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Abstract  
Title: One election poster says more than a thousand politicians – A quantitative content analysis 

of the 2014 Swedish parliament election posters of Sverigedemokraterna and Feministiskt 

Initiativ. 

The purpose of this paper is to compare the content and political message in the election posters 

of the political parties Sverigedemokraterna and Feministiskt Initiativ. This is achieved through a 

qualitative content analysis combined with text and rhetorical analysis as well as semiotics. Out 

of all the election posters from Sverigedemokraterna and Feministiskt Initiativ with national 

spread, eight were analyzed. The conclusions of this analysis are that both political parties prefer 

posters with high text content with the main purpose of gathering votes, and that persons were 

used as motives with the objective to present the party representatives and strengthen their 

perceived ethos. 

Keywords: Election posters, Sverigedemokraterna, Feministiskt Initiativ, Swedens general 

election 2014, quality content analysis 
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Inledning 
I valet 2014 var för första gången Feministiskt Initiativ seriösa utmanare till Sveriges riksdag och 

Sverigedemokraterna som blev invalda redan 2010 gjorde ett bra val även 2014. De fick 49 

mandat och blev därmed riksdagens tredje största parti efter Socialdemokraterna och 

Moderaterna. Feministiskt Initiativ slutade dock på 3,12 % och hamnade därmed utanför 

riksdagen. Dessa två partier kan sägas vara på varsin sida på den politiska skalan, där F! placeras 

till vänster om Vänsterpartiet och SD till höger om Kristdemokraterna, även om vissa anser att 

Sverigedemokraterna är ett mittenparti. 

De två partierna skiljer sig åt en hel del politiskt, men de delar de åtminstone en sak med 

varandra och de övriga riksdagspartierna: de använde båda valaffischer som medium inför valet 

2014. Valaffischer är något som är en drygt 100-årig tradition i Sverige. Inget parti som 

kandiderar till riksdagen har sedan 1900-någonting genomfört ett val utan valaffischer som 

reklammedium. Orla Vigsø (2004) påpekar dock att huvudsyftet med valaffischer inte är att 

locka nya väljare, utan att snarare skapa en gemenskap för de gamla medierna och dessutom 

skapas det alltid en diskussion i media kring partiernas valaffischer.  

I valrörelserna spenderar partierna otroliga pengar på att vinna i opinionskriget. Topplistan för 

mest spenderade pengar för 2014 år val leds av Centerpartiet och Socialdemokraterna med totalt 

70 miljoner vardera. Av riksdagspartierna var det Vänsterpartiet som hade den minsta budgeten 

med 9,5 miljoner kronor. Sverigedemokraterna ligger i det övre skiktet med 47 miljoner kronor i 

budget. (Aftonbladet hämtad 2015-01-14; SvD hämtad 2014-11-13). Feministiskt Initiativ som 

inte är ett riksdagsparti har inte lika stora resurser, det är därför troligt att deras kampanjbudget 

är mycket lägre än de etablerade riksdagspartierna. I e-mailkontakt med Feministiskt Initiativ 

fick jag uppgift om att de hade som mål att samla in 2 miljoner kronor till sin valfond och att de 

inte var långt från att nå den summan, men tyvärr har jag inte hittat några andra officiella eller 

tillförlitliga siffror. 

Om partierna  
Feministiskt Initativ som parti grundades 2005 och ställde upp i sitt första riksdagsval 2006. Det 

dröjde dock till 2014 innan de fick några riktiga politiska framgångar då Soraya Post tog 

Feministiskt Initiativs första mandat i Europaparlamentet. Förutom riksdagsvalet 2014 ställde 
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partierna också upp i många kommuner och landsting, och fick mandat i fem kommuner, bland 

annat Stockholm. Partiet har fått mycket medial uppmärksamhet för annorlunda och 

uppseendeväckande kampanjmetoder. Gudrun Schyman eldade upp 100 000 kr under 

Almedalsveckan 2010 och har också anordnat så kallade “home partyn” där partiets politik har 

presenterats i en intimare form till en liten grupp väljare (Feministiskt Initiativ 2014A).  

Sverigedemokraterna grundades redan 1988 av personer med bakgrund i öppet rasistiska och i 

vissa fall även nazistiska partier och rörelser. Under de senaste tio åren under ledning av Jimme 

Åkesson har partiet dock antagit en mjukare högerextrem ställning och betecknar sig själva som 

ett socialkonservativt parti med fokus på politiska frågor om brottslighet och flykting- samt 

invandringspolitik. Partiet har sedan 2001 rönt framgångar i kyrkovalen, men är först sedan 2010 

som de har nått fler politiska instanser (DN hämtad 2014-12-03) 

Informationen i de två kommande styckena är helt och hållet tagna från partiernas egna 

hemsidor. Jag är medveten om att texten på så sätt blir vinklad och inte säger vad väljarna anser 

att partierna har för politk. Jag undviker att hämta information från andra källor då risken är att 

de är vinklade eller på annat sätt inte tillförlitliga. En analys av partiernas politiska program är 

inte relevant då analysen senare i uppsatsen inte har fokus på vad partierna vill säga, utan vad 

affischerna faktiskt säger.  

På partiernas egna hemsidor kan partiprogram och liknande läsas. Feministisk Initativ behandlar 

kortfattat sin politik under rubriken “En feministisk politik”. Där kan vi bland annat läsa om 

målet med partiets politik: “skapar utrymme för alla människor [...] oberoende av kön, 

könsidentitet, ålder, funktionsduglighet, sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet eller 

medborgarskap.” (Feministisk Initativ 2014B). På pappret låter det som en väldigt inkluderande 

politik. Detta mål ska uppfyllas bland annat genom att bryta upp samhällets könsnormer och 

patriarkala strukturer och på så sätt få minskad diskriminering och en rättvisare värld (ibid.) 

Sverigedemokraterna har fler och längre texter som beskriver deras politik jämfört med 

Feministiskt Initiativ. Under rubriken “Vi väljer välfärd!” presenterar de sitt valmanifest (som är 

ett enskilt, längre dokument) med en kortare text som presenterar partiets mål med valet 2014. I 

texten kan vi läsa mycket om just landet Sverige och invånarna i landet, svenskarna. Ord som 

“stolta” och “tacksamma” kommer ofta tillbaka, och då åsyftandes landet Sverige, kulturen och 

naturen. Det är ett Sverige som beskrivs om Sverigedemokraternas politk uppfylls. Texten 
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avslutas med kritik mot “de styrande politikerna” och motiveringen till deras politiska mål: “För 

att vi älskar Sverige och människorna som bor här. På riktigt” (Sverigedemokraterna 2014A) 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att jämföra innehåll, tilltal och budskap i Sverigedemokraternas och Feministiskt 

Initiativs valaffischer från valet 2014 

Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

- Vilket innehåll har affischerna? 

- Vilket budskap har affischerna? 

- Hur används ethos, logos och pathos för att förmedla budskapet? 

- Vilka likheter och skillnader finns det mellan partierna? 

Disposition 
Uppsatsen innehåller sex kapitel. Det första är Inledning där en kort presentation av uppsatsens 

ämne görs. Efter det presenteras teori och tidigare forskning i kapitlet med samma namn. 

Därefter kommer Metod & material som presenteras uppsatsens material och vilken metod som 

används. Kapitel nummer fyra är uppsatsens analyskapitel. Detta avsnitt står för det mesta av 

textmassan. Därefter avslutas uppsatsen med slutsatser och en diskussion. Allra sist finns 

uppsatsens referensförteckning och bilagor.  
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Teori och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras uppsatsens centrala begrepp och den tidigare forskningen som finns 

inom området valaffischer.  

Teori 

I detta avsnitt presenteras teorier om politisk kommunikation, professionalisering och retorik. 

Politisk kommunikation  

Jesper Strömbecks inledningkapitel Valrörelser som politisk kommunikation i antologin Kampen 

om opinionen beskriver grunderna i den politiska kommunikationen. Strömbäck menar att det 

finns tre aktörer som kommunikationen sker mellan. Dessa tre aktörer är de politiska, medierna 

och medborgarna (Strömbäck 2013, s. 10). Till gruppen politiska aktörer hör förutom politiker 

och partier även fackföreningar, näringslivsorganisationer, aktivistgrupper och andra 

grupperingar med politik på agenda.  

Den andra aktören, medierna, är nog den som det har sett den största förändringen de senaste 

åren. Förutom journalister, fotografer, redaktörer med mera så har också opinionsspridningen på 

internet och sociala medier eskalerat, gränsen mellan journalister och privatpersoner suddas ut 

och det blir lättare och lättare att bedriva opinionsbildning på nätet (ibid.) Till gruppen 

medborgare räknas de med rösträtt, något jag tycker är lite missvisande då politiken påverkar 

även de utan rösträtt, som papperlösa invandrare och barn & ungdomar. Dessa påverkar också 

politikerna.  

Med inspiration av Strömbäck har jag konstruerat en figur som återfinns i bilaga 2. Denna 

figurbeskriver samspelet mellan de olika aktörererna och kan användas som stöd för läsaren. 

Strömbäck påpekar dock att samspelet inte bara är mellan aktörerna utan också inom dem, olika 

politiska aktörer påverkar varandra för att få röster, medierna konkurrerar med varandra för att få 

publik och medborgarna engageras i privata politiska samtal (Strömbäck 2013 s. 11).  

I avhandlingen Valretorik - om politiskt språk i partiprogram skriver Niclas Håkansson om den 

tidlösa och den föränderliga valretoriken. Han menar att samtidigt som den alltid handlar om att 

locka väljare så är den i ständig förändring. Partiernas idéer liknar varandra allt mer, och därför 

måste de hitta nya sätt att kommunicera sina ideologier. Han nämner att det framförallt är fyra 

skeenden som bidrar till förändringarna: demokratisering, demografiska förändringar, 

massmedieexplosion och ökad kunskapsnivå hos medborgarna. Samtidigt kommer målet med 
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den politiska kommunikationen alltid vara att locka väljare, även om partiernas politik förändras 

(Håkansson 1999 s. 13-18).   

Professionalisering  

När makten och inflytandet över partiernas politiska budskap flyttas från partiets medlemmar och 

folkrörelser till professionella reklambyråer och kampanjorganisationer kallas detta för 

professionalisering. Det handlar i grunden om att den som gör något har en specialkunskap om 

det som ska göras (Nord 2013, s. 38). Jämför också med det idrottsvärldens benämning på de 

som idrottar mot betalning: proffs, kortform av professionell. Att anställa någon för att göra en 

uppgift som en lekman annars hade gjort är att professionalisera, i detta fall kan det tänkas att en 

reklambyrå ritar en valaffisch istället för att en ideell partiarbetare gör det. Detta kallar Nord 

(2013) för “personal med särskilda kompetenser” och “anställningen av externa parter”.  

I sitt kapitel Jakten på den perfekta kampanjen, professionaliseringen av de svenska partierna i 

Strömbäck & Nord (2013) så undersöker han och jämför de politiska partiernas 

professionaliseringsgrad under valkampajnerna 2006 och 2010. Genom att undersöka partiernas 

kampanjorganisation utifrån 11 olika punkter. Dessa punkter poängsätts och ju högre poäng ett 

parti får totalt desto högre professionaliseringsgrad (Nord 2013, s. 48). Undersökningen visade 

att de stora partierna Socialdemokraterna och Modernaterna är de mest professionaliserade. De 

minst professionaliserade är Vänsterpartier och Sverigedemokraterna och i mittenblocket 

återfinns Folkpartiet och Centerpartiet (ibid.). 

Lars Nord tittar också på skillnaden mellan partierna 2006 och 2010. I figuren som presenteras i 

Nord (2013 s. 51) kan man utläsa att alla partier förutom Kristdemokraterna ökade sin 

professionalisering mellan de två valen. Det saknad tyvärr ett mätvärde för Sveriedemokraterna 

2006 då partiet inte kom i i riksdagen i det valet och därför inte kom med i undersökningens 

urval det året. Sammanfattningsvis kan man säga att det är partiernas storlek och ekonomiska 

muskler som påverkar professionaliseringsgraden (Nord 2013 s. 51-52). 

Retorik  

Retorik är konsten att övertyga, en konstform som har sina anor i antikens Grekland och som 

spelade stor roll i demokratins vagga. Nu för tiden är inte retoriken exklusivt till för politikerna 

som vill få våra röster. Vi använder också retorik i vardagen när vi försöker övertyga och 

motivera andra människor. (Renberg 2004). Jag vill ändå påstå att det är poltiker och företag som 
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är de största retorikanvändarna i dagens samhälle. Företagen som försöker sälja sina varor och 

tjänster vill övertyga kunderna om att just deras produkt är den bästa. Politikerna vill nu som då 

få oss att rösta på dem, Renberg (2004) talar om att ”köpa” åsikter och ”sälja” sig själv, vid 

exempelvis arbetsintervjuer. 

Retoriken handlar som förstått mycket om att övertyga dina läsare eller åhörare, och det görs 

främst genom de tre grundbegreppen inom retoriken: Ethos, Logos och Pathos (Renberg 2004, s. 

87). Dessa tre grundbegrepp var det Aristoteles som presenterade redan för mer än två tusen år 

sedan och ger oss möjlighet och medel att påverka hur mottagarna uppfattar budskapet. Ethos 

handlar om att skapa trovärdighet genom personliga egenskaper och erfarenheter medan logos 

appellerar till mottagarens logiska sida med fakta och bevis. Pathos är det tredje begreppet och 

det handlar om att spela på känslor och skapa en emotionell koppling mellan sändaren och 

mottagaren (Renberg 2004 s. 87-92).  

Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning om valaffischer. De texter jag har läst djupare är en 

avhandling av Orla Vigsø och två kandidatuppsatser från Göteborgs universitet. I övrigt finns det 

också ett par svenska C-uppsatser med ett historiskt perspektiv och även en så kallad “coffee 

table book”
1
 med historiskt perspektiv. Då min uppsats inte har detta historiska perspektiv så har 

jag inte tittat på någon sådan litteratur. 

Valretorik i text och bild. En studie i 2002 års svenska valaffischer 

Området valaffischer kan inte sägas vara speciellt stort inom Medie- och 

kommunkationsvetenskap-forskningen, men det finns åtminstone en forskare i norden som 

ständigt refereras till i uppsatser inom området. Denna forskare är Orla Vigsø som 2004 

publicerade sin doktorsavhandling Valretorik i text och bild. En studie i 2002 års svenska 

valaffischer. I Vigsøs avhandling analyseras 139 valaffischer från 2002 års riksdagsval, främst 

från de partier som redan hade representation i riksdagen men också några från mindre partier 

(Vigsø 2004, s. 17). 

Vigsø konstaterar att valaffischer fortfarande är en vital del av valrörelsen vid 2002 års val, men 

att dess utseende har förändrats under det senaste århundradet. Generellt sett har reklam blivit 

                                                           
1 En typisk Coffee table bok (kaffebordsbok) har ofta stora bilder och lite text och när som namnet 
antyder något som man kan titta på medan man dricker kaffe.  
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mer bildfokuserat sedan andra världskriget men i 2002 års val fokuserade partierna på 

textbudskapet och över 60 % av affischerna innehöll endast textbudskap. Av de affischer med 

bildelement var det bara 22 som inte innehöll bild på en kandidat och Vigsø drar således 

slutsatsen att partierna är mycket restriktiva med att använda bilder på sina affischer och att en 

anledning kan vara att de konkurrerar med de så bildfokuserade kommersiella reklamtavlorna 

och –affischerna (Vigsø 2004, s. 207). 

Avhandlingen analyserar också affischernas retorik och då med de klassiska begreppen ethos, 

logos och pathos som utgångspunkt. Vigsø finner att logos hamnar i skymundan jämfört med 

ethos och pathos. Istället för att explicit utnyttja logos för att nå väljarna användes fakta i 

kombination med implicit argumentation för att skapa både ett ethos- och ett pathosappell: 

»Vi behöver inte skriva ut alla mellanleden, du är smart nog att själv fylla dem.» Ett sådant 

utnyttjande av läsarens aktiva tolkning har länge använts i reklamen (och i skönlitteraturen) 

och får såväl en ethos- som en pathoseffekt: genom att låta partiet framstå som någon med 

förtroende för läsaren byggs partiets image upp, och läsaren känner sig smickrad genom att bli 

tilltalad som en kompetent och smart läsare. (Vigsø 2004, s. 209). 

Då Vigsø har ett sådan stort och omfattande material (139 affischer) så delas analysen in i olika 

faser. Först görs en genomgång av affischerna parti för parti, för att på så sätt “uppmärksamma 

faktorer som knyter an till varje partis ideologiska position, dess historia, affischernas roll i den 

samlade valkampanjen och den aktuella politiska situationen.” (Vigsø 2004, s. 192). Sedan 

fortsätter analysen efter typ av affischer, där ett flertal olika kategorier räknas upp och 

affischerna delas in i grupper beroende på deras komposition och innehåll. En sådan uppdelning 

tror jag kan vara smart att göra, även om mitt material kan tänkas vara mycket snävare och därför 

kan analyseras som en helhet på en gång. 

Vad är då en funktionen hos en valaffisch? Enligt Vigsø har valaffischerna snarare en funktion 

som röstsamlare snarare än övertygare. Detta innebär att affischernas syfte i första hand inte är 

att nå ut till nya väljare utan snarare att uppmärksamma väljarna på att det är val och att partiet 

återigen ställer upp i valet. Detta gällde speciellt för Moderaternas affischer där de fokuserade på 

skattefrågan trots att det inte var en av valets centrala frågor, men det tillät väljarna att se att de 

fortfarande stod för samma frågor som i tidigare val och på så sätt samla röster från gamla 

väljare. (Vigsø 2004, s. 210) 
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Kandidatuppsats: Bakom bilden  

Bakom bilden - En kvalitativ bildanalys som jämför hur Barack Obama och Fredrik Reinfeldt 

visuellt framställs genom sina valaffischer är en C-uppsats av Hanna Lövebrant och Anna-Clara 

Wallén. De analyser totalt sex stycken affischer kvalitativt och semiotiskt. De tittar framförallt 

på hur de två partiledarna framställs med avseende på de tre retoriska begreppen ethos, logos och 

pathos. Slutsatsen av studien är att Obamas affischer utstrålar mer pathos medan Reinfeldts 

använder mer logosargument medan de båda använder ethos, om än olika. Obama framställs som 

en stor och mäktig ledare medan Reinfeldt verkade mer personlig och nära, detta stämmer väl 

överens med författarnas inledande antaganden om att Obama ska distansera sig från folket för 

att vara mer kapabel medan Reinfeldt ska vara en man av folket, jämlik och inte en upphöjd 

landsfader (Lövebrant & Wallén 2013, s. 46-47).  

Kandidatuppsats: Det är insidan som räknas 

Det är insidan som räknas. En kvalitativ innehållsanalys om svenska partiledare på valaffischer 

2010 är en uppsats även den från Göteborgs universitet. Författaren Henrik Åberg analyserar sex 

stycken affischer från olika partier. Fokus ligger på partiledarnas framställning och slutsatsen att 

även om egenskaperna som utstrålades från partiledarna skiljde sig en hel del åt så var en 

gemensam nämnare att alla utstrålade styrka och ledarskap (Åberg 2013). Partiledarna visade 

också på mycket partibundna värderingar, där till exempel Mona Sahlin utstrålade solidariet och 

kollektivitet (ibid.). 
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Material & metod 
I detta kapitel presenteras uppsatsens material och hur urvalet gått till. Därefter kommer en 

presentation av uppsatsens metod och sist i kapitlet beskrivs analysens genomförande.  

Urval 

Jag har valt totalt åtta stycken affischer från de båda partierna, där Feministiskt Initiativ bidrar 

med tre stycken och Sverigedemokraterna med fem. Alla affischer är hämtade från partiernas 

egna hemsidor och är del av deras officiella kampanjmaterial. För Feministiskt Initiativs del är 

det de tre affischer som beskrivs som “Valaffisch” på deras sida med kampanjmaterial. 

Sverigedemokraterna har utöver fem valaffischer i standardstorleken 100x70 cm också två 

storformatsaffischer avsedda för busshållplatser och affischeringsytor i tunnelbanan i Stockholm. 

Dessa två storformatsaffischer har jag valt att exkludera från materialet då den ena (Trygg på 

stan?) kommer från partigruppen SD-kvinnor och den andra (Stoppa tiggeriet) endast användes 

lokalt i Stockholm.  

Feministiskt Initiativ har också en affisch eller flyer i A4-format som är avsedd att sättas upp på 

mindre anslagstavlor i t.ex. fikarum eller annan gemensam yta och fyller därför inte samma 

funktion som de andra valaffischerna i större format. Därför har jag exkluderat den från 

materialet. Alla affischer är avsedda att användas i hela landet och för valrörelsen hösten 2014. 

Det totala antalet affischer bedömmer jag som en lagom stor siffra med avseende på den 

kvalitativa metod som används. För att sammanfatta mitt urval så är det samtliga rikstäckande 

och officiella valaffischer från de båda partierna.  

Att det var just Sverigedemokraternas och Feministiskt Initiativs affischers som skulle behandlas 

i uppsatsen var länge osäkert. Jag var redan i idéstadiet inne på att analysera motsatspartier, till 

exempel Socialdemokraterna och Moderaterna. Jag kände dock att de två partierna jag valde 

hade stora skillnader mellan sig, inte bara rent ideologiskt utan också storleksmässigt och när det 

kommer till monetära tillgångar. Därför föll valet på Sverigedemokraterna och Feministiskt 

Initiativ.  

Affischerna finns sist i uppsatsens bilagor. I analysen refererar jag till affischernas namn och inte 

vilker nummer de har i bilagan.  

Metod 

I detta avsnitt presenteras de metoder som används i uppsatsen.  
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Textanalys 

I vanligt tal tror jag de flesta håller med om att en text är bokstäver, ord och meningar 

sammanflätade till längre stycken. I vetenskapen är inte detta lika självklart där man med text 

inte bara innefattar det skrivna ordet utan ibland också innefattar tal, bild sång, musik m.fl. 

(Ledin & Moberg s. 153). Detta kallas för det vidgade textbegreppet och även om det är praktiskt 

och enkelt att förhålla sig till sitt material med ett vidgat perspektiv så kommer jag i en här 

uppsatsen skilja på text och bild.  

Även utan det vidgade textbegreppet är textanalysen en väldigt brett begrepp som kan innefatta 

flera andra analysmetoder. I denna uppsats kommer jag att fokusera på det som Hellspong & 

Ledin  i sin bok Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys benämner textuell struktur och 

ideationell struktur, även om jag också tar en retorisk ansats i analysen.   Den förstnämnda 

metoden syftar på exempelvis det grammatiska, hur texten hänger ihop och textens komposition. 

Den ideationella strukturen behandlar innehållet, med fokus på bland annat makro- och 

mikroteman (Hellspong & Ledin 1997).  

Textuell struktur 

När en text analyseras med fokus på den textuella strukturen så tittar man på textens formella 

uppbyggnad. En text kan sägas vara uppbygg av byggklossar i olika storlekar. Från de små orden 

till de lite större fraserna, satserna och meningarna till de ännu större styckena och avsnitten 

(Hellspong & Ledin 1997, s. 65). Den textuella analysen kan delas in i tre undergrupper som 

behandlar olika delar av uppbyggnaden. Det vi ska fokusera på är lexikogrammatiken. I 

lexikogrammatiken hittar vi i sin tur det lexikala, det som rör de minsta byggklossarna ord och 

meningar. Tillsammans med begreppet syntax, hur orden går samman till de mellanstora 

byggklossarna satser och stycken, bildar de innehållet i lexikogrammatiken (Hellspong & Ledin 

1997 s. 67).  

Anledningen till att vi inte lägger någon vikt på de andra delarna i den textuella strukturen är för 

att mängden text i mitt material är begränsad. Det finns endast ett fåtal ord och meningar per 

affisch, att tala om stycken och avsnitt blir därför överflödigt. I och med att vi inte tar upp 

stycken och avsnitt är det inte heller relevant att gå in på textbinding och kompostion. 

Det lexikala 
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I lexikogrammatikens lexikala del är det många olika begrepp att hålla utkik efter. I grund och 

botten handlar det om vilken typ av ord som har valts. Är texten fylld av så kallade 

verbalsubstantiv kan den kännas byråkratisk och opersonlig (Hellspong & Ledin 1997 s. 68). 

Andra typer av ord att hålla utkik efter är räkneord. Dessa kan användas för att gör något mer 

exakt, eller att tvärtom göra det osäkrare med hjälp av ord som “cirka” eller “ungefär”.  För att 

ge en text djup och nyans används adjektiv, men adjektivsubstantivet gör snarare en text mer 

abstrakt. Det finns en mängd olika ordklasser och olika varianter att förhålla sig till, men en 

annan del av det lexikala är ordens längd.  

Ett sätt att förhålla sig till ords längd är att använda läsbarhetsindex (LIX). Det utvecklades på 

60-talet av en svensk forskare och benämner ord med fler än 6 bokstäver som långa. Detta är en 

definition som Hellspong & Ledin håller med om, även om de anser att det är “lite godtycklig” 

(Hellspong & Ledin 1997 s. 71). I LIX benämns texter med 40-50 % långa ord som normala. 

Men LIX ger endast en fingervisning om läsbarheten. För att få redan på hur läsbarheten 

egentligen är måste vi se till om ord är allmänord eller fackord/facktermer. Ett allmänord som 

“människa” klassas inte som ett svårt ord, trots sin längd på 8 bokstäver, men ett lika långt 

fackord (som “megabyte”) kan vara svårt att ta in.  

I det lexikala kan man också tala om innehållsord och formord. De förstnämnda är de ord som 

fyller upp språket och ger det meing. “Badboll”, “människa” och “bensinstation” är typiska 

innehållsord. Formord däremot är de ord som är nödvändiga men inte ger någon vidare 

betydelse. Det är inte heller en grupp som genomgår större förändring. Ord som “på”, “i”, och 

“bredvid” är typiska formord. Till skillnad från formorden är innehållsorden en grupp som 

ständigt förändras, ord försvinner och tillkommer (Hellspong & Ledin 1997 . 72).  

Syntax 

Meningar är det sista i det lexikogrammatiken som vi ska ta hänsyn till. Ett sätt att närma sig en 

mening är att se hur dess syntax är uppbyggd, det vill säga i vilken ordning olika satsdelar 

kommer. Meningens längd kan också vara av intresse. Hellspong & Ledin menar att 13 ord är en 

normallång mening i en nyhetsartikel. Ju längre text desto mer svårförstådd och detaljrik kan den 

vara, men korta meningar kan också ha sina nackdelar, till exempel att sammanhanget försvinner 

(Hellspong & Ledin 1997 s. 77).  

Ideationell struktur  
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I den ideationella strukturen behandlar textens innehåll, vad den handlar om och hur den 

förhåller sig till situationen (Hellspong & Ledin 1997 s. 115). Speciellt situationskontexten och 

textens teman är intressanta. Hellspong & Ledin nämner att alla texter kan ha flera betydelser 

som blir verkliga först när rätt situation uppstår. Då en valaffisch har en naturlig kontext i 

samband med val behövs ingen sådan närmare beskrivning. På grund av den semiotiska delen av 

analysen finner jag det inte nödvändigt att beskriva texternas propositioner i textanalysdelen. 

Dessa återfinns istället i konnotationen.  

Tema 

En texts tema är det texten handlar om. Ofta är en rubrik textens tema, men för att få en djupare 

analys av textens handling kan det vara värt att lägga märke till begreppen makro- och 

mikrotema. Vid en sådan analys är rubriken makrotemat. en underrubrik i texten kan då kallas 

för ett mikrotema. Om ett tema kan anses vara mikro eller makro är dock relativt. En rubrik kan i 

en text vara makrotema för hela texten men samtidigt mikrotema för sitt stycke (Hellspong & 

Ledin 1997 s. 118).  

En analys av tematiken (eller ämnesstrukturen) kan göras på olika sätt och få olika resultat av 

olika personer. I denna uppsats kommer temana i affischerna avläsas linjärt, från början till slut. 

Detta trots att en läsare av affischer kanske inte börjar med texten högst upp och fortsätter till 

vänster och nedåt. Detta är dock det vedertagna sättet att läsa en text i det svenska språket.  

Ett tema kan vara implicit eller explicit. Om rubriken är makrotemat är det väldigt explicit, men 

om rubrik saknas anses temat implicit. Det går att framhäva temat ytterligare genom 

positionering och fokusering. Positionering handlar om att placera makrotemat på en plats i 

texten där den märks direkt, till exempel i inledningen (Hellspong & Ledin 1997 s. 121). 

Fokusering i sin tur handlar om att utförligt presentera temat, med en mening som till exempel “i 

detta stycke presenterar jag forskning om valaffischer” (ibid.) 

Bildanalys & Semiotik  
Utöver den textuella och ideationella textanlysen ska också materialet analyseras semiotiskt där 

fokus ligger på bildelementen i texten och hur de samspelar med textelementen. Inom semiotiken 

delas analysen upp i två delar, denotation och konnotation. Inom semiotiken identifierar man 

tecken och artefakter och ser dessa som en kommunikationsform, ett meddelnade till läsarna och 
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åskådarna (Eriksson & Göthlund 2004 s. 35). Dessa tecken är sedan grunden till den tvådelade 

semiotiska analysen.  

Att analysera semiotisk är “[...] att man tolkar bildens olika element som tecken för någonting.” 

[författarens kursivering] (Eriksson & Göthlund 2004 s. 38). Roland Barthes utvecklade på 1960-

talet de två begreppen denotation och konnotation som används i tolkning av bildens tecken. 

Först denoteras bildens tecken, vi identifierar deras grundförståelse och vad de faktiskt är. 

Därefter konnoteras tecknena, man ser vad dem associeras till och vilka värderingar de sänder ut. 

Dessa konnoteringar kan bygga på ett enskilt eller flera denoterade tecken tillsammans (Barthes 

1967 s. 91). Hur vi konnoterar tecknena är dock starkt knutet till våra kulturella förutsättningar 

och personliga erfarenheter (Eriksson & Göthlund 2004 s. 38).  

Som ett exempel denotation och konnotation kan vi ta den vedertagna symbolen 

för det manliga könet, som visas till höger i marginalen. Den denotativa 

tolkningen av denna symbol är att det är en cirkel där en pil sticker ut från cirkelns 

överdel, till höger. Den konotativa tolkningen är att att dessa två tecken tillsamans bildar 

symbolen för könet man men också planeten mars och grundämnet koppar. För den 

bilintresserade kan också tecknet associeras till Volvos emblem som pryder deras bilar.  

Till skillnad från till exempel fonetiken där ett fonem är det minsta betydelsebärande objektetet 

som ett ord kan delas upp i så finns inget liknande i bilder. Inom semiotiken kan alltså minsta 

punkt eller streck vara av betydelse (Kjørup 2004 s. 70). Det blir därför en stor skillnad mellan 

bild- och textanalys men när de två metoderna används tillsammans tror jag att analysen blir mer 

givande.   

Genomförande 

Att analysera är att ställa frågor till sitt material, i mitt fall valaffischer. Med hjälp av de 

metodbegrepp som beskrivs tidigare i kapitlet kommer jag att ställa frågor om affischernas 

tecken och innehåll. Analysen börjar på den denotativa nivån för att identifiera de tecken som 

finns i affischerna. Därefter följder den konnotativa nivån där de tecken som identifierats tidigare 

analyseras.  

Dessa två delar av analysen delas upp i ytterligare ett antal delar. För att hålla koll på dessa och 

för att göra min analys något mer strukturerad har jag med inspiration av Lövebrant & Wallén 

(2013) konstruerat ett analysschema i form av ett kalkylark. Detta återfinns i bilaga 1.  
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Analysschemat är inte bara för mitt eget arbetes skull utan också för att förenkla för läsaren. 

Genom att analysen av varje affisch görs i enlighet med analysschemats fastställda ordning blir 

det enkelt att följa analysen och hur delarna kopplas till varandra.  

Utöver den semiotiska analysen enligt analysschemat görs också en retorisk analys på varje 

affisch utefter de retoriska begrepp som presenteras i teorikapitlet. Denna del av analysen 

förväntas inte ta särskilt stor plats utan kan ses mest som ett komplement till den semiotiska 

analysen, som ju syftar till att lyfta fram affischernas budskap. Den retoriska analysen å andra 

sidan syftar till att lyfta fram medelst vilka retoriska grepp som budskapet framförs. 
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Analys 
I denna del analyseras varje affisch var för sig enligt analysschemat. Då vissa element i 

affischerna inte skiljer sig åt i så stor utsträckning (till exempel logotyper) kommer dessa endast 

att beskrivas och analyseras i den första affischen de dyker upp. I de andra analyserna hänvisar 

jag i sådana fall till den aktuella analysen.  

Sverigedemokraterna - Förändring på riktigt  

Denotation 

Helheten 

Affischen har en ljusbeige bakgrund. Den övre halvan av affischen upptas av tre färgade 

rektanglar med olika innehåll. Den första rektangeln innehåller vit text på en bakgrund av en 

gradient från ljusrosa till vinröd. Strax under finns rektangel nummer två som även den 

innehåller vit text på en bakgrund av en gradient, men denna gången är färgerna gul till orange, 

denna rektangel är något mindre än den första och är inte justerad i vänsterkant med varken den 

första eller tredje rektangeln. I överkant ligger den andra rektangeln lite ovanpå den första, men i 

nederkant är den lite under den tredje rektangeln. Tredje och sista rektangeln innehåller 

Sverigedemokraternas logga på mörkblå bakgrund. Denna rektangel är minst av de tre 

rektanglarna och upptar drygt halva affischens bredd. Nederst i bild finns vit träsoffa som saknar 

färg på några ställen och ser sliten ut, framförallt nederdelen.  

Logotypen består av en blåsippa med sju ljusblåa blad och gul mittdel. Till höger om blåsippan 

står “Sverigedemokraterna” i vitfärgad skrivstil där S:et är något större än de andra bokstaverna 

och versal, till skillnad från de övriga som är gemener. Under den vita texten finns texten 

“Trygghet & Tradition” i en blå färg som är ljusare än bakgrundens men mörkare än blåsippans.  

Personer 

I affischens undre halva finns tre personer, två kvinnor och en man, på en vit träsoffa som står 

något vinklad så att soffans högra del är närmare betraktaren än den vänstra. Mannen sitter längst 

till vänster i bild med ryggen mot träsoffans ryggstöd och med höger armbåge på armstödet. Han 

har svart kostym, vit skjorta, röd slips, randiga strumpor i många färger och svarta lackskor. Han 

har också glasögon och välkammat och kortklippt mörkt hår. Han sitter med det högra benet lagt 

över det vänstra men med båda fötterna med sulorna mot golvet. På det högra benet har han 

händerna knäppta. Blicken är riktad svagt uppåt och till höger i bild.  
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Ungefär mitt i soffan, på mannens vänstra sida, sitter en kvinna svagt framåtlutad med det 

vänstra benet korsat över det högra. Hennes händer är placerade på låren med den vänstra handen 

korsad över den högra, med den vänstra handen skymd bakom vänster knä. Hon har svart blazer 

över ett vitt lätt urringat linne eller tröja. Runt halsen sitter två halsband, en kedja och ett med lite 

större länkar och någon snäckliknande form som atteralj. Hon har en kort svart kjol eller shorts 

och svarta skor med ca 5 cm klack. Hennes hår är axellångt, lätt lockigt och blont med en 

kammad mittbena. Hon har svarta, tunna glasögon och rött läppstift på läppar som är formade till 

ett svagt leende. Hennes blick är riktad mot kameran.  

Den tredje personen är placerad i på träsoffans vänstra armstöd, med en fot i marken och den 

andra ungefär två decimeter från golvet. Hennes högra arm greppar lätt om armstödet som hon 

sitter på och den vänstra armen är bakom ryggen. Hon är kladd i svart kavaj med ett vitt linne 

eller tröja med ett svart, snirkligt mönster på. Runt halsen finns ett halsband med en tunn kedja 

som är i botten av urringningen. Hon har en svart pennkjol, svarta, strumpbyxor och svarta 

lackskor. Hennes hår når lite nedanför axlarna och är blont. Hon har glasögon med tunna bågar. 

Blicken är riktad mot kameran och munnen är formad till ett stort leende.  

Text 

Texten i bilden (utöver logotypen) består av tre ord: “FÖRÄNDRING PÅ RIKTIGT!” och 

avslutas med ett utropstecken. Det är ett tjockt typsnitt utan serifer, bokstäverna är vita på en 

färgad bakgrund. Det första ordet, “FÖRÄNDRING” är ett verbalsubstantiv bildat av verbet 

“förändra” och suffixet “-ing”. Förändring är också ett innehållsord till skillnad från affischens 

andra ord: “PÅ” som är ett formord. “PÅ” är en preposition och beskriver förhållandet mellan 

affischens första ord “FÖRÄNDRING” och tredje ord: “RIKTIGT”. Detta tredje ord är ett 

adjektiv och har till syfte att beskriva substantivet i en texten, det vill säga i det här fallet 

“FÖRÄNDRING”. Även “RIKTIGT” är ett innehållsord”. 

Konnotation 

Helhet  

Affischens beiga bakgrund kombinerat med de tre färgade rektanglarna gör att fokus enkelt 

hamnar på texten och dess budskap. De ganska gälla färgerna i rektanglarna är som beskrivet 

ovan gradienter och förändras alltså från vänster till höger, något som ger en sammanhang 

mellan text och komposition. Detta stämmer dock inte med den tredje rektangeln som med sin 
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mörkblå bakgrund bryter kraftigt mot de ljusa färgerna. Denna rektangel innehållande logotyp 

finns på en annan av Sverigedemokraternas valaffischer (“Heja Sverige!”) och en version med 

vit bakgrund finns på de tre andra i urvalet.  

Logotypens snirkliga skrivstil för att den blir svårläst jämfört med de tydliga och raka versalerna 

i rektanglarna ovan. Skrivstilen
2
 som annars har utvecklats för att vara lättskriven och lättläst 

genom att bokstäver binds ihop ger här raka motsatsen, speciellt på en affisch som kanske 

svischar förbi snabbt. Skrivstilen i logotypen gör dock att den känns handritad och genuin. 

Tillsammans med Sverigedemokraternas devis “Trygghet & tradition” och den stiliserade 

blåsippan gör utstrålar logotypen en aura av gammalmodighet och konservatism. Det sistnämnda 

baseras på blåsippan som i delar av Sverige är en fridlyst växt och således står för någonting 

utrotningshotat och skyddat. Blåsippan är också en traditionell symbol för högerpartier i Sverige, 

där bland annat Högerpartiet och Konservativa studentförbundet använt blomman som symbol 

långt innan Sverigedemokraterna gjorde det (jmf. http://www.konservativ.se/).  

Den vita träsoffan för tankarna till en utemöbel som med sin något slitna nederdel har flyttats 

runt lite. Möbeln smälter in i den beiga bakgrunden då kontrasten mellan de två färgerna inte är 

speciellt hög. Ryggstödet försvinner nästan helt men underdelen är lättare att se tack vare 

skuggor och slitaget på soffan. Möbeln har en väldigt traditionell och gammaldags aura som 

slitaget förstärker och bidrar till devisen “Trygghet & tradition”.  

Personer 

Av de tre personer som sitter på träsoffan är det bara en som jag känner igen. Det är partiledaren 

Jimmie Åkesson (för tillfället sjukskriven) som är längst till vänster i bild. Åkessons blick är 

riktad till höger i bilden och kommunicerar inte med åskådaren, snarare ser det ut som att han 

blickar framåt, mot framtiden. Hans klädstil är väldigt proper, något som bryts av med de randiga 

strumporna. Det högra benet över det vänstra ger en vilande position och de knutna händerna i 

knäet förstärker detta. I det politiska sammanhanget är röd främst en färg för partierna till vänster 

på skalan, och att Åkesson som oftast ses som en högerpolitiker har en röd slips tolkar jag som 

att han vill förstärka “social” i den politiska inriktningen socialkonservatism, något som 

                                                           
2
 För den intresserade har tidningen Språk en artikel om skrivstilens för- och nackdelar: 

http://spraktidningen.se/artiklar/2009/04/skrivstilen-som-havererade 

http://www.konservativ.se/
http://spraktidningen.se/artiklar/2009/04/skrivstilen-som-havererade
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Sverigedemokraterna stod för 2011 men sedermera finns ordet inte att finna i partiprogram eller 

valmanifest (jmf. med Sverigedemokraterna 2014B)    

Till höger om Åkesson sitter en för mig en okänd kvinna men tack vare lite efterforskning kan 

det konstateras att det är Carina Herrstedt, andre vice ordförande. Likt Åkesson är Herrstedt 

propert klädd med svart blazer och kjol. Hennes blick är riktad jag mot kameran som att hon vill 

kommunicera med betraktaren. Hon sitter något mer upprätt än Åkesson och har överlag en mer 

aktiv hållning där blicken, det något snörpiga leendet och avsaknaden av element liknande 

Åkessons randiga strumpor ger en mer seriös framtoning.  

Den sista personen längst till höger i bild var även hon okänd för mig till en början. Hon heter 

Julia Kronlid och är ledamot i Sverigedemokraternas styrelse. Till skillnad från de övriga sitter 

hon inte på soffans sits utan något ansträngt på dess armstöd och har inte alls samma 

avslappnade hållning. Även Kronlid är propert klädd men den vita blusen med dess snirkliga 

mönster i svart sticker ut lite i jämförelse med Herrstedts omönstrade. Hennes leende och 

hållning är något ansträngd, förmodligen på grund av att hon sitter på armstödet och måste 

balansera något för att sitta kvar.  

Tillsammans bildar de tre personerna en trio med både samstämmighet och variation. Deras 

klädsel ger ett seriöst och propert intryck men Åkessons och Kronlids hållning är mer avslappnad 

än vad klädseln ger uttryck för. I Sverigedemokraternas partistyrelse på 15 personer är en 

tredjedel kvinnor men i affischen står kvinnorna för två tredjedelar av personerna. Detta ger ett 

något skev bild av partiet. Att de alla tre befinner sig på eller i soffan tolkar jag som att de vill 

förstärka ordet “tradition” i logotypen samtidigt som Åkessons blick tillsammans med texten 

blickar framåt, mot förändring.  

Text 

Verbalsubstantivet “FÖRÄNDRING” är ett långt ord (tio bokstäver) men kan inte ses som 

svårläst, då det är ett allmänord och inte tillhör någon speciell fackprosa. Jag tolkar ordet som 

textens tema då det är det enda substantivet. Tillsammans med logotypen ger dock ordet 

“FÖRÄNDRING” lite huvudbry då “Tradition” och förändring är två ord som nästan är 

varandras motsatser. I detta fallet tolkar jag det som att Sverigedemokraterna vill utstråla 

budskapet att “FÖRÄNDRING” står för en tillbakagång till det traditionella, från politiken som 

de övriga partierna bedriver till den som Sverigedemokraterna står för.  
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Tillsammans med prepositionen “PÅ” och adjektivet “RIKTIGT” med tillhörande utropstecken 

förstärks temat “FÖRÄNDRING” och även ordens placering i förhållande till varandra gör det. 

“FÖRÄNDRING” kommer först och är också skrivet i något större storlek än de två andra orden. 

Tillsammans bildar orden meningen “FÖRÄNDRING PÅ RIKTIGT!” som med sitt utropstecken 

ger ett kraftigt budskap som signalerar att Sverigedemokraternas idéer om förändringar är mer 

radikala och kraftigare än de övriga partierna, som då bara har förändringar på låtsas. Då 

meningen radbryts efter ordet “FÖRÄNDRING” kan det också tolkas som att det finns ett 

kommatecken i meningen: “FÖRÄNDRING, PÅ RIKTIGT!”. Detta ger inte en annorlunda 

betydelse men väl en annan takt i läsningen där kommatecknet bidrar till en kort tankepaus. 

Detta stärker effekten och ger emfas till de efterföljande orden och tydliggör textens annars 

diffusa mikrotema: “PÅ RIKTIGT!”.  

Att texten är versaler med tjock stil gör budskapet tydligt men på gränsen till skrikigt. I 

kontexten passar det dock väl då det är lätt att läsa snabbt till skillnad från logotypen.  

Retorik  

Affischen utstrålar framförallt ethos genom de tre personer som finns i bilden. Deras klädsel 

stämmer väl överens med tankebilden över hur en politiker ska vara klädd och ger sålunda ett 

trovärdigt uttryck. Personerna i bilden utstrålar dock inte speciellt mycket pathos, detta står 

istället texten för genom att tala till de personer som tycker att Sverige behöver förändring och 

att de andra partierna inte står för det. Även logotypen bidrar med pathos med sin charmiga om 

än svårlästa skrivstil där främst orden “Trygghet & tradition” är det som väcker känslor hos 

åskådaren. Om betraktaren är bekant med Sverigedemokraternas företrädare och dessutom håller 

med om deras politiska åsikter utstrålar också personerna ethos genom att vara just högt uppsatta 

och därmed trovärdiga. Däremot blir den retoriska effekten den motsatta om man inte känner 

igen personerna eller inte håller med om åsikterna. Affischen för inga logosargument.  

Sverigedemokraterna - Heja Sverige! 

Denotation 

Helheten 

Affischen har en vit bakgrund med en manlig person till vänster i bild och tre rektanglar med text 

till höger. Rektanglarna har liknande men kortare gradienter än de som återfinns i affischen 

“Förändring på riktigt”, även textens utforming är lika, även om orden inte är det. Den nedersta 
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rektangeln innehåller Sverigedemokratenas logotyp och är i alla avseende förutom att den är 

något mindre likadan som den i “Förändring på riktigt”. Den översta rektangeln är något högre 

än den mittersta som istället är bredare. Den nedersta med loggan är den smalaste och kortaste av 

de tre. 

Personer 

Det finns en person i bilden. Det är en man avbildad i profil men något snett framifrån så att man 

ser ett större snitt av personen. Han är korrekt klädd med svagt rutig kostym med uppknäppt 

kavaj och med vit skjorta och röd slips. På fötterna har han röd-blå-vitrandiga strumpor och 

svarta lackskor. Han har välkammat, något oljigt hår och svarta glasögon med tydliga bågar. 

Blicken är riktad mot kameran, munnen är formad till ett svagt leende. Den vänstra foten är 

placerad med långt mellanrum till den högra foten som delvis är utanför bild och den högra 

handen är placerad i en främre byxficka. Den vänstra handen syns inte. Mitten av kroppen är 

delvis täckt av den gul-orangea rektangeln.  

Text 

Affischen har endast två ord, “HEJA” och “SVERIGE”, det sista med ett tillhörande 

utropstecken. “HEJA” kan vara antingen ett verb (“att heja på något”) eller en interjektion, som i 

det här fallet. “SVERIGE” är ett egennamn som kan ses som ett substantiv även om man också 

kan anse att namn är en egen ordklass. Orden är skrivna med ett kraftigt typsnitt i färgen vitt. 

Alla bokstäver är versaler men “SVERIGE!” är i något mindre stil än “HEJA”.  

Konnotation 

Helhet  

Affischen i sin helhet men i synnerhet bakgrunden är är mycket avskalad med helt avsaknad av 

färg. Istället är det personen som hamnar i fokus men de gälla färgerna i rektanglarna tar mycket 

av uppmärksamheten. Kompositionen är utförd så att det inte är självklart vilket det är det 

betraktaren ska se först. Det kan dels vara mannen som kommer in i bilden från vänster eller det 

kan de färgglada rektanglarna. Istället för att tävla om uppmärksamheten fungerar de väl 

tillsammans och bidrar till ett glatt och postivt intryck. Textens placering gör också att det ser ut 

som att det är mannens egna ord.  
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Beträffande logotypen finns det inte mycket att tillägga från analysen av “Förändring på riktigt” 

utom att den är något mindre i denna affisch. Detta gör den ännu lite mer svårläst, speciellt 

“Trygghet & tradtion” är på gränsen till vad som är för smått i den snirkliga skrivstilen.  

Personer  

I affischen finns endast en person. Det är partiledaren Jimmie Åkesson som är avbildad snett i 

profil och mitt i en rörelse. Blicken som är riktad mot kameran ger en känsla av att Åkesson vill 

kommunicera med betraktaren. Likt affischen “Förändring på riktigt” är Åkesson även här 

propert klädd i samma kläder som på den affischen. Även här har han ett ledig hållning även om 

han precis ska lyfta på högerfoten och ta ett långt kliv framåt. Den lediga hållningen utmärks 

främst på att han är något framåtlutad och framförallt så har han en hand i byxfickan, och även 

om vänsterhanden inte är i bild så kan det antas att den också är placerad i en ficka. Steget som 

Åkesson just har tagit är nästan onaturligt långt och för tankarna till Groucho Marx eller John 

Cleese.  

Om textens position i förhållande till Åkessons kan tolkas som att det är hans egna ord gör 

ansiktet motsatsen. Munnen är helt stängd och det svaga leendet är mer klurigt än glatt. Den 

glada utstrålningen som finns i Åkessons hållning syns knappt till i ansiktet som istället bjuder in 

till att lösa någon slags gåta, alternativt att det är ett mycket ansträngt och påtvingat leende. 

Det långa steget, den lediga hållningen tillsammans med ett ansträngt eller klurigt leende ger en 

intressant tanke om tidpunkten för bilden, att detta var den sista som skulle tas, det är sent på 

dagen och alla inblandade är trötta. Det kan också vara ett medvetet drag att få betraktaren att 

fundera och lägga affischen på minnet. Denna affisch utan en person tror jag hade haft mera 

slagkraft, då istället för att fundera på Åkessons medverkan snarare tar till mig vad texten säger. 

På så sätt når budskapet fram tydligare. 

Text 

Affischens två ord “HEJA SVERIGE” tillsammans med ett utropstecken bildar ett positivt utrop. 

Detta grundar sig främst i interjektionen “HEJA” som manar på det substantiv (eller i det här 

fallet egennamn) som efterföljer. “SVERIGE” är ett intressant ord att ha i affischen, då man 

direkt gör en koppling mellan partiets namn, logotyp och affischens budskap. Detta kan 

illustreras genom att man byter ut “SVERIGE” mot ett ord som “Landet”. “HEJA LANDET!” 

blir ett mycket otydligare budskap och det är inte självklart vilket land som åsyftas, eller är det 
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kanske landsbygden? Även ordet “HEJA” skulle kunna bytas ut för att förändra budskapet. Om 

vi istället skriver “KÄMPA SVERIGE!” så får vi också ett utrop, men ett något mer negativt 

sådan som syftar på att Sverige har problem som man måste kämpa med för att klara av.  

Således passar “HEJA SVERIGE!” utmärkt på affischen, då den inte säger att det finns några 

uppenbara problem utan snarare som en uppmaning att landet ska fortsätta fungera väl och ta sig 

framåt. Även här kan det tänkas finnas ett kommatecken, men det får inte alls samma effekt som 

i “Förändring på riktigt”. Istället för att mana till en tankepaus i läsningen blir ett kommatecken 

snarare ett störningsmoment i interjektionen: “HEJA, SVERIGE”. Temat för texten tolkar jag 

som Sveriges framgångar, att det går bra och att det kommer fortsätta att gå bra i framtiden med 

Sverigedemokraterna.  

Textens utformning förstärker interjektionen och därmed budskapet. Versaler och en tjock stil 

blir här inte skrikigt. Text, utformning och budskap samspelar för att nå ut till betraktaren. Det är 

också lättläst och tydligt utan svåra ord (även om “SVERIGE” är sju bokstäver långt). Även 

detta hjälper till att sprida budskapet.  

Retorik  

I denna affisch utstrålar Åkesson ethos med hjälp av sin klädsel men hållningen och det långa 

steget gör att nästan all trovärdighet i klädseln försvinner. Istället väcks en känsla av lekfullhet 

och ger en slags skojfrisk pathosappellering. Istället är det texten som står för den starka 

retoriken i affischen och i samspel med logotypen blir det en tydlig pathosappellering genom att 

tala till betraktarens nationalistiska kärlek till moderlandet. Inte heller i denna affisch återfinns 

några logosargument. 

Sverigedemokraterna - Avskaffa straffskatten 

Denotation 

Helheten 

Affischen har en ljusbeige bakgrund och fem stycken färgade rektanglar samt 

Sverigedemokraternas logotyp och längst ner återfinns ett textstycke. De tre översta översta 

rektanglarna är alla gradienter där havsblått går till ljusblått. Den första rektangeln upptar nästan 

hea affischens bredd, den andra något mindre och den tredje drygt tre fjärdedelar. I dessa tre 

rektanglar finns mörkblå text.  
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De två nedersta rektanglarna innehåller även dem text. Den översta av dessa två har en 

färggradient där orange går till rött medan den undre rektangelns gradient går från orange till 

gult. Den övre av dessa två rektanglar är upptar hälften av affischens bredd medan den undre är 

något längre. I den övre rektangeln är det större yta mellan text och kanterna på rektangeln än 

den undre.  

Logotypen är till stora delar liknande den som återfinns i “Heja Sverige” och “Förändring på 

riktigt” men denna saknar den mörkblåa bakgrunden. Den är också större och upptar nästan hela 

affischens bredd men lämnar ett par centimeters utrymme till kanten. I affischen finns inga 

personer avbildade.  

Text  

Denna affisch innehåller tjugoen ord uppdelade på tre stycken. De första fyra orden ryms inom 

de tre blåa rektanglarna: “AVSKAFFA STRAFFSKATTEN FÖR PENSIONÄRER”. Det andra 

stycket text består av tre ord och är placerat i de orangea rektanglarna: “NU! PÅ RIKTIGT!”. 

Längst ned i affischen finns den största mängden text. Det är två meningar utan interpunktion 

men separerade med mellanrum och bindestreck: “Vi är Sveriges enda oppositionsparti - En röst 

på oss, är en röst för förändring”.   

Det första stycket text innehåller ett verb: “AVSKAFFA”, två substantiv: “STRAFFSKATTEN” 

och “PENSIONÄRER” samt en preposition: “FÖR”. Tre av dessa fyra ord betecknas enligt LIX 

som långa. Stycke nummer två innehåller ett adverb: “NU” med tillhörande utropstecken. 

Därefter följer en preposition “PÅ” och ett adjektiv “RIKTIGT”, även det med utropstecken 

efter. “RIKTIGT” kan även det ses som ett långt ord.  

Det sista stycket består av 14 ord och därmed två tredjedelar av affischens textmängd (exklusive 

logotypen). Texten är uppdelad på två meningar. Den första innehåller ett personligt pronomen: 

“Vi”, ett verb: “är”, två substantiv (varav ett egennamn): “Sveriges” och “oppositionsparti” samt 

ett adjektiv “enda”. Av dessa fem ord är “Sveriges” och “oppositionsparti” de två långa orden 

där det sistnämnda är 16 bokstäver långt.  

Efter denna första mening följer ingen interpunktion utan meningarna separeras med ett 

bindestreck. Efterföljande mening består av två räkneord: “En” och “en”, tre substantiv: “röst” 

och “förändring” (det sistnämnda är ett verbalsubstantiv), två prepositioner: “på” och “för”, ett 
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personligt pronomen: “oss” och till sist ett verb: “är”. Mellan “oss” och “är” finns ett 

kommatecken. Inte heller denna mening avslutas med korrekt interpunktion.  

Texten som inom de färgade trianglarna, det vill säga “AVSKAFFA STRAFFSKATTEN FÖR 

PENSIONÄRER” och “NU! PÅ RIKTIGT!”, är skrivna helt i versaler i ett tjockt typsnitt. 

“AVSKAFFA” och “NU!” är något större än “STRAFFSKATTEN” och “PÅ RIKTIGT!” som i 

sin tur är ännu något större än “FÖR PENSIONÄRER”. Texten längst ner är till skillnad från 

övrig text inte skriven i enbart versaler utan här kombineras gemener och versaler på ett, nästan, 

korrekt sätt.  

Konnotation 

Helheten 

Affischens ljusbeiga bakgrund blir i den här affischen en neutral motpol till det de fem färgglada 

rektanglarna som innehåller affischens explicita budskap. Genom att bakgrunden inte påkallar 

uppmärksamhet hjälper den betraktaren att fokusera på rektanglarna med texten, logotypen och 

textstycket längst ner. Det finns en tydlig läsriktning i affischen där temat presenteras högst upp 

och avsändaren längst ner. Hade ordningen varit den motsatta hade avsändaren varit tydligare.  

I denna affischen får vi dock hjälp med avsändarens identitet genom att de tre första rektanglarna 

går i Sverigedemokraternas profilfärg blå, detta tydliggör också att det är Sverigedemokraternas 

politik som de gör reklam för, och inte någon annans. Dessa tre blåa rektanglar har en gradient 

liknande den i logotypens blåsippeblad. Den himmelsblåa bakgrundsfärgen ger ett lugnande 

intryck. Textens mörkblåa färg känns dock lite aggresivare och påminner snarare om ett djupt 

hav.  

De två rektanglar som inte har den blåa gradientern har istället en gradient som utgår från en 

orange färg. Den övre av dessa två tonar till en intensiv röd färg. Tillsammans konnoterar dessa 

två färger brand och eld. Eld i sin tur anger ord som “fara” och “bråttom”. Tillsammans med 

texten “NU!” i rektangeln blir det en väldigt stark effekt som signalerar att det som ska göras 

måste göras direkt. Den undre rektangelns orange-gula färg blir inte lika hetsig och stessande 

som den övre, istället blir det en mjuk solgul färg som tillsammans med den himmelsblåa 

bakgrundsfärgen i rektanglarna ovan för tankarna till Sveriges flagga och dess gula kors på blå 

bakgrund.  
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Logotypen är som nämnt väldigt lika de övriga affischerna från Sverigedemokraterna. På denna 

affisch vilar logotypen direkt på affischens bakgrund och inte i en blå rektangel. Logotypen är 

också i en större storlek än “Förändring på riktigt” och Heja Sverige”. Detta gör logotypen mer 

lättläst och då speciellt devisen “Trygghet & tradition” då den ljusblåa färgen är lättare att läsa på 

beige bakgrund än mörkblå.  

Personer  

Det finns som nämnt inga personer i affischen. Detta gör att fokus helt hamnar på text, färg och 

logotyp. Det hade dock varit intressant att placera en person i bilden, var denne skulle få plats 

kan jag dock inte säga. Att minska ner på storleken på någon av rektanglarna känns inte aktuellt, 

men jag anser ändå att övriga delar i affischen hade förstärkts om man hade gestaltat hur den 

påstådda “straffskatten” påverkar gruppen som avses: pensionärerna. Genom att till exempel 

göra logotypen mindre och placera en pensionär med bristande resurser (till exempel med trasiga 

kläder) i en utsatt situation
 

(jmf. med Sverigedemokraternas reklamfilm från 2010: 

https://www.youtube.com/watch?v=UZgbEbbcWjM) . På detta sätt kan en bild fungera som 

bakgrund till de färgade rektanglarna istället för den ljusbeiga färgen. I affischerna “Förändring 

på riktigt” och “Heja Sverige” finns företrädare för partiet avbildade, i denna affisch tror jag inte 

att det hade gett någon effekt.  

Text 

Affischen är mycket textrik och innehåller många ord som är både långa och invecklade. 

Fackord såsom “STRAFFSKATTEN” och “oppositionsparti” är två komplicerade ord där det 

förstnämna egentligen kräver en djupare förklaring. I kontexten av en valaffisch finns dock inget 

utrymme för en sådan förklaring och det blir istället upp till läsaren att tolka vilken skatt det rör 

sig om. Vem som drabbas av skatten, pensionärerna, ger en ledtråd till hur läsaren får reda på 

vilken skatt det rör sig om. Men min förkunskap vet jag att det är den höga nivån på 

pensionärernas inkomstskatt det rör sig om, och ett sätt att förtydliga detta vore att byta ut 

“straff” mot “inkomst”. Detta ger dock ett problem då avsikten antagligen inte är att avskaffa 

pensionärers inkomstskatt utan snarare sänka den till vad som anses en skälig nivå. Byter vi ut 

“straff” mot “inkomst” måste vi alltså också byta ut “avskaffa” mot till exempel “minska” för att 

inte förändra men däremot förtydliga budskapet.  
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Det andra textstycket i de orange-gula rektanglarna framhäver vikten av budskapet i de första. 

Speciellt “NU!” i sin brandfärgade rektangel säger oss att det är bråttom och att skatten bör tas 

bort omgående för att undvika fara. “PÅ RIKTIGT!” ger inte samma känsla av att beslutet måste 

tas snabbt utan snarare att det måste vara en förändring som faktiskt ger ett resultat, det vill säga 

att enbart marginella sänkningar av inkomstskatten duger inte, det måste vara en rejäl sänkning.  

Längst ner i affischen finns den textrad som vid första antydan inte samspelar med övrig text 

men vid en närmare titt så blir det uppenbart att de ändå oundvikligen påverkas av varandra. Den 

första meningen “Vi är Sveriges enda oppositionsparti” signalerar att de för en annorlunda 

politik jämför med de etablerade politiska partierna i Sverige. Meningen signalerar också vad 

Sverigedemokraterna tycker om övriga partier. Oavsett vilket politiskt block som är i 

regeringsställning och vilket som är i opposition så anser Sverigedemokraterna att dessa ändå för 

samma sorts politik och att Sverigedemokraterna är de som är annorlunda och sticker ut. På detta 

sätt reserverar de också frågan om pensionärsskatten som deras egen.  

Den andra meningen i detta stycke har en uppmanande funktion och även denna samspelar med 

resten av affischen. Vid en röst på Sverigedemokraterna hjälper du till att uppnå den politik och 

de förändringar som affischer propagerar för. I denna mening finns ett kommatecken utplacerad 

som en tankepaus, men det blir hackigt och istället för att få ett flyt i läsandet stannar man upp 

och blir störd. Att de två meningarna i stycket dessutom har inkorrekt interpunktion gör att 

budskapet hamnar i skymundan och blir otydligt. För att undvika detta hade stycket kunnat 

utformas på följande sätt: “Vi är Sveriges enda oppositionsparti. En röst på oss är en röst för 

förändring!  

Lägg märke till de gjorda ändringarna. Punkten istället för bindestrecket gör att den första 

meningen blir tydligare och dessutom enklare att läsa eftersom läsare vet exakt när det är dags att 

göra ett uppehåll. I den andra meningen har kommatecknet helt försvunnit och ett utropstecken 

har tillkommit i slutet av meningen. I och med detta avslutas meningen på ett korrekt sätt och 

dessutom förstärks budskapet med utropstecknet som främsta orsak.  

Temat i texten stämmer väl överens med budskapet i affischen. Det finns dock både explicita och 

implicita teman i texten. Det explicita är det som står utskrivet: att straffskatten för pensionärer 

ska bort. Det implicita temat är att det är pensionärers inkomstskatt som ska minskas. Det är ett 

tema som kräver både förkunskap och efterforskning för att synas.  
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Textens utformning är till stor del liknande den som finns i övriga affischer från partier. Det enda 

som är nytt är textstycket längst ner som bryter formen om enbart versaler och ett tjockt typsnitt 

med sin mer stilmässigt korrekta blandning av gemener och versaler samt att den röda färger 

syns väl mot den beiga bakgrunden. Texten är dock relativt liten och kan vara svårläst, även om 

typsnittet i sig är lättläst.  

Retorik 

Affischen för fram sitt budskap med hjälp av alla retoriska grepp, framförallt pathos men i viss 

utsträckning även logos och ethos. Då de säger att pensionärerna drabbas av en straffskatt väcks 

känslor för pensionärer och eftersom denna straffskatt (enligt textstycket längst ner) är något 

övriga etablerade partier står för väcks också känslor mot dessa. Precis som i övriga affischer 

väcker också partiets logga känslor. Den sista delen av pathosappelleringen kommer från 

färgerna i rektanglarna som kan kopplas till Sveriges flagga och på så sätt väcka en känsla av 

nationalism.  

Det lilla ethos som finns hittas i den första meningen i sista textstycket, där utropet om Sveriges 

enda oppositionsparti tillsammans med lovord om förändring från de etablerade partiernas politik 

i den andra meningen ger en trovärdig känsla. I den sista meningen i affischen återfinns också 

logosargumentet: en röst på Sverigedemokraterna ger förändring.  

Sverigedemokraterna -  Mindre invandring här 

Denotation  

Helheten  

Denna affisch har en mycket liknande komposition som “Avskaffa straffskatten”. Överst i 

affischen finns tre rektanglar innehållande text, nedanför dessa ett litet mellanrum och därefter 

två rektanglar, också dessa med text. Under finns exat samma logotyp och textstycke som i 

“Avskaffa straffskatten”. I denna affisch har de tre översta rektanglarna en färggradient från röd 

till rosa. I den största och näst största går denna gradient från vänster till höger medan den i den 

minsta rektangeln går nedifrån och upp.  

De två nedersta rektanglarna har lika blå till ljusblå gradient som återfinns i  “Avskaffa 

straffskatten”. Även dessa rektanglar har mörkblå text medan texten i de röd-rosa rektanglarna är 

vita. Även i denna affisch är bakgrunden ljusbeige och ytterligare en likhet är att det inte finns 

några personer avbildade i affischen. 
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Text 

Affischen har totalt 22 ord (exklusive logotypen). 14 av dessa är exakt samma som i “Avskaffa 

straffskatten” och kommer inte att presenteras igen. De ingår dock i konnotationen. De åtta ord 

som är nya är uppdelade på två stycken som är tydligt separerade. Den första meningen 

meningen består av tre ord uppdelade på ett adjektiv: “MINDRE”, ett (verbal)substantiv: 

“INVANDRINGEN” och ett adverb: “HÄR”. Den andra meningen består av fem ord uppdelade 

på ett adjektiv: “MER”, två substantiv: “HJÄLP” och “FLYKTINGAR”, en proposition: “TILL” 

och ett adverb: “DÄR”. 

Texten i de färgade rektanglarna är alla skriva i samma tjocka typsnitt som i övriga affischer från 

Sverigedemokraterna och är  uppdelad i tre olika storlekar matchande rektanglarna. “MINDRE” 

är skrivet i den största stilen, “INVANDRING” snäppet mindre och resten av texten är ännu 

något mindre. Texten som är gemensam med “Avskaffa straffskatten” har samma stil som i den 

affischen.  

Konnotation  

Helheten 

Även i denna affisch hjälper den neutrala beiga bakgrunden till att framhäva de färgade 

rektanglarna med text. Kompositionen har väldigt många likheter med “Avskaffa straffskatten”, 

det som skiljer åt är rektanglarnas storlek och position. Färgmässigt så är de tre översta 

rektanglarnas röd-rosa gradient ett överraskande val då varken röd eller rosa är en färg som 

traditonellt kopplas till varken högerpartier eller Sverigedemokraterna. Precis som i fallet med 

Åkessons slips i “Förändring på riktigt” och “Heja Sverige” så tolkar jag den röda färgen som en 

referens till den politiska inriktningen socialkonservatism. Att färgen tonar till rosa tolkar jag 

som ett försök att ge textens budskap en mjukare framtoning. Hade rektanglarna istället tonat till 

orange eller gul hade budskapet istället uppfattats som brådskande eller kanske till och med 

hotfullt (jmf. “NU!” i “Avskaffa straffskatten).  

Den blå färgen i de två nedersta rektanglarna har precis som i “Avskaffa straffskatten” en 

funktion i att identifiera avsändaren, Sverigedemokraterna, och deras politik. I denna affisch 

kommer dock de blåa rektanglarna först efter de röd-rosa så det är inte lika enkelt att avläsa vem 

avsändaren är. Om färgerna hade varit omvända, det vill säga att de tre översta rektanglarna varit 

blå och de två nedersta röd-rosa, så anser jag att det skulle ge två effekter. Dels skulle 
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avsändaren tydliggöras och dels skulle också textens budskap framhävas på ett tydligare sätt i 

och med användadet av profilfärgerna.  

I denna affisch samspelar ordet “Trygghet” i Sverigedemokraternas logotyp med textens budskap 

och rektanglarnas färg. Den mjuka rosa färgen ger en känsla av trygghet och med 

Sverigedemokraternas politik blir det färre invandrare, något som implicit leder till att tryggheten 

hos befolkningen ökar. Även de blåa rektanglarnas textbudskap kan kopplas samman till 

trygghet, med mer hjälp till flyktingar “där” som implicit ger ökad trygghet.  

Personer  

Denna affisch har inte heller någon eller några personer avbildade. Istället är det texten som  får 

dominera. Jag har få bra idéer på hur affischen kan innehålla bilder utan att bli dömande eller 

rasistisk. Vid till exempel en bild på en eller flera flyktingar blir det svårt att gestalta det på ett 

sätt som inte kan tolkas felaktigt. Istället för en bild på personer kanske det vore aktuellt med en 

karta för att förtydliga textens mer oklara begrepp “här” och “där”.  

Text 

Denna affisch har mycket intressanta ordval. Istället för Sverigedemokraternas vanliga paroll 

“stoppa massinvandringen” (jmf. http://sverigedemokraterna.se/var-politik/) har här valts ett 

mjukare tonval utan ett aggressivt verb (stoppa) men med adjektivet “MINDRE”. Inte heller 

återfinns prefixet “mass-” framför ordet “INVANDRING”, vilket även det tonar ner 

aggressiviteten. Det första stycket text avslutas med adverbet “HÄR” som har flera 

tolkningsmöjligheter. En väldigt lokal nivå av ordet “HÄR” är precis där affischen finns. En nivå 

högre kanske syftar på det specifika bostadsområdet eller stadsdelen. Ett mer globalt perspektiv 

som fortfarande håller sig relativt lokalt är att “HÄR” i affischen syftar på hela Sverige. På detta 

sätt får affischen flera betydelser och känns relevant för både den person som ogillar invandrare i 

sin direkta närhet men också den som tycker att invandring inte borde ske till Sverige.  

Affischens andra textstycke refererar direkt tillbaka på det första stycket. Ordvalet här passar väl 

överens med första styckets mjuka framtoning som får fortsätta. Med adjektivet “MER” i 

inledningen av stycket sätts direkt ett motsats till ordet “MINDRE” i det första stycket. Med 

detta signalerar Sverigedemokraterna att Sverige som land kan och bör göra mer för flyktingar i 

världen. Genom att föra en politik som vill öka flyktingbiståndet rättfärdigas deras 

invandringspolitik (ibid.). Även i denna mening finns ett mycket oklart ord. Genom att välja 

http://sverigedemokraterna.se/var-politik/
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ordet “DÄR” påpekar man vikten av att flyktingarna inte ska komma till “HÄR” för att få hjälp 

utan ska stanna “DÄR”. På så sätt slipper man flyktingarna i sin direkta närhet.  

Tillsammans med texten bildar här Sverigedemokraternas logotyp både ett samband och ett brott 

mot deras egen devis. De följer “Trygghet & Tradition” genom att peka på att en minskad 

invandring ökar tryggheten (ibid.) medan de bryter den långa tradition som Sverige som land har 

att hjälpa flyktingar att komma hit (jmf. Raoul Wallenbergs arbete under Andra Världskriget 

mm.). En möjlig tolkning är dock att de vill fortsätta med traditionen med att hjälpa flyktingar, 

men “DÄR”.  Återigen fungerar texten längst ned på affischen i samspel med texten i 

rektanglarna, med en röst på Sverigedemokraterna minskas invandringen medan en röst på alla 

andra partier gör att den fortsätter.  

Texten har mycket explicita teman. De två makroteman som finns är restriktiv invandringspolitik 

och generös flyktingpolitik som åskådliggörs med värde- och motsatsadjektiven “MINDRE” och 

“MER”. Textens mikroteman är förändringen som blir om denna typ av politik slår in, nämligen 

att vi som bor “HÄR” blir tryggare.  

Textens utformning påverkar budskapet genom att ge mest kraft åt orden “MINDRE 

INVANDRING HÄR” medan texten i stycke två inte alls framhävs på samma sätt. Detta sker i 

samspel med affischens komposition och färgval.  

Retorik 

I affischen återfinns främst pathosargument. Genom att invandringen minskas blir du som 

befinner dig “HÄR” tryggare medan de flyktingar som befinner sig “DÄR” får mer hjälp. 

Känslan som väcks är att det blir bra för alla med denna typ av politik. Det återfinns också ett 

viktigt logosargument i affischen. Om inte invandringen minskas kan vi inte bistå med mer hjälp 

till flyktingar, således är det nödvändigt att begränsa invandringen för att säkerställa att hjälpen 

kan fortsätta komma, och dessutom med ökade nivår. Affischen har också samma 

ethosappellering som “Avskaffa straffskatten” med texten längst ner på affischen.  
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Sverigedemokraterna - Hårdare straff 

Denotation 

Helheten 

På affischens ljusbeiga bakgrund finns totalt fem färgade rektanglar. Överst i bild och ungefär 

ner till mitten av affischen är tre av dessa rektanglar. Den första är tar upp nästan hela affischens 

bredd medan den andra är något mindre och placerad under och i mitten av den övre rektangelns 

bredd. Nästan i högre nederkant på mittenrektangeln är den understa rektangeln som är ungefär 

en tredjedel av de två översta rektanglarnas höjd. Dessa tre rektanglar har alla en röd färg längst 

till vänster och tonar sedan i en gradient till rosa i högerkant. Alla rektanglar innehåller vit text. 

Affischens två understa rektanglar är något större än den minsta röd-rosa. Dessa går en blå till 

ljusblå gradient och innehåller mörkblå text. Dessa två rektanglar upptar ungefär en fjärdedel av 

affischens totala yta. Placerad under dessa två återfinns Sverigedemokraternas logotyp och under 

denna ett textstycke exakt samma som det i “Avskaffa straffskatten” och “Minska invandringen”. 

Inga personer återfinns i bilden.  

Text 

Även i denna affisch finns det 22 ord (exklusive logotypen) varav åtta stycken återfinns i de 

färgade rektanglarna. Orden utanför dessa har presenterats tidigare i kapitlet och kommer därför 

inte att upprepas, men de får en betydelse i konnotationen. texten i de färgade rektanglarna är 

uppdelade i två stycken. Det första innehåller ett adjektiv: “HÅRDARE”, ett substantiv: 

“STRAFF”, ett adjektivsubstantiv: “KRIMINELLA” samt en proposition: “FÖR”. 

“KRIMINELLA” är styckets längsta ord på 10 bokstäver.  

Stycke nummer två innehåller även det fyra ord fördelade på ett adjektiv: “ÖKAT”, två 

substantiv: “STÖD” och “BROTTSOFFER” samt samma preposition som i stycke ett: “FÖR”. 

“BROTTSOFFER” är styckets längsta ord med elva bokstäver. All text i affischen är skriven i ett 

kraftigt typsnitt där “HÅRDARE” och “STRAFF” har störst storlek. All text i stycke två är något 

mindre medan “FÖR KRIMINELLA” har den minsta teckenstorleken.  

Konnotation  

Helheten  

Denna affisch har mycket gemensamt med “Minska invandringen”. Även här framhäver den 

ljusbeiga bakgrunden de fem färgade rektanglarna. Den röd-rosa texten ger ett mjukt intryck och 
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hjälper till att tona ned det kraftfulla budskapet snarare än att framhäva det. Således jobbar inte 

bakgrunden tillsammans med rektanglarnas färg för textbudskapet. De tre röd-rosa rektanglarnas 

dominans över den tillgängliga ytan i affischen framhäver dock affischens budskap och tema 

genom att det blir det som blicken fästs på. Den minsta röd-rosa rektangeln hamnar dock lite i 

skymundan och detta ger affischen de två första rektanglarna en väldigt explicit dominans.  

De två blå rektanglarna är ungefär i samma storlek som i “Mindre invandring” men då de röd-

rosa tar upp så stor andel av ytan marginaliseras detta budskap, trots att rektanglarna har 

Sverigedemokraternas profilfärg blå. I denna affisch sker ett mycket effektivt samspel mellan 

logotyp och övrigt innehåll då “Trygghet” ges implicit genom första textstyckets budskap och 

explicit genom det andra styckets. 

Personer 

Affischen klarar sig bra utan personer i bild och en förtydligande bild om vilka de 

“KRIMINELLA” eller “BROTTSOFFER” är kan snarare ge en rörig affisch om inte 

kompositionen förändras. Vid en förändring i komposition skulle affischen förlora sitt annars 

tydliga textuella budskap och det är osäkert om en eller flera bilder styrka skulle väga upp 

textens försvagning. 

Text 

Den tydliga framhävningen av affischens två första ord, “HÅRDARE” och “STRAFF” ger 

texten en aggressiv men tydlig inledning. En mjukare inledning vore att byta ut de två orden mot 

“Bättre vård”, det skulle också stämma bättre överens med den svenska kriminalvårdens filosofi 

(jmf. http://www.kriminalvarden.se/). Denna ändring passar såväl med rektanglarnas lugna 

färgtoner och ger också Sverigedemokraterna som parti en trevligare aura.  

Det första styckets sista ord, “KRIMINELLA” är ett adjektivsubstantiv som syftar på att den 

eller det som utför en kriminell handling. Således blir “KRIMINELLA” i affischen abstrakt då 

det inte är självklart vilka som åsyftas. Ett till synes bra substitut vore ordet “brottslingar” som är 

ett mycket konkret substantiv. Men detta ord blir mycket likt andra styckets sista substantiv 

“BROTTSOFFER”. Vid en snabb betraktelse av affischen skulle i så fall en missuppfattning 

kunna ske. Trots att ordet “KRIMINELLA” är abstrakt görs affischens budskap mer tydligt 

genom att minska risken för feltolkningar. Detta till stor del tack var att andra stycket är väl 

forumulerat.  

http://www.kriminalvarden.se/
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Med logotypen och textstycket under denna styrker Sverigedemokraterna budskapen i övriga 

texten. Får brottslingarna hårdare straff ges ökad trygghet, eftersom de inte kommer ut i 

samhället lika fort. De som utsatts för brott utlovas också extra trygghet och med textstycket 

längst ned i affischen signalerar partiet att det är en oppositionspolitik de driver mot övriga 

partier. 

Retorik 

I affischen finns väldigt tydliga pathosargument och det är tydligt att affischen är till för att 

väcka känslor hos betraktaren. Den som ser affischen och tar åt sig budskapet ska känna att den 

är trygg när de kriminella blir hårt straffad samtidigt som de vet att de som utsatts för brottet får 

det stöd de behöver. Ethosargumenten som finns i affischen är endast tack vare logotypens 

igenkännbarhet och textstyckets under, på samma sätt som i “Avskaffa straffskatten” och 

“Mindre invandring”. Några logosargument finns inte i affischen.  

Feministiskt Initiativ - Sätt feministerna  

Denotation 

Helheten 

Affischen har en rosa bakgrund med ljusare färg i affischens horisontella mitt, något mörkare vid 

kanterna och ännu mörkare längst ner. Den övre tredjedelen av affischen upptas av 13 mörkt rosa 

kryss. Under denna finns text i samma mörkrosa färg som kryssen. Resterande två tredjedelar av 

affischen upptas av fem stycken personer, fyra stående och en sittande på en rosa pinnstol. I 

nedre vänstra hörnet finns en vit banderoll med rosa text och i det nedre högra hörnet återfinns 

partiets logotyp.  

Affischen är mycket färgrik och det är framförallt personerna på bilden vars kläder bidrar med 

andra färger än olika nyanser av rosa. Svart är den näst mest dominerande färgen efter rosa. 

Logotypen i nedre högra hörnet består av ett versalt F och ett utropstecken i ett tjockt typsnitt 

som är något kursiverat och har en mörkrosa färg. 

Personer  

Som nämnt finns det fem personer i affischen. Längst till vänster är en man med blå t-shirt, vit 

undertröja och grå byxor. Över t-shirten och undertröjan har han en svart kavaj med en vit pin 

med partiets logotyp i rosa i högra kavajslaget och en regnbågsfärgad näsduk i kavajfickan. Han 

har ljus hy, glasögon med tunna bågar och en rufsig frisyr. Ansiktet är riktat svagt uppåt men 
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blicken tittar in i kameran och munnen är formad till ett svagt leende med en liten öppning. Den 

högra handen håller i en grå krycka och har en silverfärgad ring med en blå sten på höger 

lillfinger. Den vänstra handen med en guldfärgad och en silverfärgad ring, båda med stenar, 

håller i den rosa pinnstolen med ett mjukt grepp. Mannen stödjer sig på kryckan och stolen och 

får på så sätt en framåtlutande hållning.  

Till höger om mannen med käppen står en kvinna med en grå-vit-svart-mönstrad tröja som har 

en tydlig svart krage och en oknäppt hals. Hennes en täcks av ett svart klädesplagg men vad syns 

inte. Hon har inga synliga smycken på vare sig händer, i ansiktet eller runt halsen. Hon har en 

brun hy, långt mörkbrunt hår som vilar på axlarna och bruna ögon. Ansiktet är svagt lutat till 

höger och munnen är formad till ett öppet leende så att tänderna visas. Hennes vänstra arm är 

helt skymd medan hennes högra arm delvis syns. Den högra handen är svagt knuten och vilar på 

pinnstolens ryggstöd. Förutom den svaga lutningen på huvudet har hon en upprätt hållning.  

Till höger om henne står en kvinna med svart glansig skojta, svarta jeans och en svart 

diamantrutig jacka med dragkedja. Jackan har en gul rand i kragen och resår vid midjan och 

handlederna. Runt halsen hänger drygt tio silver- och guldfärgade kedjor och i båda öronen 

hänger två cirkelformade örhängen cirka tre cm i diameter stora. Örhängena har centimeterstora 

hål i överkant och hänger i en centimeterlång kedja. På den vänstra handens ringfinger finns 

guldfärgad ring med en mörk sten och tre guldfärgade streck över stenen. Hon  har ljus hy, 

kortklippt svart hår och rosamålade läppar formade till en tunt leende. Samma rosa färg finns på 

vänstra handens tumnagel. Hon står upprätt med högra benet delvis böjt och hela kroppen är 

vriden lite så att vänster sida av kroppen kommer närmare kameran.  

Längst till höger i bild står en man med ljusblå skjorta, gråa byxor och grå kavaj. Han har inga 

synliga smycken och inte heller någon accessoar som slips eller näsduk. Han har ljus hy och vitt, 

väldigt kortklippt hår på sidorna av huvudet medan toppen är kal. halsen och ansiktet är något 

rynkigt. Munnen är format till ett streck, det vänstra ögat är öppet medan det högra kisar något 

men blicken är ändå riktad in i kameran. Högra sidan av överkroppen är nästan helt skymd av 

kvinnan bredvid. Han står något snett vriden med vänster axel längre fram än den högra med en 

rak hållning.  

Längst fram i bild sittandes vriden på den rosa pinnstolen finns en kvinna med vitt linne, svart 

kavaj och svarta byxor. Runt halsen hänger en svart cirkelformad cilder med en lite tjockare 
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underfär två centimeter lång silverfärgad cylinder mitt framför halsen. Hon har glasögon med 

röd-svarta bågar. Hennes hy är ljus och de rödmålade läpparna är formade till ett neutralt leende. 

Ögonen är öppna och blicken riktad in i kameran. Händerna är delvis skymda bakom den vita 

banderollen men är tillsynes korslagda i knäet. Den högra handes fingrar syns något. Hennes hals 

och ansikte är något rynkiga. Huvudet är vriden så att ansiktet riktas mot kameran medan restn 

av kroppen pekar åt vänster i bild. Håret är kortklippt brunt med gråa toner och en lugg som i 

mycket liten utsträckning täcker pannan.  

Text 

Affischen innehåller nio ord och fyra siffror uppdelade i två meningar. Den första meningen är 

överst i bild: “SÄTT FEMINISTERNA PÅ PLATS!” och består av ett verb: “SÄTT”, två 

substantiv: “FEMINISTERNA” och “PLATS” och ett pronomen: “PÅ”. Det första substantivet 

är bestämd form i plural medan det andra är obestämt singular. Denna text är skriven i två olika 

typsnitt. Det två första orden är skrivna i ett rakt typsnitt utan serifer medan de två sista är 

skrivna med ett handstilsliknande typsnitt där bokstäverna har olika tjocklek och är oregelbundet 

formade. Utropstecknet i slutet av meningen är något högre än bokstäverna. “FEMINISTERNA” 

är ett långt ord (12 bokstäver). Det är också ett fackord, en beteckning på en person med 

Feminism som politisk ideologi.  

Den andra meningen ryms i den vita banderollen i affischens nedre vänstra hörn. Meningen 

“RÖSTA PÅ FI I VALET 2014” består av ett verb: “RÖSTA”, två prepositioner: “PÅ” och “I”, 

en förkortning “FI” samt ett substantiv “VALET” och ett nummer: “2014”. Substantivet är 

skrivet i bestämd form singular.  

Konnotation 

Helhet 

Affischen har en tydlig disposition där den övre tredjedelen som upptas av de tretton rosa 

kryssen och text är luftig och ger bakgrunden en del i betydelsen. De undre två tredjedelarna av 

affischen är mer tätpackad och innehåller inte lika mycket utrymme men desto fler tecken. Detta 

gör att det blir informationstätt i den delen av affischen och den rosa bakgrunden inte alls syns på 

samma sätt. Logotypens placering i nedre högra hörnet ger en tydlig avsändare som dock inte 

blir det första som blicken fästs vid. Istället är det den övre texten och kryssen som syns först. 

Kryssen kan tolkas som gemena “x” men då dessa kryss är något bredare är höga så uppfattar jag 
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det som en felaktig tolkning. Istället tolkar jag kryssen som en uppmaning till att kryssa 

Feministiskt Initiativs representanter på valsedlarna. Den rosa pinnstolen som till stor del döljs 

av personerna visar på en folklighet och kan ses som ett profilföremål hos partiet. 

Affischens många rosa nyanser hjälper logotypen att förtydliga affischens avsändare då rosa är 

en profilfärg för Feministiskt Initiativ. Logotypen är smart utformad där “I” i förkortningen för 

Feministiskt Initiativ har vänts upp och ner för att gestalta ett utropstecken. Detta tillsammsn 

med den svagt kursiverade stilen på logotypen ger ett kraftigt om än något hetsigt intryck. Det 

kräver dock en hel del förförståelse för att inte tolka partiets logotyp som endast ett “F” med ett 

utropstecken efter. Mängden förförståelse som krävs minskas något av att partiets förkortning 

dyker upp i texten i den vita banderollen, men den hade kunnat minskas ännu mer om bokstavent 

“I” i “FI” gjorts till gemen, eftersom pricken då hade gett en större likhet med logotypen, men 

detta återkommer jag till i textanalysen.  

Personer 

Som beskrivet i denotationsdelen är affischen mycket persontät. Fem personer, två män och tre 

kvinnor trängs om utrymmet i bilden och de gör det inte helt utan att delvis skymma varandra. 

Endast en person i bilden, Gudrun Schyman, var känd för mig och det krävdes en del 

efterforskning för att få namnen på de övriga fyra.  

Mannen med kryckan längst till vänster i affischen heter Lars Gårdfelt. Han är propert klädd i 

kavajs men känns ändå vardaglig tack var den blåa t-shirtien. Den vita undertröjan som sticker ut 

i nederkant ger tyvärr ett oseriöst intryck och borde nog ha varit instoppad i byxorna. Knappen 

på kavajslaget visar partitillhörighet och den regnsbågsfärgade näsduken visar på tolerans och 

öppenhet i HBTQ-frågor (jmf. t.ex. med RFSL och Fi’s politik). Ansiktet bjuder in betraktaren, 

kryckan visar att Gårdfelt inte är rädd att visa sitt funktionshinder och att det är något han gärna 

företräder. Jämför med om han till exempel endast stödde sig på stolen, då skulle hållningen vara 

mer ansträngd och rörelsehindret inte vara lika tydligt.  

Till höger om Gårdfelt står Victoria Kawesa. Hon har en vardaglig klädsel utan vare sig kavaj 

eller smycken som är mer propert och högtidligt. Med den vardagliga stilen kommunicerar hon 

till betraktaren att en politiker inte behöver vara en person i kostym utan kan vara klädd som 

gemene människa. Huvudets lutning tillsammans med det öppna leendet och ögonen blir ett 

ibjudande men ändå frågande ansiktsuttryck. Den mjukt knytna näven som vilar på ryggstödet 
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visar inte på aggression då handryggen är horisontell. En vertikal handrygg och en hårdare 

knuten näve vore ett tecken på kamp och aggression.  

Personen till höger om Kawesa står en av Feministiskt Initiativs talespersoner, Sissela Nordling 

Blanco. Hon har en tuff attityd och inte alls politikertypisk klädsel som visar, precis som 

Kawesas klädsel, att politker inte behöver vara klädda i kostym eller motsvarande. Hennes rosa 

detaljer, läpparna och tumnageln, visar i kontexten på partitillhörighet. Den kortklippta frisryen 

är proper och även om luggens oregelbundenhet förstärken den tuffa attityden som jackan 

signalerar. Även blicken bidrar då den är rak och stadig och tittar rätt in i kameran. Kläderna kan 

inte sägas vara typiskt kvinnliga och en person utan ett genusneutralt perspektiv hade nog utan 

ett par detaljer kunnat tolka Nordling Blanco som man. För mig hjälpte halsbandet och och de 

stora örhängena till att identifiera könet, men det var inte förrän jag visste namnet som jag var 

helt säker. Det ska dock sägas att jag inte vet vilken genustillhörighet Nordling Blanco själv 

anser sig ha.  

Längst till höger i bild står Kenneth Hermele, delvis skymd bakom Nordling Blanco. 

Tillsammans med Schyman är han en av affischens äldsta personer. Denna slutsats drar jag 

främst av rynkorna i ansiktet och på halsen. Han är den som är proprast klädd men har ändå inte 

hel kostym utan byxorna ser ut att vara av annat slag än kavajen. Trots det ger han med kläderna 

ett seriöst intryck. Ansiktet avslöjar dock en viss trötthet, framförallt i blicken men också det 

mycket svaga leende som för mig känns som att han inte riktigt uppskattar situationen. Den raka 

hållningen visar dock inga tecken på trötthet.  

Sittandes längst fram i bild återfinns partiets mest kända person, Gudrun Schyman. Hon är 

tillsammans med Nordling Blanco och ytterligare en kvinna talesperson för partiet. Schyman 

sittande position visar att hon är högt uppsatt, detta förstärks av att hon är längst fram i bilden. 

Hon är också den av kvinnorna i bilden som är proprast klädd. Med framsidan av kroppen 

pekandes till vänster i bilden sitter hon snett på pinnstolen. Hennes händer visar på en vilande 

position men ryggen är endast svagt bakåtluta mot ryggstödet, något som ger en mer aktiv 

hållning överlag. Detta styrks av att hon aktivt har vridit på huvudet för att blicken ska vara rakt 

in i kameran.  

Tillsammans visar personerna i bilden på stor variation och tolerans. Budskapet är att partiet är 

till för alla, oavsett utseende, funktionsnedsättning eller könstillhörighet. Deras varierade klädsel 
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belyser också att deras politker är annorlunda och att alla är unika. Hade istället alla varit klädda 

i mörk kavaj hade partiet både framstått som mindre välkomnande samt inte stuckit ut bland 

övriga partier. Överlag så bjuder personera in till samtal och debatt, även om Kawesa har en 

mjukare inbjudan än Schyman och Nordling Blanco. Störst tolerans visar Gårdfelt som även är 

den som tydligast visar på sin partitillhörighet.  

Text 

Affischens första mening har två huvudsakliga tolkningsmöjligheter. Detta möjliggörs främst 

tack vare verbet “SÄTT” och substantivet “PLATS”. Dessa två ord i kombination med substantiv 

och “PÅ” ger betydelsen “att läxa upp någon.” Men verbet “SÄTT” (av sitta) har också 

betydelsen att sätta någon (eller något) någonstans. I detta fallet betyder “PLATS” de politiska 

rum som finns i Sveriges demokratiform, det vill säga regering, riksdag, landsting och 

kommuner, och även EU-parlamentet. Således blir första meningen en implicit uppmaning till att 

rösta in “FEMINISTERNA” i dessa politiska rum. I detta fall syftar “FEMINISTERNA” just på 

representanter från Feministiskt Initiativ, även om epitetet “feminist” inte är reserverat för just 

dem (jmf. Folkpartiets politik http://www.folkpartiet.se/politik/politik-a-o/feminism/). Det kan 

alltså verka oklart vilka feminister det är som ska sättas på plats, men logotyp, färger och 

personer samspelar för att tydliggöra textens budskap, men betänk hur affischen kunnat sett hut 

med andra partiers färger och företrädare.  

Den andra meningen i affischen är även den otydlig, men på ett annat sätt. Meningen är en tydlig 

uppmaning att rösta på “FI” i “VALET 2014” men här uppstår en tolkningskonflikt i och med 

hur förkortningen “FI” är skriven. Vanligtvis betecknas partiet Feministiskt Initiativs initialer 

med versalt “F” och gement “i” eller utropstecken som substistut för “i”. Förkortningen “FI” 

med versalt “I” kopplas vanligtvis samman med Finansinspektionen (jmf. www.fi.se och 

http://feministisktinitiativ.se/). Således kräver denna text samma samspel som meningen överst i 

affischen har för att inte misstolkas. En förmodad anledning till varför man bryter normen att 

stava Fi med gement “i” är att versala bokstäver upplevs som lättare att läsa, men här blir det 

istället otydligt.  

Textens utforming både hjälper till i läsningen och ger en genuin känsla. De lättlästa, raka 

bokstäverna i den första meningen kopplas samman men en mer handskrivet typsnitt där varje 

bokstav är unik (inte heller är det samma “A” i “A” och “Å”) men de två orden är ett typsnitt och 

http://www.folkpartiet.se/politik/politik-a-o/feminism/
http://www.fi.se/
http://feministisktinitiativ.se/
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inte en handstil. Jämför de två “P” i “PÅ” och “PLATS” som har exakt samma utforming. Hade 

det varit handskrivet hade de förmodligen varit med olika. Denna detalj är dock inte lätt att 

upptäcka och jag får änå en genuin och inbjudande känsla av vardaglighet av typsnittet. 

Bokstäverna i den vita banderollen är som nämnt lättlästa med sina versaler och det är något som 

förstärks av bokstävernas serifer.  

Retorik 

Personerna på affischen utstrålar ett annat sorts ethos än det jag är van med hos politiker. Istället 

för den traditionella kostymbaserad ethosappelleringen är det här individerna som på olika sätt 

förmedlar sin egen inviduella trovärdighet. Störst mängd ethos utstrålar Gårdfelt med sitt 

inkluderande och toleranta utseende och kavaj men även Schyman och Nordling Blanco med 

sina fokuserade blickar och tuffa attityd utstrålar trovärdighet. Pathosargumenten som förs i 

affischen är framförallt känslan av hur inkluderande Feministiskt Initiativs politik är. Även här 

bidrar Gårdfelt med stlrsta delen men alla personer i bilden samspelar i pathosappelleringen.  

Feministiskt Initiativ - Låt feministerna  

Denotation 

Helheten 

Affischen har en tvåfärgad bakgrund. De översta två tredjedelarna av affischen är jämn rosa färg 

som avslutas med en tjockare list. Denna list kastar en tunn skugglinje på det grå-beiga golvet. 

På golvet står en rosa pinnstol något vinklad så att höger framben är längre fram i bilden än 

vänster framben. I det nedre vänstra hörnet återfinns en likadan banderoll som i “Sätt 

feministerna”. Även logotypen i nedre högra hörnet är likadan. Överst på den rosa bakgrunden 

återfinns tretton liknande kryss som i “Sätt feministerna”, men i denna affisch är de något 

mindre. Under kryssen finns text. Färgerna i affischen är rosa i olika nyanser, grå-beige och vitt. 

Inga personer finns i affischen. 

Text 

I denna affisch finns det nio ord och fyra siffror, av dessa är de fem orden i och fyra siffrorna i 

den vita banderollen exakt samma som i “Sätt feministerna” och behöver därför inte presenteras 

igen. Av de fyra ord som är kvar då finns egentligen två också i föregående affisch men då 

meningen är annorlunda är det ingen idé att bryta ut de två “nya” orden. Meningen “LÅT 

FEMINISTERNA TA PLATS!” innehåller två verb: “LÅT” och “TA” och två substantiv: 



40 

“FEMINISTERNA” och “PLATS”. Texten har samma stil som i “Sätt feministerna”: de två 

första orden är skrivna med en lättlästa rak stil med versala bokstäver och de två sista orden har 

ett mer handritat typsnitt. All text har samma nyans av rosa 

Konnotation  

Helheten 

Affischen förmedlar en känsla om att den föreställer ett rum. Detta för att den inte bara har en 

enkel bakgrund utan faktiskt har en vägg och ett golv. Väggen är skapad av en rulle rosa tapet 

eller annan sorts yta Rullen ligger mot golvet och bildar en sorts list och kastar en tunn skugga på 

golvet som förstärker känslan av ett autentiskt rum. Golvet upptar drygt en tredjel av affischen 

och för först tankarna till betong och fabrik men golvets grå-beiga färg gör att den blir varmare 

och bidrar till känslan av ett rum. Pinnstolen på golvet som är målad rosa hjälper logotypen att 

identifiera avsändaren. Detta genom att stolen är en återkommande del i Feministiskt Initiativs 

kampanj. Detta är både kontext- och förkunskapsberoende.  

Personer 

Inga personer återfinns i bilden även om det finns en plats för någon. Stolen och texten säger 

explicit att “FEMINISTERNA” ska ta plats. Den tomma stolen konnoterar tillsammans med 

kontexten att vid tidpunkten innan valet hade Feministiskt Initiativ inga representanter i de 

politiska rummen (förutom Europaparlamentet). Stolen är därför tom och det är upp till väljarna 

att låta en representant ta plats där. Affischens budskap blir tydligare utan att en person finns 

med.  

Text  

Affischens fåordighet i kombination med de icke-verbala tecknena ger den ett budskap som är 

enkelt att identifiera. Det två aktiva verben “LÅT” och “TA” i kombination säger oss att det är 

två olika handlingar av två olika parter som behöver göras för att stolen ska fyllas. Den ena 

parten, väljarna, måste lägga sin röst på den andra parten, “FEMINISTERNA”, för att de ska ha 

möjlighet att “TA PLATS” i de politiska rummen.  

Precis som i “Sätt feministerna” så är det till en början inte självklart vilka “FEMINISTERNA” 

är. I denna affisch saknas också möjligheten till att snabbt identifiera någon eller några av 

partiets företrädare utan avsändaren litar på att betraktaren kan koppla ihop text med 

förkortningen “FI” i den vita banderollen och “F!” i logotypen. Men då banderollen och dess 
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innehåll är identiskt med “Sätt feministerna” uppkommer samma problem med förkortningar i 

denna affisch.  

Textens tema och budskap är samma som hela affischen förmedlar, alltså att Feministiskt 

Initiativ borde låtas få en plats i de politiska rummen. Makrotemat är alltså “en plats är tom” och 

mikrotemat “Feminiskt Initiativ borde få den”. Detta kan tolkas som att partiet bara nöjer sig 

med ett mandat. 

Textens utformning är till stora delar liknande som “Sätt feministerna” och men den skillnad som 

finns är det till synes handskrivna typsnittet har en del stora skillnader jämfört med föregående 

affisch. De bokstäver i “TA PLATS” som återkommer (“T” och “A”) är inte lika. Detta 

förstärker den genuina känslan i ett handskrivet typsnitt.  

Retorik 

Affischen för inga klara retoriska argument. Det finns ett tillstymmelse till logosargument med 

den tomma stolen: “Platsen är tom och den borde fyllas. Rösta på Feministiskt Initiativ så fylls 

den”. Detta är något implicit, det är ett argument som framträder först betraktaren kopplar 

samman de olika tecknena med texten och har identifierat avsändaren. Istället har affischen en 

uppmanande funktion snarare än argumenterande 

Feministiskt Initiativ - Ut med rasisterna  

Denotation 

Helheten 

Affischen har en jämn ljusrosa bakgrund. Överst i affischen finner vi 13 kryss som känns igen 

från “Sätt feministerna” och “Låt feministerna”. Placerat under kryssen är affischens text. Allra 

längst ned i affischens vänstra hörn finns den vita banderollen och på den högra sidan finns 

partiets logotyp. Strax ovanför finns exakt likadana och lika många kryss som överst i affischen. 

Endast tre färger finns i affischen, ljusrosa, mörkt rosa och vit. Inga personer finns avbildade i 

affischen. 

Text  

Affischen har ett stort stycke text (förutom text i banderoll och logotyp): “UT MED 

RASISTERNA IN MED FEMINISTERNA”. Denna mening är uppdelad i två adverb: “UT” och 
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“IN”, två prepositioner
3
 “MED” och två substantiv: “RASISTERNA” och “FEMINISTERNA”. 

“UT” och “IN” står som självständiga rumsadverb utan tillhörande verb. De båda substantiven är 

i bestämd form pluralis. Texten är färgat mörkt rosa och all text är versaler. “UT MED” och “IN 

MED” är skrivna med det handskrivna typsnittet som känns igen från “Sätt feministerna” och 

“Låt feministerna”. Ingen av de till synes handskrivna bokstäverna är helt lika varandra. Textens 

två substantiv är skrivna med samma raka typsnitt som i “Sätt feministerna” och “Låt 

feministerna.  

Konnotation 

Helheten 

Affischen domineras av de fyra rader text som upptar nästan hela affischens höjd. De två rader 

med 13 rosa kryss ramar in och framhäver texten så att betraktaren direkt vet vad som är det 

viktiga. Här har de 13 kryssen samma funktion som i “Sätt feministerna” och “Låt feministerna”, 

men den undre raden tillsammans med den övre fyller också en inramningsfunktion. Färgerna i 

affischen arbetar tillsammans med logotyp för att förstärka avsändaren och på så sätt även 

budskapet (mer om detta i textanalysen).  

Personer 

I denna affisch anser inte jag att man kan lägga till någon eller några personer i bilden utan att 

först ändra kompositionen. Då texten och kryssen upptar så stor plats blir affischen mycket 

annorlunda om det även ska finnas plats för personer. Den smutskastning som till viss del sker i 

affischen skulle kunna förstärkas så att det blir tydligare med vilka som avses. Samma sak gäller 

med att ordet “FEMINISTERNA” kan tydliggöras med en bild, men här finns redan 

tolkningshjälp i form av texten i den vita banderollen och logotypen. 

Text 

Affischens texttunga natur gör att fokus i analysen hamnar här. Texten i affischen saknar 

interpunktion, men typografin och kompositionen gör ändå att betraktaren själv kan sätta dit 

kommatecken och punkt. Vid en sådan inställning blir meningen “UT MED RASISTERNA, IN 

MED FEMINISTERNA.” Efter en sådan här uppdelning blir det lättare att analysera meningens 

två delar för att sedan föra ihop dem igen.  

                                                           
3
Samma ord förekommer två gånger 
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Den första satsens har två ord som väcker intresse. Ordet “UT” säger var “RASISTERNA” ska ta 

vägen, men det är inte klart var “UT” är. I kontexten valaffisch är det dock lätt att anta att 

rummet som avses är det politiska, det vill säga att “RASISTERNAS” politiska makt bör tas från 

dem och försvinna. Det är dock inte lika tydligt med vilka som avses med “RASISTERNA”. En 

enkel tolkning som ger ett renare budskap är att “RASISTERNA” inte tillhör något specifikt 

parti utan snarare åsyftar de personer som befinner sig i det politiska rummet och dessutom har 

rasistiska åsikter. En tolkning som medger affischen ett smutskastande budskap är att med ordet 

“RASISTERNA” så avses de politiker som är invalda för Sverigedemokraterna. I denna tolkning 

pekar Feministiskt Initiativ tydligt ut Sverigedemokraternas företrädare som rasister och att de 

inte hör hemma i den svenska politiken.  

Sats nummer två innehåller även den två ord som är av intresse. “IN” säger oss var 

“FEMINISTERNA” ska. Även här blir det tydligt att “IN” avser just de politiska rummen dit 

avsändarna, Feministiskt Initiativ vill nå. Logotypen och förkortningen “FI” i den vita 

banderollen gör det lättare att identifiera vilka “FEMINISTERNA” är, även om 

förkortningsproblematiken som presenterades i “Sätt feministerna” även gäller här. En möjlig 

och öppnare tolkning är att med “FEMINISTERNA” menar att politiker oavsett partitillhörighet 

bör ta plats i de politiska rummen om de är feminister.  

En sammantagen analys av de två satserna ger ett par intressanta analyser. Dels så kan det 

uppfattas som att “FEMINISTERNA” inte kan komma “IN” om inte “RASISTERNA” går 

“UT”. Tillsammans med tolkningen att det är Sverigedemokraterna och Feministiskt Initiativ 

som avses så blir det tydligt att affischens avsändare vill att partierna byter plats i de politiska 

rummen. En annan tolkning är att Feministisk Initiativ kan få plats utan att ett hel parti behöver 

maka på sig. Denna tolkning är möjlig som det med “RASISTERNA” avses politker utan 

speciell partitillhörighet. På så sätt antyder Feministisk Initiativ att de kan ta mandat från alla 

etablerade partier. Samma tolkning är förstås möjlig med “FEMINISTERNA”, det är inte just 

Feministiskt Initiativ som behöver ta rasisternas platser, utan feminister utan partitillhörighet är 

välkomna. Denna tolkning är dock mycket svagare då affischens övriga element , färg, logotyp 

och banderoll gör det mycket tydligt vilka “FEMINISTERNA” är.  

Texten har två explicita makroteman. Dessa stämmer väl överens med budskapet: 

“RASISTERNA” ska ut och “FEMINISTERNA” ska in. Det finns dock implicita teman som till 
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stor del grundar sig på betraktarens syn på vilka personer eller partier som ryms i de två 

substantiven.  

Retorik  

Affischen har framförallt en dubbelt uppmanande funktion. Betraktaren uppmanas att inte rösta 

på “RASISTERNA” och utan istället rösta på “FEMINISTERNA”. Det går att hävda att textens 

motsatsnatur gör att ett visst logosargument finns: “röstar du på rasister kan inte feminister få 

plats”. Detta är dock otydligt och istället blir det betraktarens känslor som kommer i fokus. De 

två substantivens roll som varandras motsatser ger en stark positiv pathosappellering för den som 

känner för “FEMINISTERNAS” sak. Det motsatta gäller för en betraktare som sympatiserar med 

“RASISTERNA”. Den implicita smutskastningen i affischen ger en negativ ethosappellering för 

de betraktare som identifierar smutskastningen.  
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Slutsatser 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som dras med grund i analysdelen. Först indivuellt parti 

för parti och sist i avsnittet sker en jämförande slutsats.  

Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraternas affischer har till allra största del en mycket enhetlig komposition och färg, 

samma beiga bakgrund finns i alla utom en affisch och alla affischer innehåller färgglada 

rektanglar även om de skiljer sig mycket åt i vilka färger som används. Ytterliggare en likhet 

mellan affischerna är att logotypen finns i alla affischer, även om de i två av dem är den 

otydligare varianten med blå bakgrund. Endast två av affischerna har andra element än färgade 

rektanglar, text och logotyp. Dessa element är i huvudsak personer men en  affisch innehåller 

också en möbel.  

Affischernas budskap skiljer sig åt beroende på om de har bildelement eller inte. De affischer 

utan bildelements (“Hårdare straff”, “Mindre invandring” och “Avskaffa straffskatten”) 

huvudsakliga funktion är att föra ut Sverigedemokraternas politik. Dessa tre affischer är också de 

som har en förklarande text längst ned i affischen som syftar till att skilja partiet från de andra 

etablerade partierna. På så vis utstrålar affischerna inte bara partiets politik utan också att de är 

de enda som står för dessa åsikter.  

De affischer med bildelement, framförallt personer, har inte som funktion att framhäva specifika 

politiska åsikter. Istället har dessa två affischer (“Heja Sverige!” och “Förändring på riktigt”) det 

huvudsakliga syftet att presentera partiets företrädare och en mer allmän politik. I “Förändring på 

riktigt” visar partiet på framåtanda samtidigt som de vill visa respekt för traditioner. Affischen 

visar också på en skevhet i vilket kön som representeras relativt till hur det ser ut i partistyrelsen. 

Julia Kronlid har dessutom en position som inte kan mäta sig med Åkessons eller Herrstedts, då 

de två sistnämnda är partiordförande respektive andre vice partiordförande. Min slutsats är att 

Kronlid finns i affischen för att Sverigedemokraterna vill ge en bild om att partiet inte är 

dominerat av män.  

I “Heja Sverige”, som för mig är den konstigaste affischen, tar Åkesson ett långt kliv för att 

symbolisera framåtandan partiet står för. Underligt nog så säger varken hållningen eller ansiktet 

samma budskap som texten och steget.  
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Det är framförallt ethos och pathos som finns i Sverigedemokraternas affischer. I de affischer 

med personer så ger Åkesson, Kronlid och Herrstedt trovärdighet med sin för politiker korrekta 

klädsel samtidigt som de uppvisar en lekfullhet som kan slå åt olika håll beroende på betraktare. 

För mig ger Åkessons steg en negativ ethoseffekt. De pathosargument som finns är 

huvudsakligen i de tre texttunga affischerna. Där samspelar texten och logotypen för att 

framförallt visa på att partiet för en politik för ett tryggare Sverige. De signalerar också att de 

som har det sämre ställt (pensionärer, flyktingar och brottsoffer) ska få det bättre med deras 

politik samtidigt som de kriminella straffas.  

Feministiskt Initiativ 
Partiets tre affischer har en stor enhetlighet med varandra då många element känns igen från 

affisch till affisch. Ändå är alla affischer unika till både budskap och kompositon. Gemensamt 

för affischerna är att bakgrunden i huvudsak är ljust rosa, de rosafärgade kryssen och typsnitten 

som är samma i alla affischer. Även logotyp och den vita banderollen är något som återkommer, 

och de är placerade på samma plats i alla affischer.  

Affischerna har som huvudsakliga mål att identifiera partiet och visar inte på några klara 

politiska åsikter från partiet. Istället är affischernas budskap röstsamlande även om det också 

sker en viss smutskastning i “Ut med rasisterna”. Endast en av affischerna har personer 

avbildade. Det är “Sätt feministerna” där personerna i bilden alla är toppkandidater i partiet. 

Affischens text tillsammans med personernas inbjudande och vänliga blickar (även om Schyman 

och Nordling Blanco har en tuff attityd) manar till ifrågasättande och debatt men även en 

uppmaning att rösta på partiet. Affischen visar på stor variation hos företrädarnas bakgrund, 

klädstil och identitet.  

Ingen av affischerna har tydligt skrivit ut avsändaren, utan de litar på att betraktarens förmåga att 

tolka logotyp, text och känna igen personerna för att avkoda vem avsändaren är. Detta är dock 

inte lika lätt i de två affischer som inte har personer med i bilden. En av dessa affischer, “Låt 

feministerna”, har dock ett bildelement i form av en rosa pinnstol som känns igen som en 

profilsymbol för partiet. Pinnstolen har använts i tidigare valkampanjer och sympatisörer har 

uppmanats att måla egna stolar. Detta bildelement gör det lättare att identifiera avsändaren.  

Den affisch som är svårast att avkoda är “Ut med rasisterna” där det finns flest möjligheter till 

felaktiga tolkningar. Här hade det definitivt hjälpt att skriva ut hela partiets namn någonstans i 
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affischen. Den rosa färgen och typsnittet som kan kännas igen från de andra affischerna gör dock 

att den som är insatt eller har sett flera affischer känner in partiets profil.  

Feministiskt Initiativs affischer är inte retoriktäta, det är istället röstsamlande som är den 

huvudsakliga funktionen. I “Sätt feministerna”  finns dock en ethosappell i det att partiet utmanar 

normen om en politkers klädsel. Detta gör att betraktaren som uppskattar trotsighet och har en 

gnutta politikerförakt ser att partiets politiker utstrålar mer personlighet. Detta kan också ha en 

negativ funktion att ethos minskar när personernas kompetens minskar när de inte klär sig som 

en politiker brukar göra. Det finns också viss del pathos och då framförallt från Lars Gårdfelt 

som med öppenhet om sitt funktionshinder och sin regnbågsfärgade näsduk visar på stor tolerans 

och får betraktaren att känna sig trygg med Gårdfelt och i förlängningen hela partiet.  

Jämförelse  
De båda partiernas affischer har både likheter och skillnader. Vid en överblick av de åtta 

affischerna i urvalet så märks det att båda partierna har valt att fokusera på texttunga affischer. 

Endast tre av åtta affischer innehåller en eller flera personer och hälften av affischerna innehåller 

enbart text (exklusive logotyp). En affisch innehåller text och ett bildelement. Alla affischer 

innehåller färg men Sverigedemokraterna är mer diversa i sin användning medan Feministiskt 

Initiativs är färgmässigt enhetliga. 

De båda partierna har liknande andelar affischer med enbart text och affischer med text och 

personer. För Sverigedemokraterna är siffran två av fem  affischer med personer och text medan 

siffran är en av tre för Feministiskt Initiativ. Skillnaden är försumbar och beror troligtvis på att 

Sverigedemokraterna har fler affischer.  

Affischernas budskap skiljer åt ganska från mellan de olika partierna då ingen av Feministiskt 

Initiativs affischer visar på deras åsikter i olika politiska frågor medan tre av fem av 

Sverigedemokraternas gör det. En förklaring till detta är att Sverigedemokraterna anser att deras 

politik är unik (“Sveriges enda oppositionsparti”) medan Feministiskt Initiativ som parti inte är 

lika känt. Således måste Feministiskt Initiativ sälja sig själva innan de kan sälja sin politik.  

Eftersom Sverigedemokraterna presenterar mer av deras politik blir de retoriska argumenten 

också flera. Hos Sverigedemokraterna hittar vi både ethos, logos och pathos medan Feministiskt 

Initiativ främst utstrålar ethos och pathos, och då egentligen bara i affischen “Sätt feministerna”. 

En likhet som finns i partiernas retorik är att de båda låter sina politiker utstråla ethos men på två 
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helt olika sätt. Sverigedemokraterna gör det genom att visa upp sina företrädare i kostym eller 

liknande klädsel medan Feministiskt Initiativ låter sina företrädare visa mer av den egna 

personligheten och stilen. På så sätt får partiet ett normbrytande intryck, något som 

Sverigedemokraterna också försöker med, framför allt i “Heja Sverige!” men lyckas inte lika bra. 
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Diskussion 
Under den här tiden som jag har jobbat med uppsatsen så har mycket förändrats i svensk politik. 

Det blev ett regeringsskifte, Feministiskt Initiativ snubblade på mållinjen och 

Sverigedemokraterna fick knappt 13 % av rösterna i valet till riksdagen. Berodde detta på deras 

valaffischer? Troligtvis inte.  

Mina analyser och de slutsatser jag drar av dessa visar att valaffischernas funktion är att påminna 

väljare om att det är val, att profilera partiet och att visa väljarna några av partiets kärnfrågor. De 

har en röstsamlande funktion, men den är försumbar och snarare handlar det om att påminna 

tidigare väljare om att de finns igen (jmf. Vigsø 2004). Min pappa, som till viss del är i 

branschen, använde en liknelse för att beskriva valaffischernas syfte: De är som julgranen på 

julafton. Det är tradition, den finns där för att peka ut “nu är det jul” och de som firar jul blir sura 

om den inte finns. I liknelsen står julgranen för valaffischerna och julfirarna är partiets 

valarbetare. Utan valaffischer inget val, helt enkelt.  

Även om min uppsats inte har handlat om det kan jag inte låta bli att tänka på vad det är som 

avgör hur väl ett parti lyckas i valrörelsen. Till att börja med, vad är att lyckas? Att bli 

regeringsparti? Att komma in i riksdagen? Oavsett vad ens mål är tror jag att de medel som krävs 

för att uppnå det är pengar, och hur man spenderar dem. De uppgifter jag har fått om 

Sverigedemokraternas och Feministiskt Initiativs valkampanjbudgetar är inte helt tillförlitliga, 

men det är ändå en väsentlig skillnad. Denna skillnad tillsammans med Sverigedemokraternas 

professionaliseringsgrad (som jag antar har ökat drastiskt sedan Lars Nords undersökning efter 

valet 2010) tror jag är en av anledningarna till att det har gått bra för dem.  

Det är intressant hur lite de två partierna har utnyttjat bildelement. Visserligen har hälften av alla 

affischer ett bildelement, men endast tre åttondelar har personer representerade i sig. Över 60 % 

av affischerna bestod alltså bara av text (med ett undantag, “Låt feministerna”, som också hade 

en pinnstol). Jämför detta med Vigsøs undersökning om valaffischerna 2002 där andelen 

textaffischer också var 60 % (jmf. Vigsø 2004). En textaffisch tror jag är lättare att tolka för 

gemene man, det blir färre feltolkningar och de affischer med personer i syftar främst till att 

presentera partiernas företrädare.  

Avsaknaden av logosargument i affischerna stämmer till stor del överens med den tidigare 

forskningen på området. Såväl Vigsø som Lövebrant & Wallén och Åbergs analyser visar på 
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avsaknad av logos i affischerna och att det istället är upp till betraktaren att själv fundera ut hur 

den implicita argumentationen ska tolkas (jmf. Vigsø 2004; Lövebrant & Wallén 2013; Åberg 

2013).  

Framtida forskning 

Om jag fick i uppdrag att göra ytterligare en C-uppsats (eller liknande) inom MKV så skulle jag 

vilja skriva om hur affischerna mottas av väljarna. Min uppsats har varit strikt fokuserad på min 

egen analys, men att se hur en större grupp människor tolkar affischerna vore mycket intressant. 

Det vore också spännande att jämföra partiernas professionalisering med deras valkampanjers 

effekt. Om Nord gör en liknande undersökning som i Jakten på den perfekta kampanjen, 

professionaliseringen av de svenska partierna fast för valet 2014 blir det naturligtvis både 

enklare och mer aktuellt.  

En annan intressant studie vore att intervjua affischernas skapare och avsändare, det vill säga 

reklambyråer och partierna själva. En sådan studie kan ställas mot en studie beskriven i det förra 

stycket för att på så sätt få en mycket omfattande bild över valaffischernas budskap.  

Avslutningsvis vill jag nämna att jag nästan hade hoppats på ett extra val till riksdagen, endast 

för att någon skulle kunna göra en jämförande analys på affischerna från riksdagsvalet 2014 och 

extravalet 2015. Nu får vi vänta till 2018 istället! 
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Bilagor  
I detta kapitel presenteras bilagor till uppsatsen, främst analysschema och de aktuella 

valaffischer. I falelt med valaffischerna kommer jag också bifoga direktlänk till affischerna.  

Bilaga 1 - Analysschema 

Denotation Förklaring  Konnotation Förklaring 

Helhet Affischens 

övergripande 

utseende beskrivs, hur 

den är komponerad, 

vilka färger som finns 

i affischen och om 

logotyp finns med så 

beskrivs också den. 

 Helhet De tecknen som 

beskrivts i 

denotationen 

analyseras, med 

samma fokus som 

förut. Det vill säga 

komposition, färger 

och logotyp. 

Komposition  Komposition 

Färger  Färger 

Logotyp  Logotyp 

Person(er) 

Om det finns en eller 

flera personer i bilden 

beskrivs deras 

utseende, hållning och 

klädsel. Då det inte 

finns några personer i 

bilden lämnas denna 

del av beskrivningen 

utan åtgärd. 

 Person(er) Här analyseras de 

denoterade tecknena. 

Här kan det också 

vara läge att analysera 

skillnaden i om det 

funnits eller inte 

funnits en person i en 

affisch, hur 

konnotationen 

förändras. 

Ansikte  Ansikte 

Kropp  Kropp 

Text I denna del beskrivs 

textens beståndsdelar 

med fokus på textuell 

och ideationell 

struktur. Också 

textens utformning 

beskrivs, om det är 

gemener eller versaler 

och vilket sorts 

typsnitt och vilken 

storlek det är 

 Text 

Här analyseras textens 

budskap, struktur och 

utformning. Detta 

sker med hjälp av de 

textanalytiska begrepp 

som presenterats i 

uppsatsen 

Textuell struktur  Textuell struktur 

Ideationell struktur  Ideationell struktur 

Utformning  Utformning 
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Bilaga 2 – Interaktionsschema 
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Bilaga 3 – Förändring på riktigt 

http://sverigedemokraterna.se/wp-content/uploads/2014/09/Affischer-70x100.pdf  
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Bilaga 4 – Heja Sverige 

http://sverigedemokraterna.se/wp-content/uploads/2014/09/Affischer-70x100_3.pdf 
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Bilaga 5 – Avskaffa straffskatten 

http://sverigedemokraterna.se/wp-content/uploads/2014/09/Affischer-70x100_4.pdf 
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Bilaga 6 – Mindre invandring 

http://sverigedemokraterna.se/wp-content/uploads/2014/09/Affischer-70x100_2.pdf  
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Bilaga 7 – Hårdare straff 

http://sverigedemokraterna.se/wp-content/uploads/2014/09/Affischer-70x100_5.pdf 
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Bilaga 8 – Sätt feministerna 

http://feministisktinitiativ.se/wp-content/uploads/2014/06/fi-riksdag-valaffischer-a4-satt-feministerna-

pa-plats.pdf  
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Bilaga 9 – Låt feministerna 

http://feministisktinitiativ.se/wp-content/uploads/2014/06/fi-riksdag-valaffischer-a4-lat-feministerna-

ta-plats.pdf 
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Bilaga 10 – Ut med rasisterna 

http://feministisktinitiativ.se/wp-content/uploads/2014/06/fi-riksdag-valaffischer-a4-ut-med-

rasisterna.pdf 


