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Den här studiens syfte är att analysera förekomsten av ideologier i Sveriges riksdagspartiers 

valaffischer från valet 2018. Specifikt analyseras åtta valaffischer, en från vartdera parti. Med 

avstamp i fältet politisk kommunikation görs en kvalitativ innehållsanalys. Semiotiken och 

retoriken fungerar som teori och metod. Studien delas in i två delar, först analyseras 

affischerna semiotiskt och vidare görs en retorisk analys. Operationaliseringen verkar för att 

dela upp det visuella i affischerna och ger möjligheten att tolka de visuella delarna 

djupgående var för sig. På så vis kan analyserna åskådliggöra förekomsten av ideologier i 

studerade valaffischer.  

Resultaten av studien visar att samtliga partiers valaffischer förmedlar politisk ideologi, om än 

i varierande grad. Resultatet kan tolkas bero på den politiska professionaliseringen, 

valaffischens evolution är en anpassning utifrån affischernas kontext genom den politiska 

kommunikationen och dess professionalisering. Valaffischen har en viktig roll som det enda 

mediet i det offentliga rummet, och utifrån studiens resultat tycks de verka mer för 

påminnelse om val än som förmedlare av ideologi. 
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ABSTRACT 

Author: Jolanda Stenstam 

Title and subtitle: “It won’t be a proper election campaign without election posters.” A 

semiotic- and rhetoric analysis of the presence of ideologies in election posters in Sweden 

2018 

Language: Swedish 

Pages: 47 

 

The purpose of the present study is to analyse the presence of ideologies in the election 

posters of the political parties in the Swedish Parliament in the general election in 2018. 

Specifically eight election posters are analysed, one from each political party. With the 

starting point in the field of political communication a qualitative content analysis is 

performed. Semiotics and rhetorics works as theory and method. The study is performed in 

two parts, firstly the election posters are analysed semiotically, and further on they are 

analysed rhetorically. The operationalization works to separate the visual elements in the 

election posters, and provides the possibility to do a profound interpretation of the visual 

elements. In that way the analysis can illustrate the prevalence of ideologies in the election 

posters included in this study. 

The results of the study shows that the election posters of all parties mediates political 

ideology to some extent. The result can be interpreted as an effect of the political 

professionalisation, the evolution of the election poster is an adjustment to the context of the 

posters facilitated by the political communication and the professionalisation of the same. 

Election posters play an important role as the only political manifestation exposed to the 

public eye, and the results of this study suggests that they seem to play a bigger role as a 

reminder of an upcoming general election rather than they are communicating an ideology. 

Keywords: political communication, visual communication, parliamentary election, 
election poster, ideology, semiotics, rhetoric 
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1. Inledning 

En tid har nu gått sedan Sveriges riksdagsval genomfördes den 9 september 2018, trots detta 

står vi i skrivande stund fortfarande utan regering. En ny politisk plattform och arena har 

således tagit form. Den politiska evolutionen har visat framfart. Ideologier är inte längre lika 

tydliga i den politiska kommunikationen, och de politiska sakfrågorna har ökat (Persson, 

2013). Under senare år har politiska partier plagierat andra politiska partiers affischer vilket 

kan ge upphov till optimal förvirring hos mottagarna (Forstorp & Palmer, 2006). Nu blir det 

problematiskt. Om mottagarna inte vet vem som är avsändare av den politiska 

kommunikationen, hur ska då partierna nå väljare? 

 

Vid riksdagsval för varje parti en valkampanj. Syftet med denna kampanj är i förlängningen 

att skapa väljarstöd. Valaffischen är en del av kampanjen och verkar genom bild och text. 

Genom flera olika kanaler med olika aktiviteter under en förutbestämd tid gäller det att 

dominera marknaden. Anpassas kampanjens koncept via kanaler som är lämpliga når man ut 

till den större massan. Enhet kallas den minsta delen i en kampanj, vilken är den del av 

kampanjen som utgör det stora jobbet. Valaffischen kan ses som en enhet och är det enda 

mediet av kampanjen som når ut och fram i det offentliga rummet (Bergström, 2017). 

 

Ideologi kan ses som en samling principer som är prejudicerande för det politiska handlandet. 

Ur den franska revolutionen växte olika ideologier fram. Med tiden och genom dess 

utveckling har ideologiska konflikter tonats ner. Forskare inom genren menar att ideologierna 

är utdöende och hävdar samtidigt att en form av liberal demokrati, blivit en överideologi som 

kommit att bli en gemensam grund för de olika politiska partierna (Larsson, 2014). Trots detta 

talar även forskning för att det traditionellt sett är ideologierna som utgör grunden i valet 

(Ekman, 2011).  

 

Genom att utföra en kvalitativ studie på Sveriges valaffischer (rikstäckande) 2018 avser jag 

att fylla en kunskapslucka inom fältet politisk kommunikation. Med hjälp av en semiotisk och 

retorisk analys bör studien skapa förståelse i vad som förmedlas genom valaffischerna 

visuellt. Hermeneutiken hjälper mig att tolka mina iakttagelser samt utröna förekomsten av 

politisk ideologi.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel redovisas studiens grund, begrepp presenteras likaså politiska - ideologier och 

politiskablock. Avslutningsvis presenteras Sveriges riksdagspartier med en fakta-del samt 

partiets analyserade affisch. 

 

2.1. Valaffischen ur ett historiskt perspektiv 

Affisch kommer ursprungligen från det franska ordet affiche och betyder anslag. Under slutet 

av 1800-talet började det svenska partisystemet att ta form, väljarkåren var begränsad men 

trots det blev detta startskottet för den svenska demokratiseringen. I början av 1900-talet 

expanderade den politiska marknaden vilket i förlängningen innebar att avstånden mellan 

väljare och politiska kandidater ökade. Genom valaffischerna blev det möjligt att nå ut till den 

stora massan med partiets budskap (Håkansson, Johansson & Vigsö, 2014).  

 

Över decennier har affischernas utveckling följt tiden. Från dess start, då affischen var det 

enda och viktigaste massmediala kommunikativa medel som fanns att tillgå tills vår tid idag 

då affischen är en del av en etablerad valrörelse (Vigsö, 2004). 

Valaffischen är oftast placerad så att mottagaren endast för en kort stund uppfattar den, vid 

vägkanten, i städerna med brus som konkurrerar om mottagarens uppmärksamhet. Inte sällan 

heller syns affischen på ett avstånd som gör att det är svårt att uppfatta dess text, budskap och 

till och med bild. Utifrån denna kontext bör affischen konstrueras med få visuella element och 

genom dem komprimera det politiska budskap som önskas förmedlas (Nittve & Lindahl, 

1979).  

 

2.2. Kampanj  

Kampanj betyder strid, fälttåg samt intensiv verksamhet. Traditionellt finns en början och ett 

slut för kampanjen samt även tydliga skillnader i arbetet gentemot perioder när kampanjen 

inte bedrivs. Dock börjar de traditionella kampanjerna ersättas av permanenta kampanjer. Hur 

människor idag verkar inför val ter sig annorlunda gentemot tidigare, nu är väljarrörligheten 

stor. Den politiska kommunikativa evolutionen formas som sig bör utifrån sin kontext, vilket 

genererat ett nytt politiskt kampanjklimat. Idag har partierna aktiva kampanjorganisationer 

som arbetar för att påverka opinionen året om (Strömbäck, 2009). 
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2.3. Professionalisering 

Valrörelserna har blivit allt viktigare i takt med den ökade väljarrörligheten. Den strategiska 

politiska kommunikationen har riktats mot en professionalisering (Nord, 2013). Grunden av 

vad professionalisering innebär är att den strategiska politiska kommunikationen utformas och 

bedrivs med ökade inslag av specialkunskaper. Nord (2013) har genom den brittiske 

medieforskaren Ralph Negrine tolkat professionalisering på följande sätt: 

 

”En förändringsprocess när det gäller den politiska kommunikationen som, 

antingen explicit eller implicit, leder till en bättre och mer effektiv – och mer 

reflexiv – organisering och användning av resurser och kompetenser med syfte att 

uppnå olika mål, vilka dessa mål än må vara” (Nord, 2013, s.39). 

 

2.4. Ideologi  

Ideologier handlar om idéer och värderingar och innehåller tre olika delar: verkligheten, 

värderingar och handlingsprogram (Ljunggren, 2014).  

Ideologi kan ses som en samling principer som är prejudicerande för det politiska handlandet. 

Politikens ledande principer handlar om politikens mål samt också medlen att nå dem. 

Principer har funnits genom alla tider men ideologibegreppet uppkom under 1700-talet, och 

började brukas efter den franska revolutionen. Med industrialiseringen och dess framfart 

ökade folkbildningen och de kommunikativa medlen, människor med liktänkande politikiska 

åsikter kunde nu samlas i en gemenskap, vad som senare kom att utvecklas till politiska 

partier. Antalet anhängare till de politiska partierna ökade i rask takt och detta kom att bli 

starten för masspartier. Masspartierna och de politiska ideologierna uppstod parallellt, 

masspartierna kom att rikta sina principer mot en politisk ideologi. De vanligaste men också 

viktigaste ideologierna var socialismen, konservatismen och liberalismen (Larsson, 2014).  

 

2.4.1. Socialism 

Sällskaplig betyder det latinska ordet socialis vilket socialismen härstammar från. 

Socialismen och dess principer verkar för avskaffandet av klassamhället (Ljunggren, 2014). 

Jämlikhet inom politik och ekonomi är grunden, samt tron om avlägsnandet av de sociala, 

politiska och ekonomiska uppdelningar som råder (Larsson, 2014).  
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Alla människor oavsett förmåga ska ha möjlighet att utvecklas. Om barn och vuxna får 

möjligheten att växa upp under goda förhållanden ges förutsättningar att de själva blir goda 

medmänniskor. Om alla människor i samhället ges förutsättningar till god pedagogik, respekt 

och omsorg genererar det ett rikare samhälle. Ett samhälle av positiva spiraler kopplade till 

människans förmåga att få sina behov tillgodosedda, på så vis växer samhället sig starkare 

(Ljunggren, 2014). 

 

2.4.2.  Konservatism 

Bevara, kommer från det latinska ordet conservare vilket konservatismen härstammar från. 

Konservatismens kärna utgörs av att bevara redan existerande traditioner, ändra så lite som 

möjligt och om förändring måste ske ska denna göras gradvis och försiktigt. Rådande ordning 

får inte ställas på ända och förnyelser i olika former får ske bara om denna inte reviderar 

grundidén. Konservatismen växte fram som en motideologi i hopp om att bevara gamla 

traditioner. Nationen och den egna politiska traditionen är det viktiga likaså ett starkt militärt 

försvar. Ordningen i samhället kommer ur flera århundranden av traditioner genom mänskliga 

aktiviteter. Det svenska språket ges som ett exempel i boken Ideologier (2014), språket har 

utvecklats genom århundranden likt konservatismens utvecklingssyn på samhället (Ljunggren, 

2014).  

 

2.4.3.  Liberalism  

Fri, betyder det latinska ordet liber vilket liberalismen härstammar ur. Precis som ideologins 

namn kan det enkelt tolkas och beskrivas som läran om friheten. Människan ska bestämma 

över sig själv och över sina handlingar så länge inte någon annan kommer till skada. 

Liberalerna, som liberalismens anhängare kallas, ser att människan själv har rätt att forma sitt 

liv och fritt uttrycka sina åsikter. Genom denna frihet även bestämma statens politik och 

följden av denna. Människan är rationell och når genom egna valda vägar de mål hon har i 

livet, människan har endast de förpliktelser som hon själv åtagit sig (Ljunggren, 2014). 
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2.4.4.  Nationalism  

Nationalism bygger på gemenskap innanför nationens gränser. Nationalismen yttrar sig på 

varierande sätt både över tid samt i olika kulturer (Rönnqvist, 2011). 

 

”tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa 

karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra 

kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter 

största möjliga politiska oberoende.” (Nationalencyklopedin, Nationalism u.å.). 

 

2.4.5.  Feminism 

Feministisk ideologi strävar efter jämlikhet genom jämställdhet. Feminismen vill lyfta 

kvinnans roll i samhället och strävar efter social demokrati. Jämlikhet ska gälla alla 

människor oavsett kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt flera grupper vars 

önskningar och självförverkligande försvåras på grund av minoriteten. Målet är att avskaffa 

diskriminering (Ljunggren, 2014). 

 

2.4.6.  Ekologism 

Ekologism är föreställningar om ekologisk balans vilket anses råda i orörd natur. Människans 

miljöpåverkan slår tillbaka och ekologismen talar för att världens naturresurser är uttömda. 

Att leva utifrån ekologismens principer innebär: ”I ett ekologiskt samhälle präglas näringsliv, 

livsstil och konsumtion av hänsyn till miljö och hälsa, ”av vördnad för växternas och djurens 

liv” (Ljunggren, 2014, s.150). 

 

2.4.7.  Kristdemokratin 

Kristdemokratin tillhör den internationella kristdemokratin som strävar efter principer vilka 

grundas i den kristna människosynen samt dess värdegrund. Familjen står högt upp när det 

gäller prioriteringar så även människovärdet. Kristdemokraterna menar att alla kan göra fel 

och öppnar alltid för att ge en andra chans. Maktdelning eftersträvas och när det kommer till 

miljö bär alla ansvar för att bruka samt bevara både för nutid och framtid. Kristdemokratin 

utgår även från solidaritetsprincipen vilken ämnar uppnå en social rättvisa 

(Kristdemokraterna, 2018). 
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2.4.8. Grön ideologi 

Grön ideologi och dess principer utgår från att leva inom naturens ramar och dess resurser. 

Människan är beroende av naturen och den gröna ideologin har utvecklats från andra rörelser 

som utgått från miljö, fred, jämställdhet och solidariska principer. Den gröna ideologin är 

även feministiskt inriktad (Miljöpartiet, 2018). 

 

2.5. Ideologiernas död och överideologi  

Redan på 1950-talet talade flera statsvetare om att politiska ideologier var utdöende. Den 

rådande kontexten i väst hade tonat ner de tidigare ideologiska konflikter som rått. En 

värdegemenskap mellan liberalismen, konservatismen och socialismen och dess politiska 

demokrati hade skapats. Ideologiernas ytterligheter avtog och den liberala demokratin kom att 

bli en gemensam överideologi (Larsson, 2014).  

 

2.6. Politiska block 

Politiska block representerar de partier med liknande 

sakfrågor, i Sverige fanns vid valet 2018 två politiska 

block. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet ingick i det socialistiska blocket och i det 

borgerliga blocket fanns Moderaterna, Centerpartiet, 

Liberalerna och Kristdemokraterna. Utöver nämnda 

partier fanns även Sverigedemokraterna vilka verkade som 

ett vågmästarparti (Nationalencyklopedin, Blockpolitik, 

u.å.).  

Det socialistiska blocket kallades även de ”rödgröna” vilket också var deras färger. Det 

borgerliga blocket kallades alliansen och deras politiska färger var blå och grön. 

Sverigedemokraterna som stod utanför blocken var till färgen gul. 

 

 

 

 

Figur 2,1, (Dagens nyheter, 
Valmyndigheten, 2018) 
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2.7. Sveriges riksdagspartier  

Socialdemokraterna 

 

 
Partiledare: Stefan Löfven 

 

Politisk ideologi: 

 

Socialdemokrati 

(Socialdemokraterna, 2018). 

Andel röster i procent 

vid valet 9 september 

2018: 

 

 

28,26% (Valmyndigheten, 2018). 

 

 

 

Moderaterna 

 

 

Partiledare: Ulf Kristersson 

 

Politisk ideologi: 

 

”Idag är Moderata 

Samlingspartiets ideologi en 

förening av konservativ 

samhällssyn och liberala 

idéer.” (Moderaterna, 2018). 

Andel röster i procent 

vid valet den 9 

september 2018: 

 

 

19,84% (Valmyndigheten, 

2018). 

 

 

 

 

 

Affisch 1, (Socialdemokraterna, 
2018) 

Affisch 2, (Moderaterna, 2018) 
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Sverigedemokraterna 

 

 

Partiledare: Jimmie Åkesson 

 

Politisk ideologi: 

 

Nationalism och 

socialkonservatism 

(Sverigedemokraterna Filipstad, 

2018). 

Andel röster i procent 

vid valet 9 september 

2018: 

 

 

17,53% (Valmyndigheten, 2018). 

 

 

 

Centerpartiet 

 

 

Partiledare: Annie Lööf 

 

Politisk ideologi: 

 

”Centerpartiets liberalism är 

social, decentralistisk och grön.” 

(Centerpartiet, 2018) 

Andel röster i procent 

vid valet 9 september 

2018: 

 

 

8,61% (Valmyndigheten, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affisch 3, (Dagens media, 2018) 

Affisch 4, (Centerpartiet, 2018) 
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Vänsterpartiet 

 

 

Partiledare: Jonas Sjöstedt 

 

Politisk ideologi: 

 

”Vänsterpartiet är ett 

socialistiskt och feministiskt 

parti på ekologisk grund”. 

(Vänsterpartiet, 2018). 

Andel röster i procent 

vid valet 9 september 

2018: 

 

 

8,00% (Valmyndigheten, 2018). 

 

 

 

Kristdemokraterna 

 

 

Partiledare: Ebba Busch Thor 

 

Politisk ideologi: 

 

”Kristdemokraterna är en del av 

den stora internationella 

kristdemokratin” 

(Kristdemokraterna, 2018). 

Andel röster i procent 

vid valet 9 september 

2018: 

 

 

6,32% (Valmyndigheten, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affisch 5, (Vänsterpartiet, 2018) 

Affisch 6, (Kristdemokraterna, 
2018) 
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Liberalerna 

 

 

Partiledare: Jan Björklund 

 

Politisk ideologi: 

 

Liberalism (Liberalerna, 2018). 

 

Andel röster i procent 

vid valet 9 september 

2018: 

 

 

5,49% (Valmyndigheten, 2018). 

 

 

 

Miljöpartiet 

 

 

Språkrör: Isabella Lövin och Gustav 

Fridolin 

Politisk ideologi: Grön ideologi (Miljöpartiet, 

2018). 

Andel röster i procent 

vid valet 9 september 

2018: 

 

 

4,41% (Valmyndigheten, 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affisch 7, (Liberalerna, 2018) 

Affisch 8, (Miljöpartiet, 2018) 
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3. Syfte och problemformulering 

I detta kapitel presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar vilka utgör 

studiens kärna. 

 

3.1.  Problemformulering  

Traditionellt har det varit partiers ideologier som varit grunden för vilket politiskt parti 

väljarna valt att lägga sin röst på (Ekman, 2011). Hur politiska partier väljer att presentera 

sina ideologier är viktigt, det är på det viset partierna påverkar väljarna mest. Utvecklingen av 

den politiska kommunikationen, genom professionaliseringen tyder dock på att ideologierna 

inte längre i samma grad kommer till uttryck i den politiska kommunikationen (Ibid).  

Om de politiska ideologierna inte är tydliga och väljarrörligheten dessutom är stor är det 

intressant att analysera vad som förmedlas genom den enda kanal som exponeras i det 

offentliga rummet, valaffischen. 

 

3.2. Syfte 

Syftet med studien är i huvudsak att undersöka om och hur ideologier förekommer i de 

svenska valaffischerna från riksdagsvalet 2018. Genom studien bör jag även kunna göra en 

mindre tolkning om den politiska kommunikationens professionalisering kommer till uttryck i 

affischerna.  

 

3.3. Frågeställning  

• Hur framträdande är politisk ideologi i Sveriges valaffischer inför riksdagsvalet 2018? 

 

• Vilka visuella element ger uttryck för ideologisk konstruktion i valaffischerna? 
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4. Tidigare forskning 

Följande kapitel konkluderar den tidigare forskning som varit central för studien, vilka rör 

flera olika forskningsfält samt syften. Gemensamt för den tidigare forskningen är dock att den 

hjälper denna studie framåt och berör artefakterna valaffisch, ideologi, retorik och 

professionalisering. Avslutningsvis avser detta kapitel även att informera om rådande 

forskningslucka vilken denna studie avser att fylla. 

 

4.1. Tidigare forskning urval 

Studier som berör valaffischer är inte särskilt omfattande, varken inom svensk eller 

internationell forskning. De studier som finns har sin utgångspunkt främst inom det 

konstvetenskapliga och det medievetenskapliga fältet – genom semiotiken och retoriken 

(Nord, 2013).  

 
Det har varit problematiskt att finna aktuell tidigare forskning som problematiserar 

förekomsten av politisk ideologi i svenska riksdagspartiers valaffischer. Eftersom studien 

baseras på valaffischer och dess visuella delar, med fokus på ideologisk förekomst har jag valt 

att gå på djupet och vidgat mitt underlag av tidigare forskning. Således har det varit aktuellt 

att studera forskning som inte endast rör valaffischen som artefakt, även andra metoder än vad 

denna studie ämnar använda förekommer i den tidigare forskningen. Trots det vill jag 

poängtera vikten i de val av tidigare forskning som gjorts och att samtliga delar ligger till 

grund för diskussion. 

 

4.2.  Valaffisch  

Håkansson, Johansson & Vigsö (2014) har studerat Sveriges valaffischer mellan åren 1911–

2010 de beskriver att valaffischen fungerar genom förmedlande argument som ett medel för 

att påvisa avsändarens principer. Principer om partiet, vilka ligger till grund för väljarnas 

röster. Enligt Håkansson, Johansson & Vigsö (2014) har tidigare forskning om valaffischer 

tenderat att fokusera på explicit argumentation som i första hand handlat om affischens 

formella samt logiska status. Författarna utgår till motsats från den tidigare forskningen om 

explicit argumentation enligt logikens formel och menar att argumentationerna bör studeras 

retoriskt då argumenten kan föras i underförstådd form. Författarna har också utgått från 
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semiotikens denotativa och konnotativa nivåer, och de menar att eftersom affischer vanligen 

består av både text och bild är de fördelaktiga analysverktyg att använda sig av för att tolka 

helheten av affischen (Håkansson et al., 2014). 

 

Författarna har haft ett gediget material att studera, ca 1400 valaffischer varav ca 200 återges i 

studien. För att tydliggöra och strukturera studiens innehåll har Håkansson et al., (2014) valt 

att göra en indelning om fyra tidsperioder, gällande de år som affischerna intagit det offentliga 

rummet och som studien avser. Nedan följer en summering av dessa indelningar. 

 

1911-1936 ”Ideologistrid och propaganda”  

Under denna period har författarna funnit stor variation gällande affischernas uttryck. Det går 

att tyda att affischskaparna inspirerats från tidigare tryckta affischer. Likheter med teater- och 

biofilmsaffischer syns men även tydliga kopplingar mot affischer med politisk propaganda går 

att urskilja som föregångare och inspirationskällor. Tecknade bilder i starka färger förkommer 

i högre grad än fotografier. Budskapen som är i fokus för denna tidsperiod är nationen och 

traditionen, inte sällan, framställs politiska motståndare som tecknade karikatyrer. Vanligt 

förekommande är till exempel att kapitalister avbildas med tjocka magar och när det kommer 

till ideologiska motståndare framställs dessa ofta som ormar. Under denna tidsperiod var det 

tydligt vilket politiskt parti som stod bakom affischen. Retoriskt var den upplysande 

informationen central, direkta uppmaningar om att rösta samt vikten av att göra det var 

tydligt. Perioden summeras slutligen som en valaffischtid med klassisk propagandakultur och 

med tydliga inslag av partiernas ideologier (Håkansson et al., 2014). 

 

1944-1958 ”Folkhemsbygge och framtidsretorik”  

Undantagstillstånd råder under kriget vilket innebär detsamma för valkampanjer och i 

förlängningen även valaffischer. Valaffischerna från 1940 speglar likt andra år sin tid och blir 

således återhållsam på många sätt, både innehållsmässigt och bildligt. Framtidsvalet 1944 tog 

däremot steget fram och även om ideologiska skillnader kvarstod var de inte lika tydliga i 

affischerna. Angreppen mellan partierna blev allt mindre förekommande i affischerna och 

med tiden ökade också texten som visuellt element i affischerna. Affischens bilder gick att 

likna med tidens veckotidningar och de bilder och budskap som förmedlades riktades mot 

framtiden. Under perioden blir grafiska symboler allt vanligare och affischernas visuella 

element moderniseras. Retoriskt är det nya medel som brukas, argumenten som varit starka 
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försvinner och i grunden förmedlas budskap med politikens gemensamma värden (Håkansson 

et al., 2014). 

 

1960-1988 ”Blockpolitik och reklamestetik” 

Under denna period får den grafiska formgivningen fäste och fotografiet lika så. 1960 kom att 

bli ”tv-valet”, tv:ns utbredning kom att generera att politiska partier och dess partiledare blev 

allt mer kända. Under perioden får partiernas logotyper sitt genombrott och även partiernas 

politiska färg blir tydligare. Likt den första perioden som ovan nämnts ökar åter konflikterna 

mellan de politiska aktörerna vilket kommer till uttryck i affischerna för tiden, uttryck i form 

av angrepp mot partipolitiska motståndare. Retoriskt utvecklas affischens språk ytterligare, ni-

tilltal kom att bli du-tilltal till exempel. Blockpolitiken blir allt tydligare och författarna 

nämner också att det under den senare delen av perioden sker en professionalisering inom den 

politiska kommunikationen (Håkansson et al., 2014).   

 

1991-2010 ”Förtroendekamp och imageskapande” 

I början av 1990-talet fick vissa av de politiska affischerna kritik, reklamestetiken kom 

numera definitivt till uttryck inte minst i Socialdemokraternas valkampanj och i dess 

affischer. Flera kända politiker blev ansiktet utåt för partiet, via deras valaffischer, dock var 

de kraftigt retuscherade och stylade vilket kom att liknas med omslag för modemagasin. 

Vidare menade kritiker och människor i branschen att detta eventuellt skulle komma att 

påverka partiets trovärdighet på sikt. Vad som än dock konstaterades var att 

professionaliseringen kommit för att stanna, vilket också blev tydligt i efterföljande 

kampanjer. Vidare för perioden sågs ett partiledarfokus i affischen samt en mer informell 

attityd, affischerna slutade ge uttryck för traditionell politik. Affischerna förmedlade numera 

både humor, ironi och underförstådda budskap, likt den kommersiella reklamen. Vad som 

också bli tydligt under perioden är att affischen är en del av en valkampanj och att delen 

verkar gemensamt med resterande delar. Författarna menar också att tidigare forskning talar 

för att det finns en avsaknad av politiskt innehåll i affischerna vilket författarna motsätter i sin 

egna konklusion. Författarna menar således att det finns specifikt politiskt innehåll i 

affischerna trots den professionalisering som skett. En professionalisering som verkat för både 

image och förtroendeskapande (Håkansson et al., 2014). 

 

Slutsatserna av Håkansson, Johansson & Vigsös (2014) studie blir således att affischerna är 

ett medium som följt och utvecklats med tiden. Valaffischen är en kanal som inte går att 
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exkludera sig från till skillnad från tv, radio, tidningar och medier i stort. Författarna menar 

också att utvecklingen gällande internet och det faktum att affischerna numera går att finna på 

nätet tyder på att det är här för att stanna. Kanske bidrar också det stora mediala intresset för 

partiernas ”affischsläpp” vid valkampanjens start, till att affischen håller sig kvar som en del i 

den politiska kampanjen (ibid). 

 

”Det blir helt enkelt ingen riktig valkampanj utan valaffischer.” 

 (Håkansson et al., 2014, s138). 

 

Jesper Strömbäck (2009) menar att budskap på valaffischer traditionellt varit att rösta med 

partier vilket kan tolkas som att väljarna tidigare var med i partiet. På senare tid har 

affischernas budskap snarare uppmanat till att rösta på partierna, vilket Strömbäck menar är 

en signal om ett ökat avstånd mellan väljarna och partierna. Frånvaron av en närmare relation 

mellan väljarna och partierna blir således allt tydligare (Strömbäck, 2009).  

 

4.3.  Ideologi och professionalisering 

Grusell och Nord (2009) har undersökt i vilken utsträckning den politiska 

professionaliseringen kommit till uttryck i strategier samt strukturer, inför valkampanjen om 

EU-parlamentsvalet. Studien utgörs av kvantitativa enkäter vilka besvarades av 

kampanjansvariga både före samt efter valet. De partier som ingick i studien var Centerpartiet, 

Folkpartiet, Junilistan, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Nya Moderaterna, Piratpartiet, 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Ytterligare två partier kontaktades (Feministiskt 

initiativ och Sverigedemokraterna) för medverkan men uteblev med svar trots påtryckningar 

(Ibid).  

 

Ett av de politiska partiernas viktigaste mål under en valrörelse är att genom strategisk 

politisk kommunikation få genomslag för partiets politiska budskap. För att lyckas med detta 

måste partierna välja rätt kanaler för sin kommunikation och dessutom ha kunskaper om dem. 

Kommunikationen med väljarna sker förstås på en mängd olika sätt, dels via traditionella 

direkta kanaler som valaffischer, valannonsering, torgmöten och dels genom mediemedverkan 

i nyheter, debattprogram och utfrågningar. Vidare möter väljarna numera också partierna 

genom Internet och sociala medier som Facebook, YouTube och Twitter. Antalet 

kommunikationskanaler har ökat, men för att vara framgångsrik i sin kommunikation gäller 
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det också att veta vad som bör kommuniceras och var det ska kommuniceras för att nå 

framgång. Inför EU-parlamentsvalet 2009 talade mycket för att partierna planerade 

tillhörande valkampanj mycket noga. En ny trend gällande den politiska kommunikationen 

tog mark och valdeltagandet ökade, partierna satsade mer ekonomiskt kapital på kampanjerna 

(Grusell & Nord 2009). 

 

Resultatet av studien visar att inget av partierna var helt professionaliserat i sin valkampanj 

men att det är i den riktningen som trenden drar. Enligt Grusell och Nord (2009) vittnar 

tidigare föreställningar om att politik handlat om ideologier och sakfrågor. Även antaganden 

om att valresultatet bottnat i väljarnas ideologiska principer med föreställningen om att val 

inte kan avgöras med hjälp av professionaliserade kampanjer har dominerat. Tidigare 

föreställningar är under utveckling och tillsammans med den ökade väljarrörligheten har det 

blivit viktigt att genom strategiska kommunikativa medel nå ut och fram till den dominerande 

gruppen av väljare. Detta förutsätter en professionalisering inom den politiska 

kommunikationen (Grusell & Nord 2009). 

 

Med en ökad väljarrörlighet ställs nya krav på partiernas politiska kommunikation och en 

förändring genom professionalisering har gjort det möjligt att genomföra professionella 

kampanjer och metoder. Vad som dock påpekas av författarna är att professionaliseringen inte 

behöver styras av opinionsklimatet utan att partierna fortfarande förmedlar sin ideologiska 

politik. En politik som genom professionaliseringen är bättre lämpad för kontexten (Ibid). 

 

Värt att nämna är dock att Grusell och Nord (2009) påpekar att EU-parlamentsval 

karakteristiskt inte liknar riksdagsval men att det ändock handlar om strategiskt politiskt 

kommunikativa val.  

 

4.4.  Retorik och professionalisering  

Vigsö (2004) har studerat Sveriges valaffischer från 2002. Vigsö beskriver valaffischen som 

multimodal, en blandning av olika register. Han menar att valaffischen är en del av den 

partipolitiska kommunikationen och ett intressant objekt att studera, då samspelet mellan bild 

och text verkar på ett inriktat sätt. Valaffischens kontext spelar stor roll vid tolkningen av dess 

text och bild, vilket kan komplicera analyser av den och kanske är det därför som lite 

forskning om valaffischen finns att tillgå.  
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Studiens empiri är samtliga riksdagspartiers valaffischer från 2002, totalt har Vigsö analyserat 

139 affischer. Studien placeras inom fältet politisk kommunikation och analyserna som ligger 

till grund för studien är en semiotisk och retorisk analys. Motiveringen av valen för analys 

grundar sig i att affischer bör undersökas både verbalt och visuellt, Vigsö (2004) påpekar även 

att metoden verkar för att studera hur de verbala och visuella delarna koopererar. Vigsös 

metod verkar semiotiskt för tolkning av tecken och retoriskt för att studera medlen vilka 

används för att styra tolkningarna hos väljarna åt ett specifikt håll.  

 

Politisk kommunikation och retorik har en nära relation och Vigsö har vid sina studier 

inspirerats av Jens. E Kjeldsens studie Visuel retorik (2002) och av hans retoriska funktioner 

som är den ikoniska funktionen, den konventionella funktionen och den grafiska funktionen. 

Syftet med dessa retoriska funktioner är att studera enighet och gemenskap och vidare tyda 

avsändarens ethosappell. Ethos verkar vid analysen som en semiotisk process där tecken 

skapar positiva konnotationer hos väljarna riktade mot affischens avsändare. 

 

Resultatet av studien visar att affischerna domineras av text trots att forskning visar att 

bildanvändningen ökat under de senaste åren både i politiska affischer och PR- och 

reklambranschen. Vigsös resultat förklaras av den ökade mängd kommersiell reklam vilken 

konkurrerar i det offentliga rummet. Affischerna konstrueras för att bryta bruset och på så vis 

nå väljarnas uppmärksamhet. Resultatet av den retoriska analysen och dess ethosappell tyder 

på att i de flesta affischer förekommer underförstådd argumentation vilket kan tolkas som att 

partiet låter väljarna tänka själva ”Vi behöver inte skriva ut alla mellanleden, du är smart nog 

att själv fylla i dem.” (Vigsö, 2004, s. 209). Ett nytt retoriskt grepp som är etablerat i 

reklambranschen och som genererar att läsaren känner sig smart i sin förmåga att tolka det 

underförstådda i affischernas budskap. 

 

Vidare tolkar Vigsö att affischernas funktion i allt större grad verkar som röstsamlande 

snarare än förmedlare av ideologi, vilket varit det traditionella budskapet. Affischerna verkar 

särskilt vara riktade mot de som redan tilltalas av partiets politik. Målgruppen för affischerna 

generellt bör vara redan egna både säkra och osäkra väljare, målet blir således att få dessa 

väljare att gå för att rösta.  

”Resultatet kan vara att valaffischen har tilldelats en annan funktion i dagens valrörelse, 

nämligen som påminnelse om att det är val och som ett medium för en retorik som mer är 
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inriktad mot att behålla, mobilisera och stärka samanhållningen bland egna väljare än att 

vinna över nya.” (Vigsö, 2004, s.213) 

 

Ekman (2011) har gjort en studie med avstamp i hur politisk marknadskommunikation verkar 

idag. Studien utreder varför moderaterna blev så omdebatterade med sin valkampanj ”de Nya 

Moderaterna” 2006. Nya Moderaternas ideologiska ställning kom att bli ifrågasatt på grund av 

det nya utseende som partiet presenterade i samband med partiets valkampanj 2006. Studiens 

empiri bygger på material från kampanjen och resultatet för studien nås med hjälp av en 

diskursanalys. 

 

För att exemplifiera en del av Ekmans (2011) studie presenteras två valaffischer som är en del 

av studiens empiri. Valaffischernas avsändare är Socialdemokraterna samt Nya Moderaterna 

och affischerna förekom kring valet 2006 (Ekman, 2011).  

 

 
Figur 4.1, (Svenska dagbladet, 2014) 

 

2006 myntade Socialdemokraterna begreppet ”Alla ska med. Så enkelt är det.” vilket kom att 

bli en del av deras kampanj inför valet 2006. Socialdemokraternas affisch består av en 

amerikansk cabriolet från 1960-talet, i bilen finns 15 passagerare och en hund. Samtliga 

passagerare är vända åt samma håll och representerar ett brett åldersspann med varierad 

etnicitet. I nedre delen av affischen återfinns texten ”Alla ska med. Så enkelt är det.” samt en 

brödtext och partiets logga. En kort tid efter att Socialdemokraterna presenterat sin affisch, 

publicerar Nya Moderaterna ett plagiat av Socialdemokraternas affisch. Ett plagiat som är 
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uppbyggt på samma sätt som Socialdemokraternas affisch, dock med andra personer och med 

en annan typ av amerikansk bilmodell. Det råder dock inga tvivel om vart Nya Moderaterna 

hämtat inspirationen från. Texterna i affischerna är lika, det som skiljer dem åt är partiernas 

loggor (Ekman, 2011). 

 

Resultatet av analysen genom exemplifieringen visar på nya retoriska grepp från Nya 

Moderaterna. De Nya Moderaterna tar Socialdemokraternas budskap och gör om det till ett 

generellt budskap, som flera partier kan stå för oberoende av ideologi (ibid). 

 

Den politiska marknadskommunikationen har utvecklats med tiden och det har blivit legitimt 

att använda sig av PR- och reklambranschen vilket i förlängningen genererat en 

professionalisering. Ekman talar om ideologierna, om att det är viktigt hur partierna 

presenterar dem även om de inte, enligt Ekman, är lika viktiga som förr. Trots detta talar 

forskning för att det traditionellt sett är ideologierna som utgör grunden i valet (Ekman, 

2011). 

 

Slutligen vill jag nämna att även andra forskare har studerat ovan exemplifierade affischer. 

Forstorp och Palmer (2006) menar att Nya Moderaternas avsikt med affischen grundar sig i 

att skapa optimal förvirring hos väljarna, en förvirring som i förlängningen kan orsaka att 

väljarna är osäkra på vilket parti som plagierat vem, samt vilket parti som är affischens 

avsändare. 

 

4.5.  Forskningsluckor  

Syftet med studien är att undersöka förekomsten av ideologier i Sveriges valaffischer 2018. 

Tidigare forskning om det förmedlade budskapet genom valaffischer går isär, vad som dock 

är tydligt är att affischen formas utifrån sin tid och kontext. Med en ökad politisk 

kommunikativ professionalisering, samt rådande teorier om ideologiers död och överideologi 

vill jag fylla en kunskapslucka inom fältet politisk kommunikation med avsikt att utröna vad 

som förmedlas visuellt i Sveriges valaffischer 2018. 
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5. Teoretiskt ramverk  

I detta kapitel redogörs studiens forskningsfält samt teoretiska utgångspunkter, med avsikt att 

hjälpa samt förtydliga studiens substans.  

 

5.1.  Politisk kommunikation 

Politisk kommunikation handlar om att nå kontroll i viss riktning över väljare alternativt 

målgrupper genom medvetna ansträngningar både indirekt och direkt (Strömbäck, 2009). Den 

politiska kommunikationen kan definieras som ett samspel mellan politiska aktörer, 

medieaktörer och medborgare (Strömbäck, 2013). Rörande politisk kommunikation är det 

viktigt att förstå att samtliga aktörer inom genren utgör ett socialt system, vilket innebär att de 

olika delarna inom genren bildar en helhet som är beroende av varandra (Ibid).  

 

Omfattande forskning finns gällande politisk kommunikation. Den är mycket varierad och har 

en mängd olika utgångspunkter. Vigsö (2004) drar en skiljelinje mellan två olika delar, den 

statsvetenskapliga politiska kommunikationen samt den språkvetenskapliga politiska 

kommunikationen. Statsvetenskapliga analyser avser att ge en djupare förståelse i hur det 

politiska framställs medan de språkvetenskapliga analyserna avser undersöka språkets 

kommunikativa roll. Vidare finns ytterligare skiljelinjer att dra gällande politisk 

kommunikation och forskningen om den. Skiljelinjen går mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskning. Där den kvantitativa forskningen fokuserar på mätbara variabler till skillnad från 

den kvalitativa forskningen som istället görs utifrån tolkningar. (Vigsö, 2004). 

 

Forskning inom fältet politisk kommunikation skildrar ofta en successiv progression av 

valrörelser. Resultat visar att valkampanjer i dess tidiga historia utgick från en mer ideologisk 

strid där väljargrupperna var tämligen stabila. Vidare har det skett en utveckling samt 

förändring, idag sker en mer sofistikerad strid. En strid om att nå och vinna röster från de 

ökade antalet rörliga väljare. Vidare har utvecklingen till det postmoderna samhället genererat 

en maktförskjutning från politikerna till medierna (Nord, 2013). 
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5.1.1.  Strategisk politisk kommunikation  

Väljarrörligheten har genererat en förståelse om hur viktig en valrörelse är. Mot den 

bakgrunden har den strategiska politiska kommunikationen förbättrats och professionaliserats. 

Genom den utvecklingen är förhoppningen och partiernas önskan att nå kontroll över väljarna 

och i förlängningen valen (Strömbäck, 2013). När det kommer till den strategiska politiska 

kommunikationen har det visat sig vara mest fördelaktigt att dela in mottagarna i strategiskt 

utvalda målgrupper. Forskning visar att det sällan är någon idé att påverka samtliga väljare 

utan det är mer gynnsamt att påverka en utvald målgrupp (Strömbäck, 2009). 

 

5.1.2. Politisk ideologi  

Politik förklaras av Reidar Larsson (2014) som en strid om hur samhället bör vara organiserat. 

Striden mellan olika grupper handlar om den metod vilken används för politiska beslut men 

även om dess politiska innehåll. Ideologi kan ses som en samling principer som är 

prejudicerande för det politiska handlandet. Politikens ledande principer handlar om 

politikens mål samt också medlen att nå dem (Larsson, 2014). 

 

5.1.3.  Ideologiernas död och överideologi 

Statsvetaren Herbert Tingsten menade att ideologiernas ytterligheter avtog under 1950-talet 

och den liberala demokratin kom att bli en gemensam överideologi. Historikern Francis 

Fukuyama har författat studien Historiens slut? (1989) vilken blev en följd av de 

östeuropeiska regimernas fall. Fukuyama arbetade utifrån det slutstadium som den tyska 

idealistiska historiefilosofin och marxismen utgått från redan under 1800-talet, ett slutstadium 

med en liberal demokrati, ”slutsteget i människosläktets ideologiska evolution” (Larsson, 

2014, s.15). Fukuyama menade dock inte att den liberala demokratin var problemfri, utan han 

menade att problemen som kom att uppstå ur den liberala demokratin härrörde ur idéernas sätt 

att realiseras (Larsson, 2014). 
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5.2.  Semiotik  

Semiotik är läran om tecken, teckenläran. För att kommunicera använder vi oss av tecken, det 

kan vara i form av bilder, bokstäver, flera bokstäver på rad som bildar ord och text. Hur vi 

tolkar tecken grundas i en gemensam föreställning om tecknets betydelse, vilket i 

förlängningen hjälper oss att kommunicera (Bergström, 2017).  

För att nå vidare förståelse inom semiotiken skapade Louis Hjelmslev verktyg som denotation 

(den första direkta betydelsen) och konnotation (medbetydelse, den indirekta betydelsen) 

(Vigsö, 2004). Tillsammans ger denotation och konnotation förståelse för helheten men 

förståelsen genom tolkningen är inte statisk (Gripsrud, 2011). 

 

5.2.1.  Denotation  

Denotation är det vi generellt uppfattar direkt, vid första anblick, när vi till exempel studerar 

en affisch. Färg och form är exempel på denotationer, vilka Barnard (2001) beskriver som 

bokstavliga betydelser. 

 

5.2.2. Konnotation 

Konventioner är grunden för konnotationer, en gemensam uppfattning av teckens tolkning. 

Konnotation blir således den indirekta uppfattningen vid tolkning, och verkar som en 

gemensam överenskommelse utifrån kontextens kultur. Konnotationer är inte statiska och viss 

tolkningsvariation förekommer mellan personer (Gripsrud, 2011). Kontexten är också 

avgörande för tolkning genom konnotationer, vilka påverkas av bland annat tid och rum. 

Konnotationer som sker idag kanske kommer konnoteras annorlunda om några år (Thurén, 

2007). Känslor och associationer genererar en mer komplex situation gällande konnotationer 

till skillnad från denotationer (Barnard, 2001). 

 

5.2.3. Struktur 

Semiotiken är multimodal och obunden, vilket genererar att den går att applicera på vilken 

empiri som helst, så länge en mottagare tolkar dess betydelse (Vigsö, 2004). Barthes 

analyserar reklambilder av kombinationen bild och text redan i artikeln Bildens retorik 

(1964). Barthes menar att analyser av detta slag (multimodala) förmedlar tre typer av 

meddelanden. Först tolkas bilden i sitt ursprung (kombinationen av bild och text) sedan görs 
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en uppdelning mellan bild och text och dem analyseras var för sig, text analyseras som 

textmeddelande och bild analyseras genom denotationer och konnotationer (Vigsö, 2004). 

 

Hansen och Machin (2013) förklarar några av semiotikens delar, vilka hjälper analysen att 

reda ut och tolka konnotationerna. Delarna vilka också används i denna analys är pose, objekt 

och visuella komponenter. Budskap som till exempel förmedlas ger associationer om 

trygghet, traditionalitet, frihet och går att återfinna i bland annat typsnitt, människor, kläder 

och miljö. Associationerna kan sedan indikera om ideologisk ställning hos partierna, för att 

exemplifiera ger uppkavlade ärmar på en skjorta en informell association samt ett avslappnat 

intryck (Hansen & Machin, 2013). 
 

Pose 
Hansen och Machin (2013) förklarar vikten av hur människans kropp presenteras i en bild, är 

den stabil eller avslappnad? Vad som konnoteras av människans pose är olika. Hållning och 

ett sätt att posera kan främja känslan av både styrka och svaghet, till exempel konnoterar 

korslagda armar styrka. Det är även av vikt att tolka den yta som kroppen upptar i bilden, om 

kroppen upptar en stor del av ytan förstärker det konnotationen av styrka och självförtroende. 

Om kroppen istället utgör endast en del eller liten del av bilden ges associationer i stället om 

svaghet, dessa associationer förstärks om kroppens hållning är ihopkrupen. Kroppsspråk som 

kommer till uttryck ger konnotationer vilka associeras till öppenhet alternativt slutenhet, dessa 

tolkas ur till exempel öppna utslagna armar alternativt motsatsen.  

Blicken och dess positionering talar även den sitt tydliga språk, är blicken fäst mot kameran 

och på så vis till mottagaren kan det anses verka för att skapa reaktion hos mottagaren 

(Hansen & Machin, 2013). 

 

Objekt 
Objekten i en bild talar om dess sammanhang. Vad som förmedlas via objekten kan vara lika 

viktigt som posen. Vad människan i bilden ger för konnotationer förstärks av dennes objekt. 

Till exempel är en laptop ett objekt som konnoterar om rörlighet medan en stationär dator ger 

konnotationer om bundenhet. Accessoarer, hår och kläder är också objekt som förstärker 

personens profil, kostym konnoteras med business och löparskor ger konnotationer om 

träning och hälsa (Hansen & Machin, 2013). 

När det kommer till bildens omkringliggande miljö påtalar Hansen och Machin (2013) att 

denne också är av stor betydelse. Vad som konnoteras av bildens miljö ger upphov till bildens 
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helhetsförmedling. Till exempel kan omgivningen av grönska, natur och berg ge 

konnotationer om frihet, äventyr och hälsa (Ibid.). 

 

Visuella komponenter  
Placeringen av olika bildkomponenter har betydelse, hur och i vilken ordning vi tolkar dem 

beror på dess placering. Därför är det ofta det som placerats längst fram i bilden som är 

viktigast, det som placeras i bakgrunden tolkas inte med samma intensitet. 

Kulturella symboler ger förståelse för kontexten, symboler som till exempel politiska partiers 

loggor förmedlar artefaktens sammanhang. Färger används ofta för att förmedla lugn och 

ljusets komposition används för att förstärka och uppmärksamma objektet (Hansen & Machin, 

2013). 

 

Tillsammans förmedlar text och bild budskap som tolkas annorlunda om de är oberoende av 

varandra. Roland Barthes reläteori utgår från texten och bildens olika budskap som 

tillsammans skapar en avancerad betydelse. Barthes delar in reläteorin i fyra olika metoder 

som är harmoni, hyperharmoni, disharmoni och extrem disharmoni. 

Harmoni betyder att både text och bild tolkas lika, totalkommunikation. Hyperharmoni 

betyder upprepning av bild och text, när båda delarna talar och förmedlar samma sak, 

överkommunikation. Disharmoni betyder att det råder samspel mellan text och bild och det 

genererar att mottagaren aktivt får delta i processen för att tolka kontexten. Bild och text 

verkar motsägelsefullt och mottagaren får aktivt agera, underkommunikation. Disharmoni 

skapar intresse hos mottagaren att aktivt reda ut budskapet, när detta är gjort känner sig 

mottagaren nöjd och begåvad, disharmoni är eftersträvansvärt. Extrem disharmoni betyder att 

motsägelserna i bild och text går för långt. Mottagaren finner då inte ”svaren” i 

underkommunikationen vilket leder till förvirring, bristkommunikation (Bergström, 2017). 

 

Semiotiken låter sig med fördel kombineras med retoriken vilket Roland Barthes realiserade 

tidigt i Bildens retorik (1964) som anses vara en av de första centrala texterna om 

bildsemiotik (Vigsö, 2004).  
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5.3. Retorik 

Humanioras äldsta tradition är retoriken, läran om hur konstruktionen av ett gediget och 

trovärdigt tal utformas. Retoriken kan ses som ett strategiskt handlande, vilket betyder att de 

retoriska argumenten medvetet och målinriktat formas mot en specifik målgrupp. Retoriken 

kan verka som en generator i textanalyser enligt Kjørup (2009). Retoriken är i grunden en 

apparat för att övertyga, genom tre grundbegrepp logos, ethos och pathos (Bergström & 

Boréus, 2012). Bergström (2017) tydliggör logos som förnuftet, ethos som trovärdigheten och 

pathos som känslorna. 

 

”Och betraktar man konnotationerna som en helhet, utgör de en retorik; med andra ord: 

»retoriken framstår följaktligen som ideologins uttryckssida» (Barthes 1976:129).” (Vigsö, 

2004, s.78) 

 

Kjeldsen (2002) och Vigsö (2004) menar att bilder ofta verkar som latent retorik, genom fyra 

element förtydligar de förbindelsen till Barthes (semiotik) och ideologi. De fyra elementen är 

naturalisering, upprepning, bekräftelse och hyllning eller kritik. Elementen blir en ideologisk 

konstruktion vilka kan ses genom tekniska grepp som till exempel beskärning och 

kameravinkel. Latent retorik har en dold och oklar argumentation, vilket kräver att mottagaren 

i större grad deltar i tolkningen av budskapet. Vid analys har Vigsö (2004) använt sig av fyra 

retoriska funktioner. Syftet med dessa retoriska funktioner är att studera enighet och 

gemenskap och vidare tyda avsändarens ethos. ”Latent retorik karakteriseras genom att den 

oftast och primärt […] Appellerar estetiskt och genom ethosappell.” (Vigsö, 2004 s.89). 

Vigsö drar paralleller till reklamaffischer som verkar på liknande sätt, retoriskt, för 

gemenskap kring en produkt. Nedan förklaras de fyra retoriska funktionerna som även ligger 

till grund för studiens retoriska analys, samt andra för studien viktiga retoriska begrepp. 

 

Ikoniska funktionen 

Tecken verkar ikoniskt, mottagaren uppfattar det visuella med igenkännbarhet, emotioner 

skapas och ger mottagaren känslor som till exempel att se kontexten med egna ögon. Den 

ikoniska funktionen verkar även för minnet (Vigsö, 2004). 
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Konventionella funktionen 

Kod, vilket härrör från semiotiken, är en form av gemensam föreställning av retoriska 

symboler. Till exempel, kan en flagga verka som en symbol av nationell identitet (Vigsö, 

2004). 

 

Grafiska funktionen 

Är det som uppfattas som färger, linjer och prickar dessa grafiska element verkar retoriskt i 

frågan om att skapa uppmärksamhet. Vigsö (2004) nämner att det är av relevans att känna till 

att den grafiska funktionen endast fungerar om den kan tolkas symboliskt eller ikoniskt. 

 

Ethosappell 

Ethos är den retoriska del som rör talaren, och hur denne skildrar sig själv för att förvärva i 

detta fall målgruppens uppmärksamhet (Vigsö, 2004). Ethosappell studeras ur bilderna på 

affischernas partiledare/språkrör, hur och om de förmedlar partiets ideologi för att nå 

väljarnas uppmärksamhet.  

 
Metafor 
Visuella delar kan tolkas metaforiskt, genom att förklara kända fenomen förklaras mindre 

kända fenomen. Till exempel ”Fartyget plöjer genom vattnet” (Norberg, 2007, s.9) citatet ger 

en målande bild om hur fartyget tar sig fram i vattnet, likt en plog på åkern. Metaforen 

förutsätter dock kännedom om hur en plog i detta fall fungerar (Norberg, 2007). Metaforer 

används för att framhäva positiva eller negativa perspektiv ur dess kontext (Gripsrud, 2011). 

  
Underförstådd retorik 
Alla texter oavsett kontext förmedlar information som är underförstådd. När det kommer till 

politisk argumentation skiljer Bergström och Boréus (2012) på den argumentation som kan 

tolkas logiskt samt den argumentation som kräver kontextkännedom för att förankras hos 

mottagaren. Det som är underförstått, kan vara självklart och i vissa fall utformade för att 

mottagaren själv skall tolka budskapet. När det kommer till politiska affischer är delar av 

kommunikationen underförstådd, men enligt Bergström och Boréus (2012) tolkas den ändock 

lätt av mottagaren tack vare dess kontext. 
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Grafiska element 
Teckensnitt beskrivs som ett alfabet vilket är utformat på ett sätt så att samtliga tecken har ett 

gemensamt utseende. Antalet olika teckensnitt går inte att urskilja men Bergström (2017) 

delar in dem i grupper om två, antikva och sanserifer. Antikva teckensnitt karakteriseras av 

varierande streck både tjocka och smala, samt den karakteristiska klacken. Sanserifer 
karakteriseras av sitt jämna utseende, strecken som utgör tecknen ändrar inte form, 

teckensnittet saknar klack. VERSALER är bokstäver som läses i full höjd medan gemena 

bokstäver hjälper till att skapa ordbilder då dem uppträder i varierande höjd. Versaler är att 

föredra i rubriker medan gemena föredras i brödtext. Teckengrad är det mått som beskriver 

bokstävernas storlek, hög teckengrad motsvarar stora bokstäver, vilka föredras i affischer 

(Bergström, 2017). 

 
Färg 
Färg kan ge symbolisk betydelse, men variera utifrån kultur. Rött kan associeras med kärlek 

och blått kan ge associationer om lugn. Ljusa färger ger kvinnliga associationer medan dova 

färger genererar manliga associationer. Färg kan också bidra till att förmedla information samt 

attrahera mottagaren (Bergström, 2017).  

 

”Politiskt syftar blått eller mörkblått på grader av konservatism, medan rött är radikalismens 

färg.” (Nationalencyklopedin, Färgsymbolik, u.å.). 

 

”Rosen har varit socialdemokraternas följeslagare under många år. Symbolen används också 

bland socialdemokrater i Europa. Den röda färgen står för kampen mot den materiella 

fattigdomen och blomman för kampen mot den andliga nöden.” (Socialdemokraterna, Rosens 

historia, 2017).  

 

”Det liberala partiet i Sverige bildades ur kampen för rösträtt för alla kvinnor och män. 

Blåklinten var symbol för rösträttsrörelsen, och blev därför även partiets märke. 

Den enkla men särpräglade blomman sprider sig längs åkermark och dikesrenar över hela 

Sverige när sommaren är som vackrast. Blåklinten liknar ingen annan svensk växt, den kan 

växa sig meterhög och varje enskild blomma har ett alldeles eget utseende. 

Det är verkligen inte konstigt att vi liberaler är stolta över vår bakgrund, vår ideologi och vår 

blomma.” (Liberalerna, Logotyp och design. Ett tydligt L och levande blåklint u.å.).  
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5.4. Hermeneutik  

Hermeneutik är läran om teckens tolkning, tolkningsläran. Traditionen inom hermeneutiken 

handlar primärt om mottagarens tolkning av kommunikationsprocessen. Vid tolkning är vi 

dock inte helt fria utan vår tolkning sker utifrån förkunskaper. Förståelsehorisont är ett 

begrepp inom hermeneutiken, oavsett vilka tecken vi läser in tolkas dem genom tidigare 

erfarenheter. Tolkningar av tecken skapas således av tidigare erfarenheter, en form av 

individuell förförståelse som inte går att frångå (Gripsrud, 2011). 
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6. Metod och material  

I följande kapitel presenteras teorierna som analysredskap och vidare utvecklas de metoder 

som denna studie avser tillämpa. Kapitlet innehåller information om studiens empiri, samt 

hur urvalsprocessen realiserats.  

 

6.1. Kvalitativa studier  

Kvalitativ analys verkar för komplicerad tolkning, vanligast förekommande vid kvalitativa 

analyser är tolkning som baseras på innebörden av en text (Bergström & Boréus, 2012). I 

praktiken innebär det att det inte förekommer empiri som räknas eller mäts, utan att empirin 

istället studeras i detalj. Vid analyser då avsikten är att i detalj eftersöka underförstådda 

budskap ger den kvalitativa metoden utrymme för det (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2005). Motsatsen till den kvalitativa metoden är kvantitativ metod, vilken är att 

föredra vid forskning av omfattande empiri, empirin behandlas konsekvent genom 

dataanalyser och föredras vid analys av ett större material (Bergström & Boréus, 2012).  

Genom att utföra studien kvalitativt kan djupgående och detaljrika analyser och tolkningar 

utföras på empirin, analyserna sker genom en semiotisk- och retorisk analys, båda med en 

hermeneutisk ansats.  

 

6.1.1. Analys  

Studien delas in i tre olika delar, först analyseras valaffischerna semiotiskt med hjälp av 

semiotikens verktyg denotation och konnotation, vidare görs även en retorisk analys. Ur den 

semiotiska och retoriska analysen görs också en hermeneutisk analys. 

Operationaliseringen verkar för att dela upp det visuella i affischerna, tolka delarna 

djupgående var för sig, med en förhoppning om att reda ut förekomsten av partiernas 

ideologier. Av utrymmesskäl placeras de semiotiska och retoriska analyserna under studiens 

bilagor. Under rubriken ”7. Analys och resultatredovisning” presenteras den hermeneutiska 

analysen vilken har sin grund i de semiotiska och retoriska analyserna. 

 



30 
 

6.1.2. Semiotisk analys 

Semiotik är läran om tecken och i förlängningen en metod för hur vi tolkar bild och text. 

Semiotiken är obunden och likväl multimodal vilket gör att den går att applicera på vilken 

empiri som helst. Jag har tillämpat den semiotiska analysmetoden på studiens valaffischer och 

med verktygen denotation och konnotation gjort en analys av affischens bild och text.  

Den semiotiska analysen utgår från valaffischen i sin helhet, för vidare analys delas affischen 

upp i bild och text. 

 

Reklambilden i sitt ursprung 

Bild och text 

Språk Textmeddelande 

Bild Denoterat meddelande 

Konnoterat meddelande 
Figur 6,1 (Figur. 7.1 Vigsö, 2004, s.74) 

För att utveckla studiens semiotiska analys ytterligare delas affischerna in fyra teman; helhet, 

partiledare/språkrör, text, och ideologi. Vidare med grund i Hansen och Machin (2013) 

kriterier för semiotisk analys konstrueras frågor mot studieobjekten med avsikten att utreda 

eventuell förekomst av ideologi, frågorna konstrueras utifrån semiotikens pose, objekt och 

visuella komponenter. Vad som är intressant att undersöka med dessa tematiska frågor är att 

det kan generera en förståelse i vad som förmedlas visuellt genom bild och text och på så vis 

även utröna eventuell förekomst av politisk ideologi. Nedan redovisas studiens teman samt 

frågor. 
 

Tema 1: Helhet  

Övergripande kommentar om affischen i helhet. 

Hur är partiledarens/språkrörets position i affischen? 

Hur framställs den omkringliggande miljön? 

 

Tema 2: Partiledare/Språkrör 

Hur är partiledarens/språkrörets hållning? 

Hur framträder partiledarens/språkrörets blick? 

Hur är partiledarens/språkrörets kläder och andra accessoarer framträdande i affischen? 

 

Tema 3: Text 

Hur är texten konstruerad, grafiskt? 

Vilka färger brukas? 

Vilka typsnitt brukas? 
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Tema 4: Ideologi 

Hur (om) syns ideologi? 

 

6.1.3. Retorisk analys  

Valaffischer och dess retoriska konstruktion ses ofta som ett strategiskt handlande riktat mot 

en specifik målgrupp. Latent retorik är en form av dold och oklar argumentation vilket enligt 

Vigsö (2004) ofta förekommer på valaffischer och verkar estetiskt samt via ethosappell.  

Den retoriska analysen utgår från den modell som Vigsö (2004) konstruerat vid studier av 

valaffischer, utifrån att retoriskt utreda funktioner i studieobjekten bör budskap samt 

förekomsten av ideologi tydas i affischerna. Även den retoriska analysen delas in i teman 

samt funktioner, vilka är den ikoniska funktionen, konventionella funktionen och den grafiska 

funktionen. Avslutningsvis analyseras även partiledarens/språkrörets ethosappell. Retoriska 

verktyg som metafor, underförstådd retorik, grafiska element samt färg studeras och 

kompletterar samt stärker den kvalitativa analysens resultat.  

 

6.1.4. Hermeneutisk analys 

Genom ovan nämnda analysmetoder skapas en grund för vidare tolkning, genom att delarna 

tolkats var för sig och vidare gemensamt, skapas förutsättningar för en mer komplicerad och 

djupgående analys (Gripsrud, 2011). Den hermeneutiska analysen bör således generera svar 

på studiens frågeställning om ideologisk förekomst. 

 

6.2. Material  

Empirin för studien har med avstamp mot den tidigare forskningen och mot det metoder 

studien ämnar bruka resulterat i åtta valaffischer från riksdagsvalet 2018. Affischerna som 

valts ut representerar vardera riksdagsparti, således blir det en affisch per politiskt parti som 

studeras. 

 

6.2.1. Insamlingsmetod 

Valaffischerna är insamlade från partiernas egna webbsidor med undantag av 

Sverigedemokraternas affisch som hämtats från Dagens Media.  
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6.2.2. Urval 

Studier bör genomföras systematiskt och urval skall på förhand inte ge svar på 

frågeställningen. Om urval görs med föreställningen om att resultatet gynnas är det möjligt att 

styra resultat dit som önskas (Esaiasson et al., 2005). 

Att välja en affisch från vartdera parti kan ge en skev bild av partiets valkampanj då dessa 

utgörs av flera olika element, inte minst av flera affischer. Valkampanjens affischer verkar 

ofta gemensamt med flera affischer och som förmedlare av en serie budskap.  

 

Studiens urval försvaras dock av att affischerna ofta står för sig själva, en och en, när vi som 

mottagare kopplas samman med dem. När vi tolkar affischen gör vi det utifrån vår 

förståelsehorisont och vi utgår inte nödvändigtvis från partiets hela valkampanj, vi tolkar 

således affischerna som enskilda politiska element i det offentliga rummet. 

Eftersom samtliga partier har ett gediget utbud av olika affischer har valet av empiri grundat 

sig i bland annat det ethosappell som ämnar analysera partiledaren/språkröret som artefakt 

och eventuell förmedlare av ideologi. Därför faller det sig rimligt att välja det affischer som 

avbildar sin partiledare/språkrör, vilka blir denna studies empiri. 

 

6.3. Kritik  

Vetenskap av detta slag är tolkande, vilket kan ses som ett problem. Hermeneutiken som 

också kallas tolkningsläran talar för att en text kan förklaras på många sätt, som tecken, 

bilder, bokstäver och ord som bildar text, en väv som tillsammans bildar flera olika 

betydelser. Betydelser som om dem fogas samman ger en förståelse för en ökad mängd 

betydelser (Gripsrud, 2011). 

 

Förståelsehorisont är det samlingsbegrepp inom hermeneutiken vilket beskriver den redan 

inkodade informationen som vi bär med oss. Vår förståelsehorisont är personlig men även 

kulturellt betingad, inget som direkt går att avkoda sig från (Gripsrud, 2011). Mot den 

bakgrunden, vill jag poängtera att studien och dess resultat utgått från min förståelsehorisont. 

Det är tänkbart att författare från andra kulturer och med andra erfarenheter kunnat nå ett 

annat analysresultat. 
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7. Analys och resultatredovisning 

I följande kapitel redovisas det resultat som genom en hermeneutisk analys konstruerats från 

utfallet av den semiotiska och den retoriska analysen. Slutligen ges en övergripande 

sammanfattning av analysresultatet. Den semiotiska och retoriska analysen är i sin helhet 

placerad under studies bilagor. 

 

7.1. Socialdemokraterna 

Socialdemokraternas valaffisch förmedlar trygghet, Löfven 

förmedlar både lugn och stabilitet där han står placerad. 

Omgivningen med lekande barn i förgrunden förmedlar att 

barnen är det viktiga, särskilt med tanke på deras placering 

framför Löfven. Barnen är den generation som kommer att ta 

över Sverige och det är dem Socialdemokraterna värnar om. 

Med Löfven som partiledare är Sverige tryggt, här kan barnen 

känna sig trygga, glada och få utlopp för sin lek. 

 
Fotografiet är i färg och texten är tryckt i versaler mot en röd bakgrund, partiets logga (röd 

ros) är tydlig och placerad i affischens övre högra del. Röd färg förknippas med socialism och 

kopplas samman med socialismens ideologi, loggan förmedlar genom sin färg och form 

affischens politiska tillhörighet. 

 

Miljön som troligen är en skolgård är något som vi alla känner igen och kan relatera till, vi 

kopplas alla samman genom minnet kring skolgården. Hur vi minns vår skoltid varierar 

självklart, men barnen i bilden förmedlar glädje och i förlängningen trygghet. En känsla som 

förstärks av bildens text, ”ETT TRYGGARE SVERIGE”. Texten är skriven med versaler 

samt med en hög teckengrad något som enligt Bergström (2017) föredras på affischer. Det är 

möjligt att affischens grafiska utformning kommer genom partiets professionalisering. 

Affischens bild och text talar för samma sak och bildar således hyperharmoni, 

överkommunikation.  
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7.2. Moderaterna 

Moderaternas valaffisch förmedlar styrka. Kristersson 

förmedlar genom sin pose och sin gång framåt mot kameran 

att han är på väg mot arbete. Omgivningen av lekande glada 

barn ger en känsla om att Kristersson finner sig på en 

skolgård. Kristersson är placerad så att fokus landar på 

honom men samtidigt är det tydligt att det är för barnen som 

Kristersson vill ”ta tag i Sverige”. Skolgården och dess glada 

och härliga stämning lämnar Kristersson för att jobba, det ger 

honom styrka, att han även kavlat upp sina ärmar förmedlar 

att han är i stånd med att arbeta. 

 

Fotografiet är svartvitt och texten är blå, texten utgörs av versaler, och har en hög teckengrad. 

Den svartvita bilden ger konnotationer om det förgångna samtidigt som texten är skarp och 

modern. Loggan, Nya Moderaterna finns placerad i det övre högra hörnet och den är i samma 

blå färg som ”huvudtexten”. Den blå färgen ger konnotationer av det borgerliga blocket, 

likaså partiets logga. I det vänstra övre hörnet finns texten ”Lika för alla” vilket förmedlar 

gemenskap och samanhållning, och i förlängningen konnotationer om partiets ideologi. 

 

Affischens bild och text talar olika språk, det svartvita möter den blå färgen, det gamla möter 

det nya, vilka är ”vi”, partiet eller bara Kristersson? Disharmoni råder och det är upp till 

mottagaren att agera för att koppla samman budskapet, det grafiska uttrycket känns igen från 

reklamaffischer och bör således kunna kopplas samman med Nya moderaternas 

professionalisering. 
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7.3. Sverigedemokraterna  

Sverigedemokraternas valaffisch förmedlar gemenskap. 

Åkesson har sina armar korslagda vilket talar för distans och 

avståndstagande, men leendet på läpparna talar för något annat. 

Åkesson har sin kollega bredvid sig vilket ger konnotationer om 

att de är lika, jämlika. Åkessons kläder är ljusa och uppfattas 

samtidigt som vårdade. Röd slips och grå pullover bidrar till ett 

vårdat uttryck och kan konnoteras som konservatism. 

Fotografiet är taget i en studio och upplevs arrangerat, genom 

professionalisering. 

 

Fotografiet är i färg och texten utgörs endast av ”SD 2018” typsnittet är av hög teckengrad 

och skrivet med versaler som är mjuka till formen. Färgen på texten är rosa mot gul. Färgen 

rosa förknippas ideologiskt med feminism vilket verkar motsägelsefullt i detta sammanhang, 

särskilt eftersom affischen domineras av två män. Den gula färgen däremot är partiets ”färg” 

och ger en vag hint om partiets ideologier som är nationalism och socialkonservatism. 

Sverigedemokraternas logga finns längst ner i högra hörnet och ger även den konnotationer 

om partiets ideologier. 

 

Sverigedemokraterna skriver inte ut partiets namn utan förmedlar endast en förkortning av 

det. Förkortningen kan ses som ett modernt grepp och som ett resultat ur den rådande 

politiska kontexten, Sverigedemokraterna är etablerade och valen av deras grafiska uttryck via 

affischen kan tolkas som att det riktas mot deras redan etablerade väljare. Att partiet använder 

endast en förkortning kan tydas vara ett strategiskt val av att plocka bort mellanleden för att 

mottagarna själva ska fylla i det som kan tolkas saknas. Retoriska grepp vilka Vigsö (2004) 

konstaterade härrör från den politiska professionaliseringen. 

 

Åkesson och ”SD 2018” bildar hyperharmoni, både bilden och texten talar samma språk. 

Åkesson är starkt förknippad med partiet och genom det vaga meddelandet visar han på 

styrka, ord är överflödiga! 
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7.4. Centerpartiet 

Centerpartiets valaffisch förmedlar genom Lööf lugn och 

värme. Omgivningen upplevs varm och konnoterar 

semester, sommar och prunkande grönska. Lööf är bildens 

kärna och tillsammans med texten ”FRAMÅT” och partiets 

logga vittnar det om att det är ett politiskt budskap som 

förmedlas. Lööf skall ta Sverige framåt genom 

Centerpartiets närodlade politik. 

 

Fotografiet är i färg och texten är tryckt i versaler mot 

fotografiet som bakgrund, partiets logga har en centrerad plats längst ner i affischen och all 

text är vit. Prunkande oskarp grönska upptar nästan hela bildens bakgrund. Den gröna färgen 

ger konnotationer om partiets ideologi vilket också förstärks av partiets logga. 

 

Bild och text skapar disharmoni, mottagaren får aktivt bedriva underkommunikation för att 

tolka helheten. I bilden står Lööf still och texten ”FRAMÅT!” verkar som en motsägelse. Ett 

professionaliserat grepp som hämtats från PR- och reklambranschen. Disharmoni är som 

tidigare nämnts att föredra enligt Bergström (2017) för att förankra mottagaren och få denne 

att aktivt läsa budskapet.  
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7.5. Vänsterpartiet 

Vänsterpartiets affisch förmedlar gemenskap, värme och glädje. 

Sjöstedts uttryck förmedlar både lugn och styrka, han förmedlar 

känslan om att han är en del av folket. Hans pose är avslappnad 

och han kisar med blicken. Bilden tycks vara från ett torg och det 

upplevs vara sommar, människor i varierande ålder samt 

varierande etnicitet förstärker bildens text ”Ett Sverige för alla, 

inte bara de rikaste.”.  

 

Fotografiet är i färg och texten är skriven som ett citat av Jonas 

Sjöstedt, textfärgen är vit mot fotografiet som bakgrund. Texten ”för alla” är understruket 

med ett rött streck, vilket vittnar om partiets ideologiska färg och kärna i dubbel bemärkelse, 

socialism. Text med uppmaning om att rösta på partiet återfinns längst ner till vänster i bild, 

uppmaningen att ”rösta på” vittnar enligt Strömbäck (2009) om ett ökat avstånd mellan partiet 

och dess väljare. Partiets ideologiska grund ges genom konnotationer från partiets logga.  

 

Bild och text skapar hyperharmoni, alternativt disharmoni om jag utgår från Strömbäcks 

(2009) tolkning av vad ”rösta på” ger för konnotationer. Övriga visuella delar av bild och text 

genererar samma konnotationer och således förstärks affischens politiska budskap om ett 

Sverige för alla. 
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7.6. Kristdemokraterna 

Kristdemokraternas affisch förmedlar vaga konnotationer 

genom ett relativt enkelt uttryck, Busch Thor ger ett neutralt 

och bestämt intryck. Endast halva ansiktet av Busch Thor är 

vad som syns i bilden och tröjan är ljus och håret utsläppt. 

Bilden skulle kunna vara en reklambild från nästan vilket 

företag som helst, om det inte vore för texten. Texten ”DU 

SKA KUNNA LITA PÅ SVERIGE” återfinns i den vänstra 

delen av affischen. Den är skriven i versaler, vilket också 

bidrar till att konnotationer kopplas mot styrka.  

 

Fotografiet är i färg och upplevs arrangerat och modernt. Busch Thors halva ansikte ger ett 

tvetydigt intryck, är det bara hälften av partiledaren som påstår att ”du ska kunna lita på 

Sverige”? Färger som utgör det grafiska delarna är gul, blå och vit vilka kan kopplas samman 

med Sverige och landets traditioner. Kristdemokraterna använder sig av endast loggan som 

förmedlare av partiet, man har valt att inte skriva ut hela partiets namn, detta kan tydas vara 

ett grepp genom partiets professionalisering. Trots tvetydighet bidrar bild, text och logga till 

att förmedla att det är politisk kommunikation som ligger till grund för affischen. 

 

Affischens bild och text skapar vad Bergström (2017) menar är extrem disharmoni, 

bristkommunikation. Endast Busch Thors halva ansikte syns i bilden vilket väcker 

funderingar om varför det är så? De visuella delarna kan endast tillsammans med partiets 

logga förankra budskapet om politisk kommunikation. 
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7.7. Liberalerna 

Liberalernas affisch förmedlar värme, Björklund ser 

avslappnad ut där han står. Med en ledigt sittande skjorta och 

med en blå himmel i bakgrunden ges intrycket av sommar och 

semester. Även att Björklund har skäggstubb ger en känsla om 

semester, det kan i förlängningen ge konnotationer vilka 

kopplas till gemenskap och minnen. Björklund upptar en stor 

del av affischen, vilket gör att fokus riktas mot honom. Texten 

”Skolan först.” avslutas med punkt och skänker på så vis tyngd 

till orden, det räcker så. Texten är kort och koncist och inte av 

särskilt stor teckengrad. Färgen på texten är vit vilket förenar partiets logga och namn som 

återfinns längst ner till höger i affischen.  

 

Liberalerna är genom sitt namn tydliga med sin ideologi, hela bilden domineras av den blå 

färgen som kommer till uttryck i flera nyanser. Liberalerna kommer från latinets liber som 

betyder fri, fri kan konnoteras till semester och ledighet, på så vis kopplas bild, text och logga 

ihop och förmedlar partiets politiska principer. 

 

Bild och text skapar disharmoni ”Skolan först.” mot Björklunds bild harmoniserar inte men 

genom loggan samt min egna förförståelse ges kopplingar om Liberalerna som parti, vilket är 

ett parti som prioriterat skolan högt under lång tid. 
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7.8. Miljöpartiet 

Miljöpartiets valaffisch förmedlar styrka och allvar, Lövin 

sitter ner till vänster i bilden. Hon har tre kvinnor stående 

bakom sig, själv är hon i färd med att skriva på ett viktigt 

dokument, vilket förstärker kontexten av politik. Hon är 

bestämd och redo att ta tag i klimatfrågan nu, allvaret i bilden 

förstärker texten ”Nu” eftersom bilden känns igen, tolkas 

budskapen ytterligare.  

 

Fotografiet är i färg och upplevs som konstruerat, särskilt 

med tanke på att Miljöpartiet verkar inspirerats eller till och med plagierat en bild av president 

Donald Trump i liknande situation (figur I,1). Texten ”Nu” upptar cirka 50 procent av bildens 

yta och är skriven i vitt, typsnittet är enkelt och rakt och texten är skriven av gemener. Partiets 

logga samt meningen ”klimatet kan inte vänta.” verkar tillsammans och skapar förståelse för 

kontexten. Ordet klimat konnoteras till miljö och blir kopplingen mot partiets gröna ideologi 

precis på samma sätt som partiets logga. Den gröna färgen förekommer trots partiets gröna 

ideologi endast i partiets logga. Miljöpartiets ideologi är inte bara grön den är också 

feministisk och här visas kvinnan upp i en vad som kan anses vara en föråldrad mansposition. 

Bilden förstärks genom de förekommande visuella element som återfinns i affischen i form av 

en dokumentmapp vilken kan konnoteras vara av vikt. Texten som finns lodrät ner till vänster, 

skapar endast förvirring och går inte att utläsa. Texten ”Val 2018” är placerad längst ner till 

vänster i bild, det råder därför inga tvivel om att affischen bär på ett politiskt budskap. 

 

Vid första anblick förmedlar inte text och bild några gemensamma kopplingar, jag som 

mottagare får själv genom min förförståelse tolka delarna gemensamt och på så vis tyda 

budskapet och dess kontext. Ett grepp som enligt Bergström (2017) skapar disharmoni där 

mottagaren själv får lägga pusslet för att förstå budskapet. 
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7.9. Resultatredovisning 

Semiotik 

Samtliga politiska partiers affischer är fotografier. Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna 

och Miljöpartiets affischer är fotade inomhus i studio eller annat arrangerat rum. De övriga 

affischerna är fotade, utomhus i en miljö som upplevs vara sommar. Nya Moderaternas 

affisch avviker från de övriga affischerna då denna är den enda som är svart och vit. 

Socialdemokraterna, Nya Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 

har samtliga fler människor på affischen än sin partiledare/språkrör. Samtliga affischer som är 

tagna i en utomhusmiljö har en oskarp bakgrund vilket gör att partiledaren hamnar i fokus och 

ges styrka. 

 

Retorik 

Gemensamt för samtliga affischer är att partiernas logga finns väl synliga. 

Socialdemokraterna, Nya Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna skriver sin text med versaler och relativt stor teckengrad, vilket Bergström 

(2017) rekommenderar för affischer.  

 

Socialdemokraternas budskap är ett konstaterande, ingen uppmaning till skillnad från Nya 

Moderaternas, vilket tolkas komma ur ett missnöje av hur sittande regering inte tagit tag i 

Sverige. Sverigedemokraterna är det enda partiet som inte har något budskap utskrivet, endast 

”SD 2018” samt partiets logga återfinns som text. Centerpartiet har valt att utrycka sig med ett 

lekfullt typsnitt och har med endast ett ord förmedlat hur det vill styra Sverige, ”FRAMÅT!”. 

Vänsterpartiet har valt att skriva ut ett citat på sin affisch, samt valt att stryka under delar av 

det vilket skänker de orden extra tyngd. Vänsterpartiet är det enda partiet som skriver ut 

uppmaningen att rösta på dem vid valet, vilket tyder på stort glapp mellan partiet och väljarna 

(Strömbäck, 2009). Kristdemokraternas textliga del kopplas mot ett missnöje, en rådande 

situation som skall lösas med hjälp av partiet, genom dem skall du kunna lita på Sverige. 

Kristdemokraterna skriver inte ut partiets hela namn utan det är endast förkortningen som 

återfinns i affischen. Liberalernas text är kort och vittnar om deras prioriteringar om skolan 

först, kort och koncist. Liberalernas logga samt namn är placerade på ett sätt som gör dem 

tydliga, vit text mot mörkblå bakgrund. Miljöpartiet är tydliga med budskapet genom ”Nu” 

samt ”klimat” orden kopplas samman med det akuta läget som råder gällande både klimat och 

miljö.  
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Partiledarna och språkröret har varierande uttryck men samtliga upptar en stor yta av 

affischen. Ethosappell tolkas genom partiledarna och språkröret, hur de framstår i affischen 

och hur det förmedlar sig själva. Samtliga affischers partiledare/språkrör kan genom ett ord 

summeras, de förmedlar styrka! Styrka som på olika vis kommer till utryck genom blick, 

position och omgivning.  

 

Löfven förmedlar trygghet där han står bland lekande glada barn på en skolgård. 

Socialdemokraternas text med ord som ”starkare” kopplas samman med partiledaren och 

tillsammans bidrar text och bild till Löfvens förmedling av ethosappell. Kristersson förmedlar 

genom sina kläder och rörelsen framåt även han styrka, han visar att han skall ta tag i Sverige. 

Åkesson förmedlar styrka i form av trygghet, han visar det genom att utesluta textliga 

meddelanden i affischen. Lööf förmedlar styrka genom den naturliga position som hon håller, 

texten verkar motsägelsefullt gentemot bilden och bidrar till att förmedla styrka i att våga 

skapa disharmoni. Sjöstedts styrka kommer ur hans pose samt hans sätt att placera sig mitt 

bland folket, texten är stark och att partiet väljer att stryka under ord stärker dess helhet. 

Busch Thor förmedlar viss styrka tillsammans med texten. Närbilden av hennes ansikte kan 

kopplas mot att hon är nära mottagaren och på så vis stark. Björklund förmedlar genom sin 

semesterliknande look både partiets ideologi (fri) samt styrka, oavsett om det är semester eller 

inte är skolan alltid först. Lövin förmedlar styrka genom kläder, position och andra attribut. 

Metaforisk koppling mot president Donald Trump skänker bilden extra styrka, allvar samt 

anspelningar på ironi på samma gång. 

 

Ideologi 

När det kommer till ideologier är de svåra att precisera i affischerna. Endast Liberalerna ger 

en tydlig ideologisk koppling till ideologi, då genom partiets namn, Liberalerna vilket 

kommer från liberalismen. 

Ideologiska färger dominerar respektive affisch, om än i varierande grad. Samband mellan 

samtliga partiers grafiska profil som kommer till uttryck i affischerna kopplas mot dess 

respektive politiska blocktillhörighet och färg. Vidare skänker de politiska loggorna 

konnotationer om partiernas ideologi, då främst genom dess färg och symboliska värde. 

Socialdemokraterna, Nya Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har Sverige 

som gemensamt textligt inslag i affischerna. Sverigedemokraternas namn kopplas även till 

Sverige även om partiets namn inte helt skrivs ut. Centerpartiets textliga inslag konnoteras 
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även det mot Sverige, för Sverige framåt. Sverige som textligt inslag kan ge kopplingar mot 

nationalism, men dock i varierad grad.  

 

Professionalisering 

Det går att tolka att samtliga partier arbetar med den politiska kommunikationen på ett 

professionaliserat sätt. Färgsättningar, typsnitt, teckengrad, timing, metaforer och ironi är alla 

element som används både i reklamsammanhang samt också i den strategiskt politiska 

kommunikationen. Vidare går det även att se retoriska grepp vilka inte varit traditionella för 

mediet valaffisch, till exempel att partier inte skriver ut sitt namn utan istället bara använder 

en förkortning av det. Valaffischerna har följt sin tid historiskt, så även detta år. 

 

7.9.1. Frågeställning besvaras 

 
• Hur framträdande är politisk ideologi i Sveriges valaffischer inför riksdagsvalet 

2018? 

Svar: Ideologier förekommer i samtliga affischer om ändock i varierande grad, 

ideologierna är dock inte särskilt framträdande. Liberalerna är det enda partiet som 

direkt kan kopplas samman med sin ideologi (liberalismen) genom partiets namn.  

 

• Vilka visuella element ger uttryck för ideologisk konstruktion i valaffischerna? 

Svar: Med begränsade textliga inslag, vill jag påstå att det är genom de grafiska 

komponenterna som ideologier i största grad kommer till uttryck, då främst genom 

färger och partiernas loggor. Färgerna genererar konnotationer som kopplas samman 

med partiernas ideologier även om de inte skriftligt kommer till uttryck. Partiledarna 

samt språkröret ger olika kopplingar om ideologi vilka påverkas av deras pose, kläder, 

blick, miljö och omgivning. Samtliga komponenter i affischerna kan tolkas som tecken 

och förmedlar på olika vis och med olika styrka politisk ideologi. 
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8. Diskussion och slutsats 

I följande kapitel konkretiseras studiens resultat i form av en slutdiskussion, vilken grundas i 

studiens syfte samt frågeställning. 

 

Sverige stod länge utan regering efter valet 2018 vilket tyder på att den svenska politiska 

arenan är under förändring. Vad som ligger till grund för den nya politiska arenan kan inte 

några få valaffischer utreda men dem kan bidra med att utreda förekomsten av politisk 

ideologi i partiernas valaffischer. Eftersom Grusell och Nord (2009) menar att valresultatet 

bottnar i det ideologiska principerna och att val inte kan hjälpas av professionaliserade 

kampanjer är det intressant att föra en diskussion i frågan tio år efter att deras studie 

genomfördes. Analysresultatet ger dock inte svar på frågan om professionaliseringens roll i 

frågan om valresultatet, men att professionaliseringen ges uttryck i valaffischer syns både 

genom Håkansson, Johansson & Vigsös (2014) studie samt i de studerade valaffischerna.  

 

Studiens akademiska bidrag kopplas till kvalitativa studier inom fältet politisk 

kommunikation. Specifikt bidrar studien till att undersöka förekomsten av ideologier i 

valaffischer 2018. Professionaliseringen av den politiska kommunikationen är ett faktum både 

vad det gäller studierna i den tidigare forskningen samt resultatet av denna studie. Således bör 

denna studie bidra med att förstärka redan äldre studiers resultat i frågan om den politiska 

professionaliseringen, att den utvecklats och anpassats utifrån den nya politiska arenan. 

Ekman (2011) förklarade att det blivit legitimt att använda PR- och reklambranschen för 

politisk strategisk kommunikation redan vid året då hennes studie utfördes, något som stärker 

resultatet av professionaliseringen vilken kommit till uttryck i de studerade valaffischerna från 

2018. Förekomsten av ideologier existerar men kan ses som knapp, vilket kan tolkas bero på 

den politiska professionaliseringen. Affischens evolution är en anpassning utifrån affischernas 

kontext genom den politiska kommunikationen och dess professionalisering. 

 

Vidare är det värt att nämna att affischen endast är en del av den politiska kampanjen och att 

partiers ideologier kan vara mer förekommande i andra delar av den. Med den aspekten i 

beaktning bör resultatet om ideologins varierande förekomst inte appliceras på partiernas hela 

valkampanj, således blir resultatet av denna studie bara en antydan till den ideologiska 

situation som råder inom den svenska politiken. Men inte mindre intressant för det, affischen 
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är som tidigare nämnts det enda mediet som finns i det offentliga rummet och ett medium som 

inte går att exkludera sig från till skillnad från tv, radio, tidningar och medium i stort. 

 

Den politiska kommunikationen har genererat en maktförskjutning från politikerna till 

medierna (Nord, 2013). Den strategiska politiska kommunikationen samt dess 

professionalisering har likaså ökat i takt med väljarrörligheten, nu talar forskning för att 

kommunikationen med fördel riktas mot utvalda målgrupper. I Sverigedemokraternas affisch 

förmedlas endast partiets förkortning ”SD 2018”, ett retoriskt grepp vilket kan tolkas verka 

för en påminnelse om val till en redan etablerad grupp av anhängare till Sverigedemokraterna, 

snarare än som förmedlare av partiets ideologi.  

 

När det kommer till studiens affischer är det med undantag av Liberalernas, inget annat parti 

som tydligt förmedlar sitt partis ideologi, även om konnotationer ger kopplingar till flera olika 

ideologier. Optimal förvirring kan möjligen kopplas samman med ”ideologiernas död” genom 

att avsändaren medvetet plagierar eller efterliknar en affisch från ett annat block. Trots att 

Ekman (2011) förklarade att politiska ideologier utgör grunden i valet. 

 

Semiotiken och retoriken har genom dess verktyg fungerat som både teori och metod i 

studien. En strategi som Vigsö (2004) brukade för liknande om ändock mycket mer 

omfattande studier. Motiveringen till metod och teori kopplas samman av Vigsö (2004) med 

att både text och bild koopererar. Semiotikens verktyg denotation och konnotation har bidragit 

till studiens djupgående analys, genom semiotiken har det varit möjligt att tolka delarna av 

affischen på ett djupare och mer komplext sätt än vad som varit möjligt vid kvantitativa 

studier. Metoden för den retoriska analysen hämtades från Vigsös (2004) metod om fyra 

retoriska funktioner, idén har varit att reda ut partiledarens alternativt språkrörets funktion 

som avsändare av ethosappell och i förlängningen förmedlare av partiets ideologi. Resultatet 

genom analysen tolkas dock snarare vara en förmedling av politisk gemenskap, vilket verkar 

på liknade vis mellan produkt och konsument vid annonsering i PR- och reklambranschen. 

Hur partiledarna och språkröret profileras kan således kopplas mot partiets 

professionalisering, partiledarna och språkröret fungerar som en produkt av partiet och 

väljarna blir dess konsumenter. Vigsös studie tyder också på att den underförstådda 

argumentationen förekommer i hög grad i affischerna något som också kan kopplas till PR- 

och reklambranschen. Ett fenomen som även varit tydlig i samtliga studerade affischer då 

hyperharmoni, disharmoni och extrem disharmoni varit förekommande. 



46 
 

 

Håkansson, Johansson & Vigsö (2014) beskriver valaffischer som förmedlare av partiets 

principer, vilka ligger till grund för väljarnas röster. Författarna påpekar att argumentationen 

oavsett form kan ske i underförstådd form. Genom underförstådd retorik sker 

kommunikationen, argumenten kan förstärkas genom metaforiska kopplingar och på så vis 

även tydliggöras. Miljöpartiets affisch förstärks genom sin metaforiska koppling av liknade 

bilder som figurerat i medier av Donald Trump. Affischens budskap om att ”klimatet kan inte 

vänta” kopplas mot partiets gröna ideologi, förförståelsen samt den underkommunikation som 

sker stärker affischens budskap särskilt med tanke på Trumps inställning av rådande 

klimatsituation. Bilden och texten i Miljöpartiets affisch bidrar till disharmoni och mottagaren 

får aktivt agera för att tolka innebörden av den.  

 

De grafiska elementen i affischerna som kopplas mot ideologi är främst partiernas politiska 

färger, samtliga affischers grafiska färgutformning grundas i de politiska färgerna som 

partierna förknippats med. Partiernas loggor konnoterar både underförstått och genom 

förförståelse om partiets principer, och för mig efter genomförd studie även om partiets 

ideologier. När det kommer till affischernas texter skiljer de sig åt till viss del, teckengraden 

är dock stor på den text som genererar kopplingar om politik på samtliga affischer.  

 

Nya Moderaterna plagierade Socialdemokraternas affisch och kampanj redan 2006, det kom 

att bli en del av de nya retoriska greppen vilka dåvarande partiledaren Fredrik Reinfeldt stod 

ansvarig för. Det är inför valet 2018 tolv år sedan plagieringen ägde rum och vid närmare 

analys av denna studies affischer går det att tyda flera likheter i Socialdemokraternas och Nya 

Moderaternas affischer, igen. Förmodligen är det professionaliseringen som ger uttryck av 

detta och att affisch-skaparna tänkt och utvecklat affischerna på liknande sätt parallellt. 

Oavsett likheter tyds retoriska grepp som kan liknas med PR- och reklambranschens metoder.  

Affischerna är trots allt en del av valkampanjen, ideologier syns, men utifrån analyserna 

verkar det som de i högre grad verkar för påminnelse om val än något annat.  

 

Vad som blir affischens framtid är svårt att utröna, då valaffischen många gånger ansetts 

överlevt sig själv. Kanske kommer den försvinna helt ur det offentliga rummet? Kanske blir 

kostnaderna för valaffischerna för stora? Osäkerheten gällande affischernas framtid är stor 

men Håkansson, Johansson & Vigsö (2014) menar ändock att affischerna kommer finnas kvar 

för oss i många år framöver. Valaffischen är en del av partiets valkampanj och än så länge är 
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det inget parti som valt att utesluta mediet affisch, oavsett om dess funktion verkar något 

otydlig. ”Det blir helt enkelt ingen riktig valkampanj utan valaffischer.” (Håkansson et al., 

2014, s. 138). 

 

8.1. Vidare studier 

För att utreda förekomsten av politiska ideologier i Sveriges riksdagspartier vore det 

intressant att studera hela valkampanjen, eftersom att utförd studie ämnat svara på 

valaffischen som artefakt och som förmedlare av partiets ideologi vore det intressant att 

utreda förekomsten av ideologi i de andra delarna av kampanjen. Kommer ideologierna till 

uttryck i valkampanjens olika delar eller går politiken mot teoretiseringen gällande 

ideologiernas död?  

 

Vidare för att reda ut hur väljarna uppfattar valaffischer och dess funktion vore det intressant 

att studera dem kvantitativt, genom en enkätundersökning, med syftet att nå information om 

hur affischerna uppfattas av dess målgrupp.  
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Bilagor 

Socialdemokraterna 

Semiotisk analys – denotation 

Tema 1 – Helhet 

Bilden är i färg och tagen rakt framifrån. Stefan Löfven är 

placerad i bildens centrum och hans person upptar en stor del 

av den. I framkant, placerade framför Löfven, syns två barn. 

Det ena barnet har rosa kortärmad tröja och är placerat med 

ryggen mot kameran i den nedra högra delen av bilden. Det 

andra barnet har blå långärmad tröja och syns i profil, barnets 

placering är i den nedre vänstra delen och ett leende syns på 

barnets läppar. I bakgrunden av bilden syns en byggnad, skärpan på denna del av bilden är 

oskarp. Bilden är tagen utomhus, och vad som syns framträda mellan Löfven och byggnaden i 

den ovan vänstra delen tolkas vara grönska. 

Texten ”ETT STARKARE SAMHÄLLE. ETT TRYGGARE SVERIGE.” finns placerat 

framför Löfven i den nedre delen av bilden. En röd ros finns placerad högst upp till höger i 

affischen och under denna återfinns texten Socialdemokraterna i vitt. 

 

Tema 2 – Partiledare/Språkrör 

Löfven ser ut att stå helt still och han ser avslappnad ut i sin hållning, munnen är stängd och 

blicken hålls rakt in i kameran. Löfven är klädd i blå skjorta (uppknäppt) och mörk kavaj, på 

sitt vänstra kavajslag syns en pin vilken tyds som partiets logga.  

 

Tema 3 – Text 

Texten som syns tydligt i bilden upptar en yta om halva affischen, texten utgörs av fyra rader 

med skrift i versaler i vitt mot en röd bakgrund. Texten Socialdemokraterna syns också som 

text i det övre högra hörnet skrivet med gemener och mot bilden som bakgrund. 

 

Tema 4 – Ideologi 

- 
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Socialdemokraterna 

Semiotisk analys - konnotation 

Tema 1 – Helhet 

Löfven är placerad mitt i Sverige på en plats som kan tydas som en skolgård med lekande 

barn. Av klädseln att döma samt av grönskan ges en känsla om värme och sommar. 

Byggnaden i bakgrunden indikerar trots oskärpan om att det är en skola och att samtliga 

personer i bilden således befinner sig på en skolgård. Glada lekande barn indikerar på 

gemenskap och trygghet men även om framtid. 

 

Tema 2 – Partiledaren/Språkrör 

Löfven är i centrum, han är avslappnad och den översta knappen i skjortan är uppknäppt även 

kavajen är öppen, och han ger ett tryggt och avslappnande intryck. Med sitt kroppsspråk 

förmedlar Löfven ett lugn delvis därför att han står stilla vilket också förstärks genom texten 

om trygghet. Han är genom sitt parti den som kan skapa trygghet, trygghet nu, på skolgården, 

och trygghet för barnens framtid. 

 

Tema 3 – Text 

Texten upptar en stor del av affischen och är skarp i sitt utryck genom versaler. Vit text mot 

röd bakgrund, stärker också genom dess färg den politiska ideologin. Budskapet tillsammans 

med bilden förstärks och bilden och texten samverkar för partiet. 

Texten Socialdemokraterna är inte särskilt framträdande men genom partiets logga och bild är 

det ändock tydligt om vem som är avsändare. 

 

Tema 4 – Ideologi 

Textens grafiska delar tolkas som partiets ideologiska grund den röda färgen konnoterar 

socialism. Vidare är det en avslappnad Löfven som ger känsla av trygghet, som partiet 

förmedlar genom bilden. 

 

Socialdemokraterna  

Retorisk analys 

Ikoniska funktionen 

Glada barn, sommar, skolgård (känsla av frihet) samt en avslappnad Löfven och texten ”ETT 

STARKARE SAMHÄLLE. ETT TRYGGARE SVERIGE” genererar associationer om 

igenkännbarhet vilket verkar för den ikoniska funktionen inom retoriken. 
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Konventionella funktionen 

Färgerna som förekommer i text och logga verkar som kodad information, rött läses som en 

färg av socialismen vilket genererar en koppling till partiets ideologi. 

 

Grafiska funktionen 

Texten är av ett kraftigt typsnitt och tryckt i versaler vilket ger associationer om stabilitet, 

tydlighet och trygghet. Tillsammans med de andra retoriska funktionerna bidrar de till att 

skapa uppmärksamhet för affischen. 

 

Ethosappell 

Tillsammans med ovan nämnda funktioner tolkas texten utifrån ikoner och koder och verkar 

gemensamt för budskapet. Socialdemokraternas partiledare har genom de retoriska greppen 

verkat för ethos och stärkt partiets förmåga att förknippas med trygghet och gemenskap. 

Således blir Löfven en produkt av partiet.  

 

Nya Moderaterna 

Semiotisk analys – denotation 

Tema 1 – Helhet 

Bilden är svart och vit. Ulf Kristersson är i sin helhet 

placerad i bildens centrum och av hans hållning att döma rör 

han på sig när bilden tas, i riktning mot kameran, framåt. 

Kristersson är bildens centrum och bakom honom syns två 

barn. Till vänster i bilden syns ett barn, klätt i kortbyxor och 

kortärmad tröja detta barn ser ut att vara i rörelse. Till höger i 

bild placerat bakom Kristersson syns ett barn på en 

sparkcykel även detta barn är vad som kan tolkas i rörelse. 

Barnets kläder är vad som går att likna vid kortbyxor samt 

kortärmad tröja, eventuellt bär detta barn en hjälm på huvudet. En stor byggnad går att 

urskilja i bildens bakgrund. 

Texten ”NU TAR VI TAG I SVERIGE” skrivet med blå versaler syns i bilden framför 

Kristersson, texten upptar cirka 40 procent av bildens yta. I det övre vänstra hörnet återfinns 

texterna ”moderaterna.se” samt ”Lika för Alla” båda dessa texter är vita till färgen. I det högra 

övre hörnet finns texten ”Nya, m och moderaterna” vilka är blå till färgen. 
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Tema 2 – Partiledare/Språkrör  

Kristersson ser ut att vara i rörelse framåt. Han bär en vit skjorta och har uppkavlade ärmar. 

Kristersson har blicken in i kameran och bär ett neutralt kroppsligt uttryck. På sin vänstra 

handled har Kristersson en klocka, övriga accessoarer som återfinns är glasögon samt en slips. 

 

Tema 3 – Text 

Huvudtexten i bilden upptar en yta om ca 40 procent, den är skriven i versaler och dess färg är 

blå. Huvudtexten är uppdelad i tre rader och är placerad direkt mot bilden som bakgrund. Den 

mindre texten uppe till vänster är vit och skriven med gemener, texten som återfinns uppe till 

höger i bild är blå och även den skriven med gemener. 

 

Tema 4 – Ideologi 

- 

 

Nya Moderaterna 

Semiotisk analys – konnotation 

Tema 1 – Helhet 

Kristersson är i rörelse, på väg framåt. Hans vita skjortärmar är uppkavlade och han ser ut att 

vara redo för att arbeta. Barnen som ser ut att leka, gör det troligtvis på en skolgård. Både 

barnens och Kristerssons kläder samt det ljus som faller in i bilden genererar en känsla om 

sommar och värme. Byggnaden som syns i bakgrunden är av oskarp karaktär vilket gör att 

fokus faller på Kristersson. Det är Kristersson som leder politiken och som ”tar tag i Sverige”. 

 

Tema 2 – Partiledaren/Språkrör 

Kristersson ser bestämd ut, de uppkavlade skjortärmarna konnoterar dock en avspänd känsla. 

Kristersson är en av oss, med bestämda steg och skarp blick är han på väg framåt för att ta tag 

i Sverige.  

 

Tema 3 - Text 

Texten ”NU TAR VI TAG I SVERIGE” är skriven i versaler, texten är tydlig och skarp och 

ger en känsla av makt. Blå färg mot svart och vit bakgrund generera tydlighet och en 

förnimmelse om partiets ideologi. Partiets logga förstärker budskapet om stundande val. 
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Tema 4 – Ideologi 

Textens färg är blå vilket ger en känsla om det borgerliga blocket, även textens innehåll samt 

budskap påvisar att partiet tycker det är tid för att ta tag i Sverige till motsats vad som sittande 

regering tolkats gjort. Kristerssons uppkavlade ärmar visar på lugn, samtidigt som det visar att 

han är redo för att jobba. Vi ska ta tag i Sverige, vilka är vi? Något otydligt, kan syftas röra 

Sverige som folk inkluderat alla eller så syftar ”vi” till endast partiet. 

 

Nya Moderaterna 

Retorisk analys 

Ikoniska funktionen 

Lekande barn på en solig skolgård, genererar igenkänning, glädje och lycka men för vissa 

personer det motsatta. Kristersson visar med sin rörelse framåt och sina uppkavlade ärmar att 

han är redo för att jobba samt ta tag i det problem som antyds i texten. De visuella element 

som kan tolkas i bilden är bland annat skolgård, lekande barn, och Kristersson i färd med 

arbete, samtliga element tolkas ikoniskt. Affischen är i svart och vitt vilket gör att den blå 

färgen blir mer framträdande. Den svartvita bilden ger också en känsla av något gammalt, 

färgen i texten visar framtid, således visar Kristersson oss vägen genom partiet och fram till 

det nya Sverige. 

 

Konventionella funktionen 

Texten i affischen är blå, så även partiets logga. Kodade föreställningar om Nya Moderaternas 

ideologi samt ”färg” förstärks av texten som återfinns i affischen, texten domineras av blått 

och följaktligen tolkas färgen ge uttryck för partiets ideologi.  

 

Grafiska funktionen 

Tillsammans med den ikoniska och konventionella funktionen kan de grafiska elementen 

tolkas i affischen. Huvudtexten är skriven med versaler utan klack, sanserif. Sanserifer är till 

sin enkla form ett utmärkt val när det kommer till rubriker eller till text på skyltar och reklam 

vilka ofta läses på avstånd (Bergström, 2017).  

 

Ethosappell 

Kristersson är på väg att ta tag i Sverige, han har kavlat upp sina ärmar och har sin blick fäst 

in i kameran och mot bildens mottagare. Texten i affischen förstärker Kristerssons ethos och 
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tillsammans verkar bild och text för uppmärksamhet. Kristersson ser stark och målmedveten 

ut vilket ger en känsla om en stark partiledare som inte viker för någonting. 

 

Sverigedemokraterna 

Semiotisk analys – denotation 

Tema 1 – Helhet  

Bilden är i färg. På affischen syns två personer den ena mannen 

är partiledare Jimmie Åkesson och den andra mannen är 

presschef Henrik Vinge. Vinge är klädd i ljusa byxor och ljus 

skjorta vilken är uppknäppt i de översta knapparna, han bär en 

brun livrem. Vinge har sina händer placerade i midjan och håret 

ser välkammat ut, ett leende är tydligt framträdande. Både 

Åkesson och Vinge tittar in i kameran och tillsammans upptar 

dom nästan hela affischens yta. Bakgrunden är ljus, vit. Texten 

”SD2018” finns centrerat i bilden och i en färgskala av rosa och 

gul, färgskalan ser ut att röra sig från vänster till höger. Längst ner till höger i bilden syns en 

lila kvadratisk bild som innehåller en blå blomma med gul kärna samt bokstäverna S och D 

vilka är skrivna i vitt. Ovanför Åkesson och Vinge syns svag vit text vilken är oläslig. 

 

Tema 2 – Partiledare/Språkrör 

Åkesson står stilla, med sina armar korslagda, Åkesson är klädd i ljusa byxor och skjorta och 

han bär en vinröd slips och en grå pullover samt mörka glasögon. Åkesson är välkammad och 

har kort skäggstubb samt ett leende på sina läppar.  

 

Tema 3 – Text 

Texten som syns i bilden är centrerad, och skriven på en rad i vad som kan liknas vara ett 

mjukt typsnitt. Texten är skriven med versaler och i rosa mot gula nyanser. Även texten ”SD” 

i det högra nedre hörnet är skrivet med versaler. 

 

Tema 4 – Ideologi 

- 
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Sverigedemokraterna 

Semiotisk analys – konnotation 

Tema 1 – Helhet 

Bilden upplevs arrangerad, tagen i en studio. Både Åkesson och Vinge ger ett glatt intryck, 

båda ler och blickar in i kameran. Texten känns även den lekfull, genom sin grafiska 

komposition.  

 

Tema 2 – Partiledare/Språkrör 

Åkesson står stilla, med sina armar korslagda, hållningen upplevs både avslappnad och 

avståndstagande på samma gång. Leendet skänker känslan om avslappning medan de 

korslagda armarna tolkas som avståndstagande. Partiledarens klädval är ljust och vårdat. 

Åkesson är placerad till vänster i affischen och vid sin sida har han Vinge. Åkesson framstår 

vara i samma position som Vinge då inget extra fokus riktas mot honom, således genererar det 

visuella konnotationerna att dessa två män är lika viktiga för partiet. Vilket ger konnotationer 

om gemenskap och lika värde.  

 

Tema 3 – Text 

Texten på affischen är skriven som endast en förkortning av partiets namn. Färgvalet är 

lekfullt och dess placering gör att det fångar mottagarens fokus. Partiet är nu så etablerat att 

de väljer att bryta mot det traditioner som varit, ett retoriskt grepp om att inte förmedla 

budskap mer än genom partiets förkortning. Partiets logga är trots sin placering framträdande 

i sin utformning. Loggan bryter av mot affischens övriga ljusa och lekfulla element. 

 

Tema 4 – Ideologi 

Textens rosa färg kopplas samman med feministisk ideologi, vilket jag med min förförståelse 

tolkar motsägelsefullt. Den gula färgen konnoteras vara partiets färg och kopplas vagt mot 

partiets ideologier. Texten ”SD2018” ger ett modernt uttryck, och verkar lekfullt, och ger 

andra associationer än dem man traditionellt kopplar till valaffischer. Partiets val av att endast 

presentera texten ”SD2018” ses som ett retoriskt grepp och kan tolkas komma genom partiets 

professionalisering. Partiets logga verkar för ideologi likaså kompositionen av färger, min 

förståelsehorisont utgör kopplingar mot nationalism och socialkonservatism. 
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Sverigedemokraterna  

Retorisk analys 

Ikoniska funktionen 

Åkesson och Vinge ser glada ut, av bilden att döma är den arrangerad vilket gör att man 

ändock vill placera den i någon form av kommunikativt material. Sverigedemokraternas logga 

är tydlig vilket gör att även om textliga inslag saknas förmedlas partiet som affischens 

avsändare trots allt. SD kan verka ikoniskt symboliskt. Även Åkesson själv kan genom sin 

person verka som partiets ikon och skapa igenkänning vilket kan bidraga med att texten 

Sverigedemokraterna inte behövs, det tolkas och tyds likväl. 

 

Konventionella funktionen 

Sverigedemokraternas logga är den visuella del som verkar som kod, den ger associationer 

om vad partiet står för ideologiskt.  

 

Grafiska funktionen 

Huvudtexten är skriven i versaler med ett sanseriftypsnitt. Texten är av mjuka former vilket 

indikerar på mjukhet. Textfärgen är rosa mot gul och ger en känsla av värme.  

 

Ethosappell 

Åkesson verkar för gemenskap, han är lika framträdande i bilden som hans kollega Vinge. 

Det kan tolkas som att dessa personer har lika värde vilket generar kopplingar till att partiet 

verkar tillsammans. Åkesson tolkas som mänsklig och genom både kläder och kroppsligt 

uttryck ger han en känsla av värme. Han visar att han inte gör skillnad på medarbetare utan att 

dessa jobbar sida vid sida. 
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Centerpartiet 

Semiotisk analys – denotation 

Tema 1 – Helhet 

Bilden är i färg, tagen utomhus. Kvinnan på bilden är 

Centerpartiets partiledare Annie Lööf, hon är placerad mitt i 

bilden och det är hennes överkropp som upptar nästan hela 

ytan. Lööf är klädd i en ljus kortärmad topp, hennes hår är 

utsläppt och den accessoar som syns är ett halsband. Lööf har 

blicken fäst mot kameran och hennes kropp är något vriden, 

den vänstra axeln ser ut att vara närmare kameran. Lööf har 

munnen stängd men ett svagt leende går att urskilja, hennes 

armar syns vagt i bilden och så även höger hand. Bakom Lööf 

syns oskarp grönska från vad som ser ut att vara träd. Texten 

”FRAMÅT!” syns i versaler precis under bildens mitt, och nedanför den texten syns texten 

”Centerpartiet” samt också en liten vit pratbubbla med texten ”NÄRODLAD POLITIK”. 

 

Tema 2 – Partiledare/Språkrör 

Lööf ser ut att stå still, ögonen riktas mot kameran och munnen håller hon stängd. Toppen är 

kortärmad och ljus och ett halsband syns tydligt hängandes om Lööfs hals, håret är rödlätt och 

löst utsläppt.  

 

Tema 3 – Text 

Huvudtexten ”Framåt!” är skriven i vitt med versaler och i ett typsnitt utan klack. Typsnittet 

är inte strikt, med raka linjer och former utan har ett enklare utryck med variation i utförandet. 

Texten Centerpartiet återfinns i bildens nedre mitt, skriven som gemener. Texten som finns i 

den vita bubblan framträder genom att texten ”skurits ur” vilket gör att textens färg är samma 

som Lööfs topp. 

 

Tema 4 – Ideologi 

- 
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Centerpartiet 

Semiotisk analys – konnotation 

Tema 1 – Helhet 

Bilden är tagen i naturen vilket den prunkande grönskan vittnar om, trots att den syns med 

viss oskärpa i bildens bakgrund. Solens strålar tränger igenom bilden och ger en känsla av en 

varm sommardag, känslan om sommardag förstärks av Lööfs kläder vilket tyder på att det är 

varmt ute. Hennes min ger ett avslappnat intryck och hennes hållning ger en känsla av lugn. 

Texten framåt! talar för att Lööf vill leda Sverige framåt och att de är politik de handlar om 

konnoteras genom partiets logga som återfinns i nedre delen av bilden. 

 

Tema 2 – Partiledaren/Språkrör 

Lööf är bildens kärna och hon utgör den största delen av den. Hon ger ett avslappnat och 

alldagligt intryck, som om bilden var tagen av hennes man eller kanske vän. Bilden känns 

genuin och varm vilket både solen, grönskan och Lööf själv bidrar till. Lööf ser trygg och 

stark ut där hon står. 

 

Tema 3 – Text 

Texten utgör en ganska stor del av bilden vilket stärker dess budskap. Vita oregelbundna 

versaler med ett avslutande utropstecken förstärker budskapet. Att versalerna är lekfulla till 

sin form gör det hela mindre formellt. Partiets logga binder samman delarna och gör 

budskapet tolkningsbart, Centerpartiet vill framåt med Annie Lööf. 

 

Tema 4 – Ideologi 

Texten framåt! Kan tydas med styrka och bestämdhet som en vilja och kamp om att nå framåt. 

Lööfs egna lugna position talar dock mot det motsatta, hon ger ett intryck av att det är bra där 

hon befinner sig och ger en känsla om att hon vill stanna där hon är. Ideologiska kopplingar 

som framkommer kopplas med affischens hela färgkombination och logga. Den gröna färgen i 

den prunkande grönskan och den politiska kontexten förmedlar konnotationer om grön 

ideologi. 
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Centerpartiet 

Retorisk analys 

Ikoniska funktionen 

Lööf ser både lugn och avslappnad ut, klädseln samt bilden om sommar genererar 

igenkänning och tillsammans verkar dessa element retoriskt för den ikoniska funktionen. 

 

Konventionella funktionen 

Partiets logga verkar som en kod, precis som andra delar i bilden. Grönskan ger en känsla av 

skog och land vilket kan verka för partiets ideologi, historiskt sett är Centerpartiet ett parti för 

landsbygden vilket är nära förknippat med skog och land. Även färgen grön (grönskan) kan 

bidra med kodningar om partiets ideologiska ställning. 

 

Grafiska funktionen 

Texten ”Framåt!” är lekfull i sin grafiska form men budskapet är starkt och ger en känsla om 

att partiet inte är tillfreds med rådande situation, även om bilden på Lööf verkar för det 

motsatta. Vit text i både text och logga gör att det stärker sin koppling till varandra. 

Disharmoni är när bild och text blir motsägelser, mottagaren måste själv aktivt jobba för en 

lösning vilket gör mottagaren aktivt lockad till underkommunikation (Bergström, 2017). I 

Centerpartiets affisch, bör man kunna tala om disharmoni då bild och text upplevs som 

motsägelser. 

 

Ethosappell 

Lööfs blick in i kameran visar styrka. Bilden förmedlar värme, det avslappnade intrycket som 

Lööf ger, skapar disharmoni mellan hennes approach och texten framåt! Partiledaren är en 

produkt av partiet, vilket kan kopplas till partiets professionalisering. 
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Vänsterpartiet 

Semiotisk analys – denotation 

Tema 1 – Helhet 

Bilden är tagen utomhus, den upplevs inte direkt som 

arrangerad och den är i färg. Mannen till höger i bilden är 

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt. Sjöstedt ser ut att 

vara still när bilden tas och hans kropp är positionerad snett 

framifrån, hans blick är fäst mot kameran. Vid sin högra sida 

har Sjöstedt en grupp med människor av varierad ålder och 

kön. Sjöstedt är inte placerad längst fram i bilden utan den 

positionen har två kvinnor varav den ena håller i en bebis. 

Den ena kvinnan är klädd i jeansjacka svarta tunna byxor samt sandaler. Kvinnan som håller i 

bebisen är klädd i svart lössittande kappa och ljusa byxor, även denna kvinna bär sandaler. 

Bebisen är klädd i blå solhatt, gulmönstrad body samt brunmönstrade byxor. Bakom 

kvinnorna syns flera människor iklädda vad som uppfattas vara sommarkläder. Marken som 

människorna står på är av gatsten och i bakgrunden syns grönska från träd. Texten ”Ett 

Sverige för alla, inte bara för de rikaste.” syns i den nedre delen av affischen och upptar en yta 

om cirka 50 procent. Texten är vit och skriven med både versaler och gemener och orden ”för 

alla” är understruket med ett rött horisontellt streck. Under bilden syns ett mindre vitt fält och 

till vänster i nedre delen av detta fält finns texten ”Jonas Sjöstedt, Partiledare” samt ”Rösta på 

Vänsterpartiet 9 september”. Till höger längst ner i bilden återfinns vad som ser ut att vara en 

röd blomma med ett vitt V i mitten, blomman sammanfogar bildens delar med varandra.  

 

Tema 2 – Partiledare/Språkrör 

Sjöstedt är klädd i ljus skjorta och blå jeans hans livrem är brun och skon som går att tyda är 

av mörkare modell. Skjortan är uppknäppt och ärmarna är uppkavlade och Sjöstedts högra 

arm hänger längs med kroppen medan den vänstra armen hålls i sidan av midjan. Sjöstedt ser 

ut som han ler samtidigt som han kisar mot solen in i kameran. 

 

Tema 3 – Text 

Texten ”Ett Sverige för alla, inte bara för de rikaste.” är skriven på fyra olika rader i den 

vänstra delen av bilden, texten är vit och situationstecken är utskrivna i texten. Den övriga 

texten som syns i det vita fältet är svart. ”Jonas Sjöstedt, Partiledare” är skriven i ”normal stil” 

till skillnad från texten ”Rösta på Vänsterpartiet 9 september” som är skriven i ”fet stil”. 
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Tema 4 – Ideologi 

- 

 

Vänsterpartiet  

Semiotisk analys – konnotation 

Tema 1 – Helhet 

Sjöstedt är placerad till höger i bilden han ger ett vardagligt intryck och uppfattas vara en del 

av folket. Även om Sjöstedt är framträdande i bilden står han inte längst fram den platsen 

utgörs istället av två kvinnor och en bebis, kanske är det två mammor som håller i sitt barn? 

Sjöstedt ser nöjd ut i sammanhanget och hans leende tillsammans med övriga människors 

utryck ger hela bilden värme. Bilden ser ut att vara tagen på ett torg, vilket gatstenen vittnar 

om. Att det är sommar tolkas av människornas kläder, ljusinsläppet i bilden samt den grönska 

som syns i bildens bakgrund. 

Texten ”Ett Sverige för alla, inte bara för de rikaste.” är skrivet som ett citat och är Sjöstedts 

egna ord. Tillsammans med värmen och de andra känslorna som det visuella konnoterar tolkar 

jag helheten som varm, ett Sverige för alla helt enkelt. 

 

Tema 2 – Partiledare/Språkrör  

Sjöstedts lugna och lediga uttryck ger ett avslappnat intryck. Även om Sjöstedts person är i 

fokus är det ändå de två kvinnorna och bebisen som är placerade längst fram. Sjöstedts 

uppkavlade ärmar vittnar mer om mänsklig värme än om arbete i detta sammanhang, värme i 

frågan om sol samt om allas lika värde, där Sverige inte bara är för de rikaste. 

 

Tema 3 – Text 

I denna affisch upptas delen av text med cirka 50 procent. Huvudtexten i bilden är ett citat, 

färgen som texten har är vit, ett rött streck som stryker under ”för alla” vittnar om partiets 

ideologi i dubbel bemärkelse. Typsnittet är av sanserifmodell och skrivet som gemener. 

Texterna som finns i det vita fältet uppmanar mottagaren till att rösta den 9 september. 

 

Tema 4 – Ideologi 

Färger, budskap samt uppmaningar kan ses som konstruktioner av ideologi, dessa kräver dock 

förförståelse. Den röda färgen vittnar om den vänstra politiska sidan, vilket även partiets 

namn hjälper till att förtydliga, så även partiets logga. Visuella element vittnar om vår samtid, 
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en samtid av allas lika värde, samt värme. Uppmaningen till att rösta vittnar om att det är en 

valaffisch och att Vänsterpartiets partiledare presenteras vid namn förstärker dess kontext. 

 

Vänsterpartiet 

Retorisk analys 

Ikoniska funktionen 

Glada människor, sommar och torg är alla element som vi känner igen. De bidrar till känslor 

och dessa verkar för den ikoniska funktionen inom retoriken. Sjöstedt ser också nöjd och glad 

ut och tillsammans med bildens texter råder det inga tvivel om, att de är en valaffisch som 

förmedlas.  

 

Konventionella funktionen 

Visuellt finns det flera element i affischen som verkar som kodad information. Vänsterpartiets 

logga ger en koppling till dess ideologiska konstruktion och texten ”Rösta på Vänsterpartiet 9 

september” talar sitt tydliga språk.  

 

Grafiska funktionen 

Färgen röd verkar även den för partiets ideologi. Delar av textens budskap är understruket, 

och kan tolkas vara av större vikt. Det understrukna är en form av kod som vi bär med oss i 

vår förförståelse, är ett ord understruket bör man lägga vikt vid det. 

 

Ethosappell 

Sjöstedt är avslappnad i sitt utryck, med blicken fäst in i kameran. Han ger känslan av 

gemenskap, han är en del av folket, det vanliga folket. Texten förstärker bilden och 

gemensamt förmedlar de en tydlig socialistisk politik. 
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Kristdemokraterna 

Semiotisk analys – denotation 

Tema 1 – Helhet 

Bilden är i färg. På affischen syns kvinnan som är 

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor. Busch 

Thor är placerad så att halva ansiktet syns i bilden, resterande 

del är utanför bilden, den del av ansiktet som syns återfinns i 

den högra delen av bilden. Bakgrunden i bilden är ljusblå och 

texten ”DU SKA KUNNA LITA PÅ SVERIGE” syns i den 

vänstra övre delen av affischen och omges i över och 

underkant av två vita streck. Texten är gul och skriven med 

versaler och verkar på fyra rader. I bildens nedre högra hörn 

finns en blå kvadrat med en vit tunn innerram, bokstäverna K och D är placerade vertikalt i 

fyrkanten och ett vitt tunt streck syns under bokstaven D. 

 

Tema 2 – Partiledare/Språkrör 

Busch Thor står stilla, hon ger ett neutralt intryck och hon håller sin mun stängd, ögat är fäst i 

kameran. Busch Thor har blont kortklippt utsläppt hår, hennes tröja är vit. 

 

Tema 3 – Text 

Gula versaler utgör texten och gör den tydlig mot bildens blå bakgrund, texten upptar en yta 

av ca 25 procent. Vidare är det två vita bokstäver som syns i den blå fyrkanten, dessa är också 

versaler. Typsnitt för samtlig text utgörs av sanserifmodell. 

 

Tema 4 – Ideologi 

- 

 

Kristdemokraterna 

Semiotisk analys - konnotation 

Tema 1 – Helhet 

Bilden upplevs arrangerad, tagen i en studio. Busch Thor ger ett bestämt men samtidigt 

neutralt intryck. Hennes utsläppta hår och den vita tröjan ger känslan av värme. Busch Thor 

har fäst sin blick in i kameran och tillsammans med texten ”DU SKA KUNNA LITA PÅ 

SVERIGE” ges konnotationer om att endast halva Busch Thor utrycker budskapet. Därför blir 



67 
 

budskapet tillsammans med bilden inte så starkt, ett motsägelsefullt och lekfullt drag på 

samma gång, vilket enligt Bergström inte alltid faller väl ut. Extrem disharmoni är när 

samspel mellan bild och text skapar bristkommunikation och förvirring (Bergström, 2017). 

Bilden konnoterar ändock allvar och med sin konstruktion med både text och bild (logga) 

vittnar den om att de är ett politiskt val i antågande.  

 

Tema 2 – Partiledare/Språkrör 

Busch Thor upptar cirka 50 procent av bilden och det finns inga andra visuella element 

förutom text och partiets logga. Utifrån den bakgrunden blir det därför Busch Thor som drar 

till sig uppmärksamheten. Hon har sitt öga fäst in i kameran och hon ser relativt neutral ut i 

sin position. 

 

Tema 3 – Text 

Textdelen utgör cirka 25 procent av bilden, den gula färgen förstärks och förtydligas mot den 

blå bakgrunden. Versalerna är hårda och raka i sitt snitt och ger ett formellt intryck. Partiets 

logga binder samman de visuella delarna i affischen som uppfattas skapa extrem disharmoni, 

loggan behövs för att tolka partiet som avsändare. 

 

Tema 4 – Ideologi 

Färgval och komposition kan kopplas samman mot ideologisk konstruktion blå, gul och vit är 

färger som förbinder Sverige. Texten ”DU SKA KUNNA LITA PÅ SVERIGE” tolkas som 

om partiet inför valet, med då sittande regering, inte litade på Sverige. Ett starkt budskap som 

vittnar om missnöje. Busch Thor ska med partiets hjälp genomföra förändringar, vilka hon 

antyder ska generera känslor om att kunna lita på Sverige. 

 

Kristdemokraterna 

Retorisk analys 

Ikoniska funktionen 

Busch Thor ger ett neutralt intryck, tröjan är ljus och håret lika så. Hennes blick (ögat) syns 

vara fäst mot kameran, det ger känsla av styrka. Vidare verkar kompositionen med färger 

ikoniskt då dessa kopplas samman som en form av den svenska flaggan. Partiets logga verkar 

ikoniskt om politik och genom kontexten genereras minnet att koppla samman artefakten med 

stundande val. 
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Konventionella funktionen 

Den blå färgen som ligger i grunden för bilden verkar kodande för partiets ideologi, så även 

partiets logga. Genom förståelsehorisonten tolkas dessa delar retoriskt, som koder om partiets 

politiska tillhörighet och ideologi. 

  

Grafiska funktionen 

Färgerna i bilden, både när det gäller text och logga skapar tillsammans med övriga 

komponenter uppmärksamhet. Uppmärksamhet om att det stundar val, utan att de 

bokstavligen står utskrivet. 

 

Ethosappell 

Även om Busch Thor ser målmedveten ut ger hon ett neutralt uttryck. Hennes ansikte syns 

bara till hälften i bild vilket skapar funderingar. Funderingar om hon menar att fullfölja det 

som står utskrivit i texten? Det som tidigare nämnts om bildens visuella kombination är att det 

går att tolka som om en form av extrem disharmoni. Således skapar affischen förvirring, men 

förmedlar trots detta med hjälp av färgval samt logga om att det är val i antågande. 
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Liberalerna 

Semiotisk analys – denotation 

Tema 1 - Helhet 

Bilden är i färg och tagen utomhus. Mannen på bilden är 

Liberalernas partiledare Jan Björklund. Han är placerad mitt i 

bilden och det är Björklunds överkropp som upptar den större 

delen av bildens yta. Björklund är klädd i mörkblå skjorta och 

den översta knappen är öppen. Bilden är tagen rakt mot 

Björklund och hans ögon är riktade mot kameran. Bakom 

Björklund syns blå himmel samt grönska. Den del som är av 

grönska återfinns i den vänstra delen av affischen. Texten ”Skolan först.” är det förmedlade 

budskapet och det står skrivet i gemener och av typsnitt sanserifmodell. Till höger längst ner i 

bilden syns bokstaven L, som versal skriven med ett mjukt typsnitt. Under bokstaven L finns 

texten Liberalerna. 

 

Tema 2 – Partiledare/Språkrör 

Björklund står still och armarna håller han längs med kroppen. Färgen på Björklunds skjorta 

är blå och han har kortklippt grått hår samt skäggstubb. Munnen håller Björklund stängd men 

ett svagt leende går att urskilja, ögonen är riktade mot kameran. 

 

Tema 3 – Text  

Bildens texter är skrivna i vit färg och som gemener. Bokstaven L har en mjukare form än den 

övriga texten i bilden. 

 

Tema 4 – Ideologi 

- 

 

Liberalerna 

Semiotisk analys – konnotation  

Tema 1 – Helhet 

Bilden är tagen utomhus, känslan av sommar och värme ges utav den blå himlen som syns 

bakom Björklund. Björklunds skjorta indikerar också på att det är varmt och han förmedlar 

genom den och sin hållning att han är avslappnad. Texten ”Skolan först.” tyder på att 

Liberalerna prioriterar skolan före andra sakfrågor.  
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Tema 2 – Partiledare/Språkrör 

Björklund upptar den största delen av bilden och utgör på så vis bildens fokus. Björklund ger 

ett avslappnat intryck hans skäggstubb samt uppknäppta skjorta ger indikationer om semester. 

Björklund ser nöjd ut i sammanhanget och förmedlar känslan av semester. 

 

Tema 3 – Text 

Texten är inte särskilt stor och den utgör en lite del av affischen, den är vit och tryckt i ett 

typsnitt av sanserifmodell. Budskapet avslutas med en punkt, vilket ger en känsla om att det 

räcker så här, mer behöver inte påtalas, skolan ska vara först. Partiets logga förstärker 

affischens innehåll, Liberalerna har alltid varit ett parti med skolan i fokus vilket gör att 

delarna binds samman och känns traditionella. 

 

Tema 4 – Ideologi 

Den blå färgen i affischen genererar konnotationer om den högra sidans politik. Liberalerna 

verkar ideologiskt genom sitt namn och logga, tydligt och traditionellt. 

 

Liberalerna 

Retorisk analys 

Ikoniska funktionen 

Björklund förmedlar lugn och han ser nöjd ut där han står. Hans kläder, skäggstubb och 

övriga visuella element i bilden ger en känsla av sommar och semester. Ikoniska element som 

verkar för mottagarens minne, i detta fall om semester.  

 

Konventionella funktionen 

Liberalernas logga samt texten som finns i affischen verkar som retoriska koder, generella 

uppfattningar om partiets ideologi. 

 

Grafiska funktionen 

Texten ”Skolan först.” är tydlig. Den vita färgen som återfinns i både text och logga gör att de 

kopplas samman och tolkas gemensamt. Texten avslutas med en punkt och ger känslan av 

lugn, detta behöver inte skrikas ut, partiet och Björklund påminner bara om dess 

prioriteringar. 
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Ethosappell 

Björklunds blick ger styrka åt bilden, han har fokuserat sin blick mot kameran till mottagaren. 

Han ser avslappnad ut och förmedlar en känsla om semester, han är en man av folket. 

Björklunds profilering tillsammans med övriga element verkar ikoniskt och på så vis 

förstärker han sitt ethos.  

 

Miljöpartiet 

Semiotisk analys – denotation 

Tema 1 – Helhet  

Bilden är i färg. Isabella Lövin sitter upprätt ned vid en 

träskiva (bord), framför sig har hon en svart uppslagen 

dokumentmapp innehållandes papper. I sin högra hand 

håller hon en penna vilken lutar med sin spets mot pappret. 

Lövin syns i den vänstra delen av affischen och bredvid sig 

till höger, snett bakom, syns tre kvinnor, samtliga kvinnor 

är klädda i svart och positionerade som om dem lutar sig 

framåt. Samtliga kvinnor har sin blick ner i 

dokumentmappen. Rummet som dem befinner sig i har 

ljusa väggar samt ett grått parti, vilket kan liknas med en gardin. 

Texten ”Nu” utgör affischens rubrik och den är placerad i den övre delen av affischen. En 

underrubrik finns placerad under bokstaven N ”Klimatet kan inte vänta.” Även en oläsbar 

lodrät text finns i affischens vänstra nedre del samt texten ”Val 2018”. Till höger i affischens 

nedre del står texten ”Miljöpartiet de gröna” och en oregelbunden cirkel med grön kärna samt 

en gul blomma ses i slutet av denna text. Samtlig text är skriven i vitt och av sanserifmodell. 

 

Tema 2 – Partiledare/Språkrör 

Lövin sitter ner, hon håller i en penna och tittar in i kameran, hon bär svarta kläder och har 

utsläppt axellångt hår. Lövin har sin mun stängd och hon ser allvarsam ut där hon sitter. 

 

Tema 3 – Text 

Texten ”Nu” upptar cirka 50 procent av affischens yta, typsnittet som brukats är av 

sanserifmodell. Underrubriken tycks vara i samma typsnitt. Texten ”Miljöpartiet de gröna” är 

skriven i ett mjukare typsnitt, samtliga texter är skrivna i gemener och vita till färgen. 

 



72 
 

Tema 4 – Ideolog 

- 

 

Miljöpartiet 

Semiotisk analys – konnotation 

Tema 1 – Helhet 

Bilden är arrangerad och tydlig i sitt budskap, Lövin sitter 

ner och skriver på ett viktigt dokument vilket de tre andra 

kvinnorna på bilden bevittnar. Texterna i bilden, de läsbara, 

förstärker budskapet och skapar en helhetsbild som främjar 

Miljöpartiets politik. De stundar val, och att detta skrivs ut, 

gör budskapet än starkare. 

 

Min förståelsehorisont ger mig möjligheten att tyda och tolka 

affischen på flera nivåer, bildens komposition känns igen.  

Donald Trump har genom medier figurerat på liknande sätt, 

sittandes med en penna och en dokumentmapp framför sig. 

Skillnaderna är att Trump varit omgiven av enbart män. 

Plagieringen kan tolkas som ett medvetet grepp från Miljöpartiets sida, att skapa diskussion 

om rådande situation, Nu! 

 

Tema 2 – Partiledare/Språkrör 

Lövin ser bestämd ut, i färd med att skriva på ett viktigt dokument. Hon ger intrycket om att 

vara i chefsposition och kvinnorna som är vid hennes sida är hennes underordnade. 

Dokumentmappen, pennan och affischens texter förstärker Lövins utryck om att det är något 

viktigt som stundar, det är Nu vi måste agera. 

 

Tema 3 – Text 

Texterna i affischen är starka inte minst rubriken ”Nu” som utgör en stor del av hela bilden. 

Tillsammans ger texterna en känsla om att klimatsituationen i världen och Sverige är akut, det 

är nu vi måste öppna ögonen och gå för att rösta. Tydliga grafiska element förstärker 

budskapet, sanseriftypsnitt verkar med fördel i affischer (Bergström, 2017). 

 

 

Figur I,1, (Göteborgs Posten, 2017) 
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Tema 4 – Ideologi 

Miljöpartiets logga ger en politisk koppling och den förankras i bilden av kvinnor, 

Miljöpartiets ideologi är feministisk och här visas kvinnan upp i vad som kan anses vara en 

föråldrad mansposition. Textinslag om val och att klimatet inte kan vänta kan även de kopplas 

till partiets gröna ideologi. 

 

Miljöpartiet 

Retorisk analys 

Ikoniska funktionen 

Genom minnet och förståelsehorisonten verkar artefakten ikoniskt. Bilden, vilken visar 

människor i maktposition och en dokumentmapp ger kopplingar om just makt och politik. 

Affischen förmedlar tillsammans med texten och partiets logga om vilket sammanhang det rör 

sig om, politiskt val. 

 

Konventionella funktionen 

Element som kopplas till makt, kodas retoriskt så även partiets logga.  

 

Grafiska funktionen 

Rubriken är i typsnitt av sanserifmodell vilket är att föredra i sammanhanget (Bergström, 

2017). Teckengraden på rubriken skapar uppmärksamhet och syns av mottagaren från långt 

avstånd. Den del av text i affischen som är placerad lodrät är i det närmsta helt oläsbar, 

särskilt om man tänker utifrån affischens placering i det offentliga rummet. Affischen har 

flera element som tillsammans utgör en helhet, men om man saknar något element kan 

budskapet falla platt. Då verkar affischen snarare för påminnelse om val än som förmedlare av 

ideologi. 

 

Ethosappell 

Lövin är strikt och korrekt, hon jobbar mot målen redan Nu! Lövins ethos är starkt hon ger 

intryck om att hon arbetar nu, inget annat. 


