörelserna har ethos blivit allt viktigare. Reinfeldt vann mot Persson genom 

att utmåla honom som trött och nöjd. Och han vann mot Sahlin genom att beskriva henne som 
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slarvig och oansvarig. Samtidigt skapade han en bild av sig själv som motsatsen till allt detta; 

energisk, hungrig, noggrann och ansvarstagande. 

I uppsatsens teoriavsnitt konstaterade jag att den som befinner sig i överläge kan avgöra 

vilken aspekt av ethos som är viktig. Nu har Reinfeldt bestämt att samarbetsförmåga är viktigt. 

Det tvingas Löfven förhålla sig till. Men Löfven är inte utan manöverutrymme. Hittills har han 

försökt tona ned betydelsen av samarbetsförmåga genom att istället prata om politikens 

innehåll. Det har inte fungerat. Han har också försökt angripa Reinfeldts samarbetsförmåga 

genom att fråga vem Reinfeldt ska samarbeta med efter valet. Det har inte heller fungerat. 

Men Löfvens handlingsfrihet är inte helt obefintlig. Han kan försöka definiera om vad 

samarbete innebär. 

Detta är något Löfven inte provat än. Jag tror att det finns en stor potential i att definiera 

om vad samarbetsförmåga innebär. Varför skulle det viktiga vara att visa att man kan 

samarbeta med småpartier som ingen vet om de klarar 4%-spärren? Det finns ju mycket 

viktigare aktörer i samhället, som arbetsmarknadens parter till exempel. Löfven kan hävda att 

han som tidigare fackföreningsledare visat prov på att kunna samarbeta med både LO och 

SAF. På så vis förvandlar han också sin svaghet, att han saknar regeringserfarenhet, till en 

styrka. 

Med dessa personliga rekommendationer till de politiska krafter som vill utmana 

Moderaternas dominans i svensk politik hoppas jag ha visat att de slutsatser jag kommit fram 

till i min analys av politiska karikatyrer går att tillämpa praktiskt på politisk kommunikation. 

Samtidigt hoppas jag ha visat att retorik inte bara duger till att analysera kommunikation och 

förstå hur världen är konstruerad, utan också kan vara ett användbart verktyg för den som vill 

förändra. 
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