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Abstract 
 

Denna studie undersöker valaffischer från Centerpartiet och Liberalerna 2018. Utgångspunkt i studien är 
den politiska kommunikationen som visar att politiska samarbeten mellan partier kan försvåra 
möjligheterna för partierna att profilera sig som enskilda partier. Således är syftet med undersökningen 
att undersöka hur Centerpartiet och Liberalerna profilerar sig genom kommunikationen i valaffischer, 
detta med hänsyn till det borgerliga samarbetet “Alliansen” som pågick fram till år 2018. Ytterligare ett 
syfte är att ta reda på hur partierna kommunicerar ideologi i valaffischerna, detta med hänsyn till att 
båda partier är liberala. Detta har undersökts med utgångspunkt i sociosemiotiken och hur semiotiska 
resurser kan skapa betydelsepotentialer. Konkret har de semiotiska resurserna undersökts utifrån vilken 
design som dokumenten har, vilka färger som använts och hur affischerna kommunicerat miljö genom 
verbalspråk och fotografi. Resultatet visar att partiernas affischer liknar varandra i vissa val av 
semiotiska resurser. Partierna använder en liknande uppställning av olika textelement, framhäver 
partiledaren i vissa affischer medan i andra affischer framhävs verbalspråk som centrala. Ytterligare en 
likhet är användning av en slogan kopplad till partiernas respektive logotyp. Genom att på andra plan 
variera valet av semiotiska resurser skapar partierna dock skiljande betydelsepotentialer, vilket påverkar 
profileringen. Centerpartiet profilerar sig som ett optimistiskt parti med framtiden i sikte, medan 
Liberalerna profilerar sig som ett motståndskraftigt parti med ett tydligt fokus på liberalism. Båda 
partier kommunicerar ideologisk ståndpunkt genom slogans. Liberalerna kommunicerar ett fokus på 
liberalismen, detta medan Centerpartiet kommunicerar fokus på bakgrunden som agrart parti.  
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1. Inledning 
Den 17 december 1918 klubbades beslutet om allmän lika rösträtt igenom i Sverige, och sedan dess har 
den demokratiska processen drivits genom politisk propaganda och påverkan. En av flera kanaler för 
politisk kommunikation har varit och är fortfarande valaffischerna, som varit en del av partiernas 
valkampanjer (Håkansson & Johansson & Vigsø 2014:13). Under hundra års tid har valaffischerna 
kvarstått som politisk budbärare och motstått teknologisk utveckling och digitalisering. 
 

Idag är året 2019 och det senaste riksdagsvalet i Sverige tog plats för ett år sedan under 2018, vilket 
innebär att politiken för ett år sedan var inne i ännu en valrörelse och affischer syntes för allmänhetens 
beskådan. Förutsättningar för politisk kommunikationen har minst sagt genomgått en förändring. 
Digitaliseringen har satt sina spår, och idag används bland annat massmedia och sociala medier som 
några av de mer centrala kommunikationskanalerna inom politiken (Nord & Strömbäck 2018:10).  
 

Informationssamhället, som digitaliseringen har bidragit till att skapa idag, bär både på fördelar och 
nackdelar för de politiska partierna. Samtidigt som det blir enklare att sprida information blir det svårare 
att nå fram i bruset, detta då en konkurrens om människors uppmärksamhet tilltagit (Strömbäck 
2014:67). Under det aktuella 2000-talet har det svenska parlamentet präglats av tilltagande politiska 
samarbeten partier emellan och även två konstellationer av koalitionsregeringar (Nord & Strömbäck 
2018:13). I en tid då utbudet överstiger konsumtionen av media blir det viktigare för de enskilda 
partierna att profilera sig på den politiska kartan, något som blir svårare om partiet i fråga samarbetar 
med andra partier i en allians (Strömbäck 2011:82). 
 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur två avsändare, i detta fall politiska partier, genom sina 
valaffischer kommunicerar för att profilera sig som enskilda partier. Partierna vars valaffischer jag i 
denna uppsats undersöker är Liberalerna och Centerpartiet. Partierna står varandra nära ideologiskt med 
sina liberala värderingar och dessutom var riksdagsvalet 2018 det fjärde valet i rad som partierna ställde 
upp som två av fyra partier i den borgerliga koalitionen “Alliansen”. 

2. Bakgrund 
Detta kapitel ger en bakgrund till den undersökning som sker nedan i uppsatsen. Bakgrunden kommer 
att bestå av tre avsnitt. Det första avsnittet ger bakgrund till den politiska kommunikationen, det andra 
avsnittet ger valaffischen ett sammanhang medan det tredje avsnittet beskriver det svenska politiska 
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läget under perioden, koalitionen “Alliansen” och ger bakgrund till partierna Liberalerna och 
Centerpartiet. 

2.1 Politisk kommunikation 

Politisk kommunikation handlar om hur politik kommuniceras, där både politik och politisk 
kommunikation kräver sina definitioner. Enligt Strömbäck (2014) finns tre perspektiv som kan definiera 
begreppet politik. Begreppet politik kan definieras av alla de idéer som kan relateras till antingen makt, 
värden eller offentligheten (Strömbäck 2014:14). Politik inbegriper betydligt mer än vad politiker och 
riksdagen åstadkommer, då exempelvis även privatpersoners tankar och idéer kan vara relaterade till det 
offentliga, fördelning av värden eller makt (Strömbäck 2014:15).  
 

Det vanligaste sättet att kommunicera politik på är genom olika typer av medier. Medier innefattar bland 
annat tv, radio, tidningar, musik och reklam av olika slag. Denna kommunikation är så kallad 
masskommunikation, d.v.s. enkelriktad kommunikation som sprids offentligt (Strömbäck 2014:18). Det 
är denna form av kommunikation som jag i denna uppsats kommer att undersöka. Men det finns även 
andra former av kommunikation, exempelvis interpersonell kommunikation som sker mellan individer 
eller intergruppkommunikation som sker mellan grupper (McQuail 2000, se Strömbäck 2014:17). 
 

Huvudsakligen finns tre aktörsgrupper som ägnar sig åt politisk kommunikation. Dessa är politiska 
aktörer, allmänheten och medieaktörer. Politiska aktörer kan vara politiska partier, men även andra 
personer och organisationer som verkar för samhällsförändring och fördelning av värden. Allmänheten 
består av medborgarna, som inom demokratier ses som centrala då deras attityder, åsikter och beteenden 
påverkar politiken exempelvis genom valdeltagandet eller vilket valresultat som ges. Denna grupp är 
central eftersom det är valresultatet och därmed medborgarnas åsikter och engagemang som avgör hur 
landet styrs. Medieaktörer kan vara journalister, men också hela medieorganisationer och alla de 
enskilda som befinner sig inom organisationen (Strömbäck 2014:30). 
 

Politiska partier är politiska aktörer genom att deras arbete går ut på att förändra samhället. Valaffischer 
skulle kunna ses som en form av media, även om det är politiska partier och inte journalister som står 
bakom dem. Allmänheten närvarar genom att vara mottagare och därmed påverka hur de politiska 
partierna väljer att kommunicera. Nedan kommer jag först att beskriva den strategiska valkampanjen för 
att sedan beskriva valaffischen och dess egenskaper. 

2.1.1 Valkampanjen 
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Strömbäck (2011) redogör för den politiska valkampanjen som strategisk i avseendet att den är 
målinriktad. En målinriktad strategisk valkampanj innefattar mål om vad man vill uppnå, hur man vill 
uppfattas, vilka man vill samarbeta med, vilka målgrupper man vill nå, etiska överväganden och 
relationer till andra aktörer (Strömbäck 2011:69). Varje beslut som fattas inom kampanjen är underbyggt 
med planeringsarbete. 
 

En del av det strategiska arbetet handlar om att ta fram ett kampanjbudskap. I ett sådant arbete kan det 
vara viktigt att ta fasta på bland annat vilka politiska problem som ska uppmärksammas, vilka frågor 
man ska driva, vilka argument och politiskt språkbruk man ska använda samt hur verkligheten ska 
gestaltas. Eftersom politik handlar om samhällsproblem är det viktigt att beskriva samhället och dess 
problematik på ett sätt som skapar igenkänning (Strömbäck 2011:81). 

2.1.2 Valaffischerna 

Valaffischerna hör ofta samman med den övergripande valkampanjen. Exempelvis är argumenten som 
tidigare nämnt en del att ta hänsyn till i planeringen av valaffischerna. Den argumentation som finns på 
affischerna har som syfte att förklara varför väljarna ska rösta på ett parti (Håkansson & Johansson & 
Vigsø 2014:27). En annan funktion är att informera om det kommande valet och mobilisera väljarna. En 
tredje är att bidra till partiets image, vilket liksom gällande argumentationen kan kopplas till den 
övergripande kampanjen (Håkansson & Johansson & Vigsø 2014:30). Affischer inom en kampanj 
innehåller ofta sammanhängande mönster som binder samman affischerna (Vigsø & Johansson & 
Håkansson 2014:28). 
 

Inom den politiska kommunikationen är olika färger associerade med olika partier och ideologier. 
Exempel på detta är färgerna i USA, där både demokrater och republikaner använder sig av den 
amerikanska flaggans färger rött, blått och vitt. I Sverige tycks ett mönster finnas där rött associeras med 
partier till vänster, medan blått associeras med partier till höger och grönt associeras med agrara och 
miljöpartier (Håkansson & Johansson & Vigsø 2014:78). Någon färg som associeras med liberalism 
tycks inte finnas, utan skiljelinjen tycks gå mellan vänster och höger. Både Liberalerna och Centerpartiet 
kan ses som partier till höger, något som skulle kunna förklara Liberalernas blå färg. Centerpartiets 
gröna färg kan förklaras genom bakgrunden som agrart och grönt parti.  

2.1 Politiska allianser, Alliansen och Sveriges liberala partier 

Sveriges politiska system är parlamentariskt, vilket innebär att den lagstiftande makten ligger hos 
parlamentet medan den verkställande makten ligger hos regeringen. Rösterna fördelas proportionellt på 
alla partier som ställer upp, detta i kontrast till länder med majoritetsval där det parti som fått flest röster 
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vinner valet och därmed tilldelas både den lagstiftande och verkställande makten (Strömbäck 2014:24). I 
en proportionerlig fördelningen är politiska samarbeten vanliga, då flera partier ofta behöver samarbeta 
för att upprätthålla makten. Detta påverkar också utformningen av kommunikationen. Genom stödet från 
andra grupper ökar trovärdigheten, detta medan det blir svårare att profilera sig (Strömbäck 2011:82). 
 

Under större delen av 2000-talet har såväl högerorienterade och vänsterorienterade samarbeten präglat 
det politiska systemet. Ett politiskt samarbete som startade under mandatperioden mellan 2002 och 2006 
var det som kom att kallas “Alliansen” (Nord & Strömbäck 2018:15). Samarbetet gällde parlamentets 
fyra borgerliga partier: Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. “Alliansen” kom 
att bilda regering under två mandatperioder, totalt sett från 2006 - 2014. Under mandatperioden 2014 - 
2018 var det i stället Socialdemokraterna och Miljöpartiet som bildade koalitionsregering, men under 
perioden fortsatte “Alliansen” sitt samarbete i opposition och gick till val på att bedriva ett nytt 
regeringssamarbete i valrörelsen år 2018. “Alliansen” kom dock att splittras efter valet år 2018, då 
Centerpartiet och Liberalerna i riksdagen samarbetar med den sittande rödgröna regeringen. 
 

Partier styrs ofta av en politisk värdegrund uppbyggd av den ideologi som en gång grundade partiet 
(Strömbäck 2011:71). Centerpartiet bildades år 1910 och är ett socialliberalt och grönt parti 
(Centerpartiet u.å.). Partiet bildades av jordbrukare i ett samhälle som präglades av urbanisering, och 
bildades då som ett agrart parti. Liberalerna bildades år 1934 och är ett socialliberalt parti (Liberalerna 
u.å.). Partiet skapades ur kampen för allmän lika rösträtt för både kvinnor och män. Tidigare hette partiet 
Folkpartiet liberalerna, men sedan 2015 benämns partiet enbart som Liberalerna. Både Centerpartiet 
och Liberalerna har samma ideologiska bakgrund, nämligen inom liberalismen vilken är en ideologi med 
utgångspunkt i människans fri- och rättigheter. 

3. Syfte & frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur två partier, som tillhör samma ideologi och samarbete 
profilerar sig genom kommunikationen via valaffischer. Utgångspunkten i uppsatsen faller på 
Centerpartiet och Liberalerna, två liberala partier i svensk politik. Ytterligare ett syfte är att ta reda på 
hur partierna kommunicerar ideologisk bakgrund. Frågeställningarna följer nedan: 
 

● Hur kommunicerar Centerpartiet och Liberalerna genom sina valaffischer för att profilera sig?  

● Hur kommuniceras ideologi i affischerna? 
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4. Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen om valaffischer är relativt fåtalig. Jag kommer att utgå från tidigare forskning 
hämtad från forskning om valaffischer från Frankrike, Nederländerna och Sverige. Forskningen tillämpar 
både semiotisk och språklig teori, samt retorisk teori. 
 

Dumitrescu (2010) undersökte 256 valaffischer i det franska valet år 2007. Fokuset för undersökningen 
var hur kandidater porträtterades på affischerna (Dumitrescu 2010:25). Resultatet av undersökningen 
visade att majoriteten av det undersökta materialet innehåller både verbal och icke-verbal 
kommunikation (Dumitrescu 2010:27). De flesta affischer innehåller namn och foto av kandidater. En 
majoritet av affischerna innehåller även en slogan, som ofta indikerar vilken ideologi eller parti som 
kandidaten företräder. Partitillhörighet är också vanligt förekommande, exempelvis genom en 
partilogotyp och ibland med partinamn (Dumitrescu 2010:27). Resultatet visar vidare på skillnader 
mellan de kandidater som ansågs vara större och de som var mer nischade. Större kandidater lägger 
mindre betoning på partitillhörighet och ideologi än vad deras nischade motståndare gör (Dumitrescu 
2010:31). I stället fokuserar de större kandidaterna på visuell kommunikation och namn på kandidaten, 
detta i syftet att betona sin persona (Dumitrescu 2010:31). Dumitrescu menar att informationen i 
valaffischerna är strategisk, bland annat genom resultatet som visar på skillnader mellan stora och 
nischade kandidater (Dumitrescu 2010:39). 
 

Vliegenhart (2012) undersöker nederländska valaffischer från en period mellan åren 1946 och 2006. 
Enligt resultatet av undersökningen sker en ökning i användningen av partilogotyper över tid 
(Vliegenhart 2012:144). Över tid verkar affischerna i mindre utsträckning uppmana väljare att gå och 
rösta, dock är resultatet inte statistiskt säkerställt (Vliegenhart 2012:146). Partiledare inkluderas i högre 
utsträckning över tid. En innehållsmässig minskning över tid på affischerna är partiledarnas namn, något 
som Vliegenhart menar kan bero på att partiledarna är välkända och därmed behövs inte deras namn 
(Vliegenhart 2012:146). Indikationer visar på en utveckling över tid från ideologiskt fokus till ett mer 
tilltagande fokus på sakpolitik. Negativitet och attacker på andra partier förekommer sällan, detta 
oberoende av tid (Vliegenhart 2012:147).  
 

Vigsø (2004) skriver i sin en avhandling om svenska valaffischerna under valrörelsen 2002. 
Valaffischerna 2002 bestod till stor del av text, även om valaffischerna historiskt har dominerats av 
bilder (Vigsø 2004:207). Valrörelsens affischer fick motta mycket kritik och klagomål från media, då 
många ansåg att valaffischerna var tråkiga. I stort sett fokuserar partierna på teman som barnomsorg, 
sjukvård, skola och åldringsvård samt något enstaka eget intresse. Vigsø utförde undersökningen på 
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retorisk grund, vilken behandlande texten på valaffischerna enligt logos, pathos och ethos. 
Logosargument, d.v.s. kunskapsbaserade argument, användes sällan på affischerna medan pathos, 
känsloargument, och ethos, som ger förtroende, användes allt oftare. Men att logosargument saknas på 
affischerna innebär inte att affischerna saknar fakta. Fakta och verklighetsförankring i materialet läggs 
som grund till argumentationen som i sig är en pathos- eller ethosargumentation. Tilltalet till väljaren är 
ofta opersonligt, i form av indirekta retoriska frågor och svar (Vigsø 2004:210). Vidare framgår att inga 
valaffischer i valkampanjen använder sig av smutskastning av andra partier, men däremot förekommer 
viss negativet i form av negativa verklighetsbeskrivningar (Vigsø 2004:211). Det partierna främst 
förmedlar i affischerna syftar främst till att behålla sina tidigare väljare. Exempelvis uppmärksammar 
partierna sina väljare på att de fortfarande har en viss ståndpunkt i en särskild fråga (Vigsø 2004:210). 

5. Teorianknytning 
Under detta avsnitt redovisas teorin för undersökningen. Som tidigare nämnt är syftet med 
undersökningen att ta reda på hur Centerpartiet och Liberalerna genom sina valaffischer profilerar sig 
som egna partier samtidigt som de står inför ett samarbete. För att kunna undersöka detta behövs en 
teori, något som jag i detta avsnitt kommer att rama in. Till att börja med kommer jag att beskriva 
textbegreppet och hur det kan kopplas till affischer, sedan kommer jag att beskriva semiotiska resurser. 

5.1 Textbegreppet 

Valaffischer är en visuell form av kommunikation som utöver verbalspråket innehåller både bild, form 
och färg. I vardagligt språkbruk skulle antagligen begreppet text kunna ses som synonym till skrift eller 
verbalspråk. Men inom språkvetenskapen är textbegreppet mer vidgat än så. Textbegreppet kan inom 
vissa sammanhang referera till enbart verbalspråk som går att läsa, medan i andra sammanhang inbegripa 
visuella aspekter. 
 

Ett material som kombinerar visuella aspekter såsom färg och bild med skrift kan sammanfattas som ett 
multimodalt material. Valaffischer använder exempelvis både skrift och bild i sin kommunikation, och 
därmed baseras min uppsats på ett multimodalt material. Forskare som utför textforskning utifrån 
multimodalt material, utgår från att text i först hand är betydelseskapande. Vad som bygger upp 
betydelsen av en text behöver inte vara begränsat till verbalspråket, utan exempelvis en bild eller valet av 
typsnitt kan påverka kommunikationen och betydelsen (Svensson & Karlsson 2012:8). 

5.2 Sociosemiotik 
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Sociosemiotik är den huvudsakliga teori som kommer att vägleda mig genom denna uppsats. 
Sociosemiotiken härstammar från semiotiken, där det just är betydelsen som står i fokus. Särskilt vanlig 
är teorin inom multimodal forskning (Svensson & Karlsson 2012:17).  
 

Sociosemiotiken analyserar text utifrån semiotiska resurser som tillsammans bidrar till meningsskapande 
(Ledin & Machin 2018:16). Semiotiska resurser kan jämföras med begreppet textelement, som Björkvall 
menar är olika enheter i en text (Björkvall 2009:24). Ett textelement skulle kunna vara ett skriftligt 
stycke eller en bild, där olika textelement skiljs åt i texten. Men ett textelement kan enskilt innehålla 
olika semiotiska resurser, som kan ge ifrån sig betydelsepotentialer beroende på exempelvis storlek eller 
färg (Björkvall 2009:15).  
 

Medan semiotiken ser på betydelsen av olika symboler som statiska, ser sociosemiotiken på betydelser 
som föränderliga och dynamiska. Vad en semiotisk resurs kan betyda beror på vilka andra resurser som 
finns tillhands och därför går det inte att tala om mer än betydelsepotentialer (Björkvall 2009:15). Ledin 
och Machin (2018:65) menar att analyser av semiotiska resurser söker ta reda på hur kommunikationen 
sker snarare än vad det är som kommuniceras. Kanske är det mer stabilt att söka svar på hur något 
kommuniceras genom multimodal kommunikation än vad som kommuniceras, just på grund av 
betydelsens dynamiska ställning. I denna uppsats passar den ståndpunkten bra eftersom det är just hur 
valaffischerna kommunicerar som jag vill ta reda på, i målet om att urskilja hur partierna profilerar sig. 
 

Ett sätt att analysera semiotiska resurser i bilder är genom att utgå från Barthes (1977, se Ledin & 
Machin 2018:47) teori om denotation och konnotation. Genom denotationen samlas information om 
textens innehåll, d.v.s. semiotiska resurser, in och identifieras utifrån deras betydelsepotential. Medan 
denotationen fokuserar på de enskilda semiotiska resurserna, lägger konnotationen i stället fokus på de 
värderingar som kommuniceras genom hela texten (Ledin & Machin 2018:48). 

6. Material 
I detta kapitel presenteras materialet som undersöks i uppsatsen. Nedan beskriver jag hur jag valt mitt 
material. Materialet, d.v.s. de valaffischer jag valt, kommer vidare att visas i samband med resultatet. 

6.1 Urval av material 

Samtliga valaffischer i denna uppsats har hämtats från partiernas hemsidor. Av de valaffischer som 
funnits tillgängliga har tre affischer från vardera Centerpartiet och Liberalerna valts ut. Affischerna har 
valts baserat på innehåll och sakfrågor. 
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Dels innehåller en affisch från varje parti en bild av partiledaren. Affischerna med partiledarna, 
Centerpartiets Annie Lööf och Liberalernas Jan Björklund, innehåller vidare skriftliga budskap som har 
med värderingar att göra snarare än sakpolitik. Värderingarna är inte nödvändigtvis liberala, utan skulle 
kunna användas av andra ideologier. 
 

De resterande två affischerna innehåller sakpolitiska frågor. Affischerna har valts ut baserat på en 
rapport från Novus väljarbarometer i augusti 2018 (Novus 2018). Novus rapporterar här om vilka partier 
som av väljarna ansågs vara bäst i politiska sakfrågor. Rapporten inkluderar de tjugo politiska sakfrågor 
som väljarna ansågs som viktigast. Då rapporten visar att Liberalerna endast anses vara bäst i en 
sakfråga, medan Centerpartiet inte anses vara bästa parti i någon utav frågorna, har jag i stället sett till 
de politiska sakfrågor som Centerpartiet respektive Liberalerna fått störst förtroende i. 
 

Utifrån det har jag konstaterat att Centerpartiets bästa fråga var miljö och klimat som var väljarnas 
nionde viktigaste fråga. Där hade Centerpartiet 17 % av väljarnas förtroende, vilket motsvarade det 
andra bästa partiet i frågan där Miljöpartiet hade 29 % av väljarnas förtroende. Liberalernas bästa fråga 
var skola och utbildning, vilket var väljarnas andra viktigaste. I denna fråga delade Liberalerna 
förstaplatsen med Socialdemokraterna, där båda partier hade 17 % av väljarnas förtroende. Därav har 
jag valt en affisch från Centerpartiet gällande miljö och klimat, och en affisch från Liberalerna gällande 
skola och utbildning. 
 

Centerpartiets näst bästa fråga var företagande och näringspolitik på tionde plats bland väljarnas 
viktigaste fråga. Där hade Centerpartiet 12 % av väljarnas förtroende, vilket var det tredje bästa partiet i 
frågan där Moderaterna hade 32 % och Socialdemokraterna 15 % av väljarnas förtroende. Liberalernas 
näst bästa fråga var EU-frågan, som var väljarnas tjugonde viktigaste fråga. Här hade Liberalerna 10 % 
av väljarnas förtroende, vilket gjorde partiet till fjärde bästa parti efter att Socialdemokraterna fått 20 %, 
Moderaterna 16 % och Sverigedemokraterna 11 % av väljarnas förtroende i frågan. Därav har jag valt en 
tredje affisch från Centerpartiet gällande företagande och näringspolitik, och en tredje affisch från 
Liberalerna gällande EU. 
 

Värt att nämna är att Centerpartiet på hemsidan inte inkluderat affischer angående utbildning och skola 
eller EU-frågan, samt att Liberalerna inte inkluderat affischer angående miljö och klimat eller 
företagande och näringspolitik. Det var få av affischerna från Centerpartiet och Liberalerna som delade 
samma tema, och det är därför som affischernas olika teman kommer att skilja sig från varandra i 
analysen.  
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7. Metod 
För att undersöka hur Centerpartiet och Liberalerna kommunicerar genom valaffischerna krävs en 
metod. Som tidigare nämnt är den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen sociosemiotiken med dess 
fokus på semiotiska resurser. Därav kommer jag att analysera just semiotiska resurser och vilka 
betydelsepotentialer som finns. I analysen kommer även mina tolkningar att sätta sin prägel i fall då 
tidigare forskning som redovisas nedan inte förklarar de möjliga betydelsepotentialerna. 
 

En huvudsaklig del av metoden kommer att fyllas av Barthes (1977, se Ledin & Machin 2018:47) 
denotation och konnotation. I denotationen kommer semiotiska resurser att noteras, medan de i 
konnotationen kommer att kategoriseras utifrån möjliga betydelsepotentialer. Jag kommer att analysera 
valaffischerna utifrån dokumentens design, typografi, fotografier och illustrationer, samt verbalspråk. 
Utöver detta kommer jag att tolka vilken miljö affischerna uttrycker, bland annat via verbalspråk, 
fotografier och illustrationer. Här syftar jag på miljö i definitionen omgivande förhållanden i allmän 
betydelse, och inte på miljö som synonym med klimat.  

7.1 Dokumentens design och färg 

Dokumentets design och färg kommer att undersökas eftersom dessa har betydelse för textens 
helhetskommunikation. Genom att analysera dokumentets design, däribland textelements placering och 
typografi i verbalspråk, går det att närma sig diskurserna i texten (Ledin & Machin 2018:76). Färgerna 
fyller också en viktig funktion i potentialen att framkalla olika sinnesstämningar, skapa kontraster och 
sammanlänka olika semiotiska resurser (Ledin & Machin 2018:49). 
 

Jag kommer att analysera textelementens position gentemot varandra i syftet att se över vilka 
textelement som är visuellt framskjutna, samt hur de separeras och integreras (Ledin & Machin 
2018:82-83). Visuell framskjutning innebär att ett element urskiljer sig från resterande exempelvis 
genom storlek eller annorlunda färgsättning (Björkvall 2009:101). Textelement kan separeras från 
varandra genom exempelvis linjer, vilket innebär att de tar upp olika domäner (Ledin & Machin 
2018:82). Textelement kan även ta upp samma domäner men vara separerade av ett fritt utrymme, vara 
integrerade eller överlappa varandra (Ledin & Machin 2018:83). Textelement som tillhör samma domän 
men separeras av utrymme kan kommunicera att de hör samman. Denna betydelsepotential kan även 
finnas hos integrerade textelement, vilka på grund av integreringen kan ses som enhetliga inom samma 
textelement. Om textelement överlappas kommuniceras betydelsepotentialen gränsöverskridande och 
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kreativitet. Utrymmen mellan textelement kan kommunicera utrymme att tänka eller andrum (Ledin & 
Machin 2018:79). 
 

Om verbalspråk är uppdelade i flera rader kan även utjämning av rader vara betydelsefull för 
kommunikationen. Om raderna är jämna på både höger och vänster sida skapas betydelsepotentialen 
effektivitet, auktoritet och formalitet. Om raderna är jämna på vänster men ojämna på höger sida blir 
betydelsepotentialen mindre formell, men samtidigt mer organisk och mer avslappnad. Om raderna är 
jämna till höger, men ojämna till vänster blir betydelsepotentialen kreativitet. Rader kan även vara 
centrerade men ojämna, vilket konnoterar betydelsen formalitet och tradition (Ledin & Machin 
2018:80). 
 

Typsnitt kommer att analyseras utifrån dess form beroende på om stilen är fet eller smal samt om den är 
rundad eller kantig. Enligt Björkvall konnoteras kantig stil som funktionell och rationell, medan rundad 
stil konnoteras som mjukhet och mänsklighet (Björkvall 2009:141). Fet stil kan kommunicera tyngd och 
stabilitet, medan smal stil kan kommunicera förfining och bräcklighet (Björkvall 2009:139). Skillnader i 
storlek på ord eller bokstäver i samma mening kan kommunicera kreativitet och lekfullhet (Ledin & 
Machin:78).  
 

Färg kommer att analyseras utifrån antalet färger, färgernas ljusstyrka och klarhet. Många färger kan 
kommunicera lekfullhet, medan ett fåtal färger framstår som reserverad kommunikation (Ledin & 
Machin 2018:81). Ljusa färger kan kommunicera optimism, medan mörka färger kan kommunicera 
reservation (Ledin & Machin 2018:81). Klara färger kommunicerar sanning och enkelhet, medan dova 
färger bidrar med mer komplexitet och tvetydighet (Ledin & Machin 2018:50). Textelement kan vidare 
länkas samman genom användningen av samma färg (Ledin & Machin 2018:49). 

7.2 Dokumentets miljö 

Gällande fotografier, illustrationer och verbalspråk kommer fokuset att vara affischernas uttryck för 
miljö. Enligt Ledin & Machin kan bakgrunden och den omgivande miljön skapa betydelsepotentialer 
(Ledin & Machin:51). I denotation kommer jag att notera textens deltagare och processer. Deltagare 
kommer i bilder att analyseras utifrån om deltagare är representerade som individer eller i grupp. 
Individer kommunicerar individualism, medan grupper fyller en avhumaniserande funktion (Ledin & 
Machin:56). 
 

Vidare kommer jag att ta hänsyn till vilka processer som finns i texten. Processer i bilder kan vara 
emotionella, mentala, verbala eller materiella (Ledin & Machin:56). Emotionella processer återfinns 
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inom känslomässiga ansiktsuttryck. Mentala processer kan vara när någon tänker på något eller 
använder sina sinnen. Verbala processer kan vara en utsaga. Slutligen kan materiella processer vara när 
någonting händer i den fysiska världen. Inom verbalspråk finns inte emotionella processer då 
ansiktsuttryck inte finns. Däremot finns relationella processer som används för att skapa relation mellan 
olika företeelser (Karlsson 2011:24). Processer kan även vara grammatiska metaforer och exempelvis 
realiseras som deltagare i satser, något som kan dölja de deltagare som utför processen (Karlsson 
2011:31). Grammatiska metaforer kommer i analysen att noteras eftersom det kan påverka den 
potentiella innebörden och vilket fokus som finns i texten.  

8. Resultat och analys 
Tidigare i uppsatsen har jag redogjort för mina frågeställningar, tidigare forskning på området 
valaffischer, användbara teorier, urval av material och en tillämpbar metod. Detta avsnitt syftar till att 
finna svaren på de frågor som ställts genom en undersökning av det utvalda materialet med 
utgångspunkt i teori och metod. Kopplingen till tidigare forskning kommer att diskuteras i diskussionen. 
 
Nedan kommer jag först att redovisa dokumentens design och färg utifrån semiotiska resurser, varpå 
semiotiska resurser som bidrar till affischens miljö i form av verbalspråk, fotografi och slogan redovisas. 
I varje avsnitt kommer en sammanfattning göras på slutet. Kapitlet avslutas även med en 
sammanfattning där resultaten ur avsnittet jämförs.  

8.1 Dokumentens design och färg 

Syftet med detta avsnitt är att undersöka vilka betydelsepotentialer som skapas genom dokumentens 
design och användningen av färger. Gemensamma semiotiska resurser för respektive parti kommer att 
redovisas nedan, detta följt av redovisning av de sakpolitiska affischernas specifika semiotiska resurser. 
Avslutningsvis sammanfattas avsnittet.  

8.1.1 Dokumentens design 

Denotation 

Det finns delar av Centerpartiets och Liberalernas design som liknar varandra, exempelvis gällande 
placeringen av textelement. I mitten av affischerna finns verbalspråk som förmedlar ett budskap, medan 
det längst ner finns en logotyp. Partiernas budskap har större storlek än vad logotypen har. I 
Liberalernas fall är logotypen förskjuten till höger, medan i Centerpartiets fall befinner den sig i mitten. 
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Till Liberalernas logotyp hör även partiets namn, som befinner sig nedanför. Raderna i logotypen är 
utjämnade till höger. Centerpartiets logotyp består enbart av partinamnet. 
 
Partierna har det gemensamt att en illustration med innehållet av en slogan befinner sig i nära anslutning 
till logotypen, dock inkluderas inte logotypen i Liberalernas alla affischer. I Liberalernas fall överlappar 
illustrationen logotypen, medan Centerpartiet har format pricken över bokstaven “I” i Centerpartiet till 
en växt med tre blad där det största bladet innehåller en slogan för partiet. Liberalernas slogan föreställer 
en varningsskylt. Partiernas slogans befinner sig i utrymmet som separerar logotypen och budskapet, där 
utrymmet gentemot budskapet är större än utrymmet gentemot logotypen. 
 

 

Figur 1. Sakpolitisk affisch, Centerpartiet: Stoppa utsläppen inte utvecklingen  
 

Typsnitten i både Centerpartiets och Liberalernas affischer är ett annat exempel på liknelser mellan 
partierna. Budskapet i affischerna har en fet och kantig stil, medan partinamnet har en smalare och 
kantig stil. I Centerpartiets affischer har sloganen samma typsnitt som budskapet med fet och kantig stil, 
medan Liberalernas slogan har en smal och kantig stil. I Centerpartiets affischer innehåller budskapet 
versaler, medan Liberalernas budskap innehåller gemener bortsett från meningens första bokstav. 
Centerpartiet varierar även textstorleken inom samma textelement, samtidigt som utjämningen av rader 
är jämn både till vänster och till höger. Liberalerna varierar storleken inom samma textelement i 
sloganen, samt använder versaler i det ord som har störst storlek. En ytterligare skillnad är att 
Centerpartiets typsnitt innehåller bokstäver som kan vara ojämna i exempelvis längd, detta medan 
Liberalernas typsnitt består av jämna bokstäver. Dock har Centerpartiets partinamn jämna bokstäver, 
något som även gäller Liberalernas partinamn. Det är inte alla Liberalernas affischer som innehåller 
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flertalet rader i budskapet, men i de affischer som gör det är raderna utjämnade till vänster och ojämna 
till höger. Liberalernas slogan innehåller flera rader, i detta fall centrerade. Samtliga textelement i både 
Liberalernas och Centerpartiets affischer har vit textfärg, bortsett från illustrationen i Liberalernas 
sakpolitiska affischer där textfärgen är svart. 
 

 

Figur 2. Sakpolitisk affisch, Liberalerna: Chatta eller fatta? 

Konnotation 

Genom att budskapet tar upp mer plats än logotypen skjuts budskapet fram som betydelsefullt i 
affischerna (Björkvall 2009:101). Jag tolkar Liberalernas placering av logotypen till höger som kreativ, 
särskilt med hänsyn till att utjämningen av raderna i logotypen är jämn till höger och därmed 
kommunicerar kreativitet (Ledin & Machin 2018:80). Centerpartiets placering tolkar jag som formell 
och traditionell, detta genom att textelementet centreras gentemot budskapet (Ledin & Machin 2018: 
80). Genom den gemensamma vita färgen sammankopplas de verbalspråkliga elementen med varandra 
(Ledin & Machin 2018:49). 
 

Illustrationen överlappar Liberalernas logotyp, något som kan innebära gränsöverskridande och 
kreativitet (Ledin & Machin 2018:83). I Centerpartiets fall är logotypen och illustrationen integrerade, 
vilket kan tolkas som att de tillhör samma enhet (Ledin & Machin 2018:83). I båda fall sammankopplas 
partiernas slogans med logotypen, medan de separeras från budskapet genom ett utrymme. Samtliga 
textelement i affischen befinner sig i samma domän genom att det inte finns någon linje som separerar 
dem.  
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Typsnittens kantighet kommunicerar potentialen av rationalitet och funktionalitet (Björkvall 2009:141). 
Budskapens feta stil kommunicerar potentiellt tyngd och stabilitet, detta i kontrast till den förfining och 
bräcklighet som kommuniceras genom partinamnen (Björkvall 2009:139). Centerpartiets slogan innehar 
samma typsnitt som budskapet, vilket medför att kommunikationen potentiellt bidrar med tyngd, 
stabilitet, rationalitet och funktionalitet. Dessutom sammankopplas sloganen potentiellt med budskapet, 
enligt min tolkning. Liberalernas slogan har en smal och kantig stil, vilket kommunicerar 
betydelsepotentialen förfining, bräcklighet, rationalitet och funktionalitet. Dock tolkar jag inte in samma 
koppling till partinamnet som finns mellan Centerpartiets slogan och budskapet, bland annat på grund av 
att verbalspråkets färger skiljer sig från varandra. Dessutom utjämnas raderna i Liberalernas slogan 
annorlunda, genom att centreras och därmed kommunicera betydelsepotentialen tradition och formalitet. 
Denna betydelsepotential är dock främst kopplad till illustrationens utformning av en varningsskylt, 
vilket tydliggörs genom dess kontraster gentemot den övriga affischen. 
 

Liberalernas budskap innehar jämna rader till vänster, något som konnoterar en avslappnad, mindre 
formell och mer organisk kommunikation (Ledin & Machin 2018:80). I Centerpartiets fall konnoteras en 
formell, effektiv och auktoritär kommunikation (Ledin & Machin 2018:80). Detta kontrasteras av de 
varierande textstorlekarna, vilket kan innebära kreativitet och lekfullhet (Ledin & Machin:78). De ord 
som innehar den större storleken har genom visuell framskjutning potential att betonas som viktigt. 
Vidare tolkar jag versalerna och de ojämna bokstäverna som uttryck för lekfullhet. Liberalernas 
gemener och jämna bokstäver tolkar jag som normenliga, vilket i jämförelse med Centerpartiets 
kommunikation kan medföra ett potentiellt allvar. 

8.1.2 Specifik design och färg inom sakpolitiska affischer 

De sakpolitiska affischerna som exempelvis syns i figur 1 och 2 har en specifik design och skiljer sig 
även färgmässigt gentemot de värderande affischerna. Nedan kommer jag att redovisa både design och 
färg inom samma denotation och konnotation. 

Denotation 

De sakpolitiska affischerna innehar en bakgrund till verbalspråket som består av en helfärgad bakgrund. 
I Liberalernas fall är bakgrunden blå, medan i Centerpartiets fall är den grön. Centerpartiets bakgrund är 
dock spetsig till höger där den sluttar av, vilket ger två triangelformade utrymmen för delar av ett 
fotografi att ta plats till höger i affischen. I dessa affischer befinner sig verbalspråket närmare vänstra 
kanten i affischen, där det får plats inom den gröna ytan. Liberalerna har inget fotografi, men däremot 
består budskapet av två integrerade textelement. Det verbalspråkliga budskapet innehåller dels en rubrik 
och dels en underrubrik. Rubriken har större storlek än underrubriken. 
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Bakgrundens färger är som nämnt grön respektive blå. Centerpartiet gröna färg är av en mörk men klar 
nyans, medan Liberalernas blå färg är av en ljus och klar nyans. Liberalernas affischer innehar 
illustrationen av en varningsskylt, vilken även innehar färgerna gul och svart. Inräknat den vita 
textfärgen innehåller affischen i och med detta ett flertal färger. Centerpartiets affischer innehar flera 
färger i fotografierna som finns i affischen. I båda fall dominerar ljusa och klara färger fotografiet. Dock 
är färgerna fåtaliga.  

Konnotation 

Blå färg associeras ofta med Liberalerna, medan grön färg associeras med Centerpartiet. På så vis görs 
en koppling med partiernas profiler genom användandet av färgerna. Jag tolkar det som att bakgrunden i 
Centerpartiets affisch och fotografierna uppfyller olika domäner. Genom att verbalspråket ryms inom 
den gröna bakgrunden kopplas dessa samman, medan fotografiet befinner sig i en egen domän. På så vis 
skjuts verbalspråket fram som viktigt. Verbalspråket fyller även Liberalernas viktigaste funktion genom 
avsaknandet av fotografi.  
  
Liberalernas budskap innehåller två textelement, som dock är integrerade och därmed skulle kunna ses 
som en enhet. Rubrikens större storlek har funktionen att skjuta fram det som viktigt, medan 
underrubriken uppfattas som mindre viktig. Genom att Centerpartiets affisch innehar flera domäner är 
min tolkning att det fria utrymmet att tänka och andrummet begränsas i viss mån (Ledin & Machin 
2018: 79).  
 

 

Figur 3: Värderande affisch, Liberalerna: Mot extremism 
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Genom de klara färgerna kommunicerar båda partier potentiellt sanning och enkelhet (Ledin & Machin 
2018:50). Liberalerna kommunicerar optimism genom de ljusa färgerna, även om sloganen genom svart 
färg potentiellt kan bidra med reservation (Ledin & Machin 2018:81). Centerpartiet kommunicerar dels 
reservation kopplat till verbalspråket genom den mörka gröna färgen, och dels optimism kopplat till 
färgerna i fotografiet. Liberalerna har många färger, vilket tyder på optimism, medan Centerpartiet har 
få färger vilket tyder på reservation. (Ledin & Machin 2018:81) 

8.1.3 Färg inom värderande affischer 

De värderande affischerna har samma design av dokument som tidigare redogjorts för i början av detta 
avsnitt. Därför kommer jag enbart att redovisa affischernas färger nedan. 

Denotation 

De värderande affischerna innehåller fotografier som bakgrund till verbalspråket. Den enda skillnaden 
vad gäller dokumentets utformning är att Liberalernas affisch inte innehar någon slogan, som går att se i 
figur 3. Fotografierna föreställer respektive partis partiledare. Liberalernas affisch innehåller olika dova 
nyanser av blått, dels en mörk nyans på Jan Björklunds skjorta och dels ljusa färger i bakgrunden. 
Centerpartiets affisch innehåller olika ljusa färger, dels en dov nyans av rosa på Annie Lööfs blus och 
dels flertalet övriga ljusa färger bland de gröna träden i bakgrunden. 
   

 
Figur 4: Värderande affisch, Centerpartiet: Medmänsklighet för Sverige framåt! 
 

Konnotation 
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Återigen används blått och grönt i affischerna, denna gång genom ett fotografi. Det relateras återigen till 
de båda partierna, men jag tolkar det även som kreativt att använda färgerna i fotografier. Liberalernas 
användning av olika nyanser av blått innebär att färgerna är fåtaliga, vilket ger betydelsepotentialen 
reservation. Centerpartiet använder dock flera färger, vilket kan bidra med betydelsepotentialen 
optimism. Liberalernas användning av både mörka och ljusa färger kontrasterar potentialen av optimism 
och potentialen av reservation. Dock innehåller Liberalernas affisch genomgående dova färger, vilket 
konnoterar komplexitet och tvetydighet (Ledin & Machin 2018:50). Genom Centerpartiets användning 
av både dova och klara färger kontrasteras potentialen av sanning och enkelhet och potentialen av 
komplexitet och tvetydighet (Ledin & Machin 2018:50). Affischen innehåller dock genomgående ljusa 
färger, vilket konnoterar optimism. 

8.1.4 Dokumentens design och färg: Sammanfattning 

Det finns många likheter mellan Centerpartiet och Liberalernas affischer gällande design av dokument. 
Affischerna innehåller liknande typsnitt i verbalspråket, logotyp samt slogan omgiven av en illustration. 
Verbalspråk kommuniceras med kantiga typsnitt, vilket medför betydelsepotentialen funktionalitet och 
rationalitet. Partinamnen kommuniceras med förfining och bräcklighet genom smala stilar. Budskapen 
skiljer sig genom att kommunicera tyngd och stabilitet genom fela stilar. 
 

I affischerna finns utrymme att tänka och andrum genom mellanrum mellan textelementen. I 
Centerpartiet sakpolitiska affischer finns ytterligare en domän, fylld av ett fotografi. Detta medför att 
Liberalernas sakpolitiska affischer har större potential för andrum och utrymme i dessa affischer, även 
om potentialen även finns hos Centerpartiet. Potentiellt ges även ett större utrymme för Liberalernas 
slogan att ta betydelsefull plats i affischen därigenom. 
 

Liberalerna kommunicerar potentialen kreativitet genom att överlappa textelement och jämna ut rader 
till höger. De verbalspråkliga textelementen har även olika utjämning, vilket kan ses som kreativt. 
Centerpartiet kommunicerar också kreativitet och lekfullhet i bland annat typografi och genom att 
variera textstorlekar. Jag tolkar det som att Liberalernas kreativitet är kopplad till placering av 
textelement, detta medan Centerpartiets kreativitet är kopplad till verbalspråket. I placeringen av 
textelement kommunicerar Centerpartiet formalitet och tradition genom utjämningen av rader. Gällande 
typsnitt kommunicerar Liberalerna på ett närmast normenligt vis.  
 

Genom färger binds element samman. I Centerpartiets affischer binds samtliga textelement samman 
genom vit textfärg. Liberalerna har också vit textfärg som binder samman logotyp, partinamn och 
budskap. En kontrast till detta finns inom illustrationen, som har en gul färg och vars verbalspråk är av 
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svart färg. Min tolkning är att detta medför att Liberalernas logotyp blir visuellt framskjuten till skillnad 
från Centerpartiets logotyp som i stället integreras med verbalspråket. 
 

Färgerna har även funktionen att förmedla sinnesstämningar. I de sakpolitiska affischerna förmedlar 
både Centerpartiet och Liberalerna sanning och enkelhet genom de klara färgerna. Liberalerna 
kommunicerar optimism genom ljusa färger. Centerpartiet använder en mörk, reserverad färg i 
bakgrunden till verbalspråket medan ljusa färger och optimism dominerar fotografiet i den egna 
domänen. Genom de värderande affischerna kommunicerar både Centerpartiet och Liberalerna med 
dova och komplexa, tvetydiga färger kopplat till partiledaren, medan ljusa färger fyller bakgrunden. I 
bakgrunden till Liberalernas Jan Björklund finns ytterligare dova färger och därmed komplexitet och 
tvetydighet. I bakgrunden till Centerpartiets Annie Lööf finns klara färger som kommunicerar sanning 
och enkelhet. 

8.2 Affischernas miljö 

Nedan analyseras affischernas miljö. Delvis fokuserar analysen på logotyper och slogans, delvis på 
affischernas budskap och fotografier. Logotyper och slogans analyseras först, detta följt av deltagare och 
processer och slutligen språk- och bildhandlingar.  

8.2.1 Logotyper och slogans 

Både Centerpartiet och Liberalerna har illustrationer, vilka innehåller en slogan, i sina affischer. 
Centerpartiet använder slogan på alla sina affischer, medan Liberalerna använder slogan på sakpolitiska 
affischer.  

Denotation 

Illustrationen i Centerpartiets affischer realiseras som pricken över bokstaven “I” och föreställer tre blad 
varav det mellersta innehåller sloganen. Växten har samma vita färg som i övrigt finns i verbalspråket. 
Liberalernas illustration föreställer en varningsskylt som är gul med svart textfärg i verbalspråk och i en 
omringande linje på varningsskylten. Liberalernas affisch innehåller delvis ett utropstecken och delvis 
verbalspråk, medan Centerpartiets illustration enbart innehåller verbalspråk.  
 

Centerpartiets slogan är: 
 

1. Närodlad politik 
 

Liberalernas slogan är: 
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1. VARNING [radbyte] Liberalt innehåll 

Konnotation 

Då Centerpartiets växt realiseras som pricken över bokstaven “I” tolkar jag detta som att växten och 
slogan med dess verbalspråk är vuxen ur partiet. Det verbalspråkliga närodlad politik tolkar jag även 
som syftande på framtagningen av politiken. Ordet närodlad konnoterar associationer med jordbruk, 
något som jag tolkar som en förankring i Centerpartiets bakgrund som agrart parti. Genom illustrations 
form ges utrymme för betydelsepotentialen natur. 
 

Liberalernas illustration som tar formen av en varningsskylt tolkar jag som potentiell att bidra med en 
hotfull eller farlig betydelse. Genom verbalspråket, VARNING Liberalt innehåll, konnoteras dock att det 
är Liberalerna själva som syftas på som hotfulla eller farliga. Detta tolkar jag som ironi eftersom att det 
är osannolikt att Liberalerna anser sig själva som farliga. Men den potential som jag tolkar som hot eller 
fara, vilken varningsskylten kommunicerar, kan fortfarande vara verklighetsförankrad. Jag tolkar det 
som ett medvetandegörande av hot som kommer utifrån, samt ett ställningstagande att sätta sig emot 
hotet. Genom omnämnandet av liberalism betonas även ideologin som viktig. Användningen av ironi 
kan även tolkas som en kreativ potential. 
 

Varken Centerpartiets eller Liberalernas verbalspråkliga slogans innehar fullständiga satser, bland annat 
genom avsaknad av predikat och därmed process. Satserna kan dock analyseras som påståenden genom 
att de inte är krävande på mottagarens information, varor eller tjänster. I stället erbjuder textelementen 
sin information.  

8.2.2 Deltagare och processer i affischerna 

De affischer som utgör materialet i denna uppsats valdes delvis utifrån vilka sakpolitiska frågor 
partierna hade mest väljarförtroende i under augusti år 2018. Den andra delen av urvalet gällde en 
affisch vardera för varje parti som uttryckte värderande snarare en sakpolitiska budskap. Nedan kommer 
jag att analysera den potentiella betydelsen av de specifika affischerna utifrån hur verbalspråk och 
fotografier uttrycker miljö. Först analyseras sakpolitiska affischer, sedan värderande affischer. Då det 
kan bidra med betydelse kommer visuellt framskjutna delar av verbalspråket vara fetmarkerade i 
samband med redovisning av verbalspråk. 

Sakpolitiska affischer: Denotation  
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Centerpartiets affischer innehåller fotografier som utöver verbalspråket har potential att uttrycka en 
beskrivning av den omgivande miljön, detta medan Liberalernas affischer enbart innehåller verbalspråk. 
 

Affischerna som behandlar frågorna inom vilken partierna hade störst förtroende återfinns i figur 1 och 
2. Centerpartiets affisch behandlar frågan kring miljö och klimatpolitik medan Liberalerna behandlar 
frågan kring skola och utbildning. Centerpartiets fotografi föreställer en väg som går snett över 
fotografiet och träd som växer vid vägkanten. Vägen är grå och skulle kunna vara grusad eller 
asfalterad; avsaknaden av vägmarkeringar samt närheten till natur associerar jag med en gångväg 
alternativt en bilväg på landet.  
 

Centerpartiets verbalspråk är: 
1. Stoppa [radbyte] utsläppen [radbyte] inte [radbyte] utvecklingen 

 

Liberalernas verbalspråk är: 
1. Chatta eller fatta? 

2. Kunskap och studiero [radbyte] i alla klassrum. 
 

 

Figur 5: Sakpolitisk affisch, Centerpartiet: Små företag ska ha stora möjligheter 
 

Affischerna som behandlar partiernas näst bästa fråga finns i figur 5 och 6. Centerpartiets affisch 
behandlar frågan kring företagande och näringspolitik. Liberalerna behandlar EU-frågan i sin affisch. 
Fotografiet i Centerpartiets affisch föreställer en blå himmel där ett moln är synligt. 
 

Centerpartiets verbalspråk är: 
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1. Små företag [radbyte] ska ha [radbyte] stora [radbyte] möjligheter 
 

Liberalernas verbalspråk är: 
1. Fjärma eller närma? 

2. Sverige behöver [radbyte] mer EU-samarbete. [radbyte] Inte mindre. 

Sakpolitiska affischer: Konnotation 

I Centerpartiets fotografier kommuniceras ett uttryck för miljö, men dock finns inga specifika deltagare. 
Dock innehåller verbalspråket både deltagare och processer, något som även gäller för Liberalernas 
affischer. 
 

Centerpartiets affisch, i figur 1, vilken behandlar miljö och klimat innehåller två deltagare, dels 
utsläppen och dels utvecklingen. Liberalernas affisch som behandlar skola och utbildning innehåller de 
två deltagarna kunskap och studiero. Något som påverkar analysen är dock att samtliga deltagare kan 
analyseras som grammatiska metaforer som skulle kunna brytas ned i processer (Karlsson 2011:31). 
Exempelvis kan studiero brytas ned i ro att studera, medan utveckling kan brytas ned i processen 
utveckla. Deltagarna till dessa processer synliggörs inte i affischerna. Centerpartiets affisch innehåller 
den materiella processen stoppa. Liberalernas affisch innehåller de två processerna chatta, som är 
verbal, och fatta, som är mental. 
 

I Centerpartiets affisch tolkar jag det som att utsläppen syftar på utsläpp i naturen, något som kan 
relateras till fotografiet som föreställer träd och betydelsepotentialen natur. Budskapen kommunicerar 
att utsläppen bör stoppas, men däremot bör utvecklingen inte stoppas. Att utvecklingen bör fortsätta 
tolkar jag som en positiv betydelsepotential. I fotografiet finns ett fokus på naturen vilket kan 
sammanlänkas med verbalspråket. I verbalspråket finns även fokus på utsläpp, vilket fotografiet 
avsaknar. Fotografiets kommunikation tolkar jag som ett stöd till den positiva konnotation som 
kommuniceras genom utvecklingen. Jag tolkar Centerpartiets affisch som att det finn ett fokus på natur 
och positivism, men där en kontrast med negativitet i att stoppa utsläppen finns. 
 

I Liberalernas affisch tolkar jag det som att ett fokus finns på förståelse och kunskap. Detta kommer sig 
av att processen fatta i rubriken upprepas genom underrubrikens kunskap och studiero. Enligt min 
tolkning har fatta med kunskap och studiero att göra, medan chatta hör samman med något annat som 
inte synliggörs. I Liberalernas affisch finns alltså ett fokus på förståelse och kunskap, men där en 
kontrast görs mot något som inte motsvarar dessa betydelsepotentialer. Genom att fatta och chatta 
rimmar kan även en betydelsepotential av kreativitet finnas i Liberalernas affisch. 
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Centerpartiets affisch, som behandlar företagande och näringspolitik, innehåller de två deltagarna 
företag och dels möjligheter. Liberalernas affisch, som behandlar EU-frågan innehåller de två deltagarna 
Sverige och delvis EU-samarbete. Både möjligheter och EU-samarbete kan analyseras som 
grammatiska metaforer, vilket kan påverka kommunikationen. Möjlighet kan exempelvis brytas ner till 
adjektivet möjlig, medan EU-samarbete kan brytas ned till samarbeta inom EU. I Centerpartiets affisch 
är processen ha relationell, medan Liberalerna innehar de två materiella processerna fjärma och närma 
samt den materiella processen behöver. 
 

 

Figur 6: Sakpolitisk affisch, Liberalerna: Fjärma eller närma? 
 

Till skillnad från den föregående affischen finns inget villkor i Centerpartiets affisch, utan budskapet 
fokuserar enbart på de möjligheter som små företag bör ha. Jag tolkar betydelsepotentialen av 
fotografiets blå himmel som frihet och utrymme, något som skulle kunna kopplas samman med 
möjligheter. Genom hjälpverbet ska kommuniceras vidare att budskapet förhåller sig i framtiden. Därav 
tolkar jag ett fokus på företags möjligheter samt på en positiv framtidsvision. 
 

I Liberalernas affisch tolkar jag det som att ett fokus på samarbete finns, detta genom de likheter som 
konnoteras mellan processen närma och deltagaren EU-samarbete. Verbalspråkets inte mindre 
återkopplar till ordet ”fjärma”, men genom adverbet inte konnoterar jag en negativ betydelsepotential. 
Den avslutande satsen har därmed potentiellt funktionen att kommunicera ett motsatsförhållande mellan 
processerna närma och fjärma.  I Liberalernas affisch tolkar jag det som att ett fokus finns på samarbete, 
men där en kontrast skapas till fjärmande som realiseras som någonting negativt. En betydelsepotential 
av kreativitet kan finnas i Liberalernas affisch genom att processerna i rubriken rimmar. 
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Värderande affischer: Denotation 

De värderande affischerna återfinns i figur 3 och 4. Både Centerpartiets och Liberalernas affischer 
innehåller fotografier av partiernas respektive partiledare. Centerpartiets Annie Lööf ser in i kameran 
och ler med stängd mun, medan Jan Björklund i Liberalernas affisch har en sammanbiten min och 
armarna i kors. Bakom Jan Björklund består bakgrunden av hav och himmel samt en landhöjning som 
reser sig ur vattnet. Landhöjningen är suddig, medan Jan Björklund står i fokus. Bakgrunden i 
Centerpartiets affisch består av träd och grönska. 
 

Centerpartiets verbalspråk är: 
1. Medmänsklighet [radbyte] för Sverige [radbyte] framåt!  

 

Liberalernas verbalspråk är: 
1. Mot extremism. 

Värderande affischer: Konnotation 

De värderande affischerna innehåller deltagare i form av partiledare. Jag tolkar partiledarnas 
ansiktsuttryck och kroppsspråk som emotionella processer. Med stöd från de korsade armarna tolkar jag 
Jan Björklunds ansiktsuttryck som allvarligt och bestämt. Annie Lööfs ansiktsuttryck tolkar jag som 
bestämt. Med stöd från verbalspråket kan även Jan Björklunds korsade armar kommunicera motstånd, 
detta medan Annie Lööfs ansiktsuttryck med stöd från verbalspråket kan kommunicera optimism och 
målmedvetenhet. Partiledarnas närvaro kopplas vidare samman med budskapet. 
 

Liberalernas verbalspråk innehåller deltagaren extremism, som dock är en grammatisk metafor som 
skulle kunna brytas ner i vara extrem. Deltagaren som utför processen framgår inte. Någon grammatisk 
process finns dock inte i satsen. Prepositionen mot kommunicera ett motstånd mot extremism. En annan 
möjlig betydelsepotential av prepositionen kan vara ett omfamnande av extremism genom att ordet har 
ytterligare en möjlig innebörd, men bland annat via de korsade armarna tolkar jag budskapet som av 
betydelsen motstånd mot extremism. 
 

Centerpartiets verbalspråk innehåller deltagarna medmänsklighet och Sverige, varav den förra är 
grammatisk metafor som möjligen kan brytas ned i vara medmänsklig. Deltagaren Sverige påverkas 
alltså av en process utförd av en dold deltagare. Processen riktas framåt, något jag tolkar som en positiv 
inriktning. 
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Centerpartiets medmänsklighet och Liberalernas extremism kan konnoteras med olika 
betydelsepotentialer. Men jag tolkar dessa som värderande beskrivningar av personers identiteter, detta 
med hänsyn till att orden som grammatiska metaforer kan brytas ner i medmänsklig och extrem vilka 
kan beskriva eller identifiera en deltagare. Medan Centerpartiet riktar uppmärksamheten mot det 
positiva av medmänsklighet, motsätter Liberalerna sig extremism. Partiernas betydelsepotentialer 
hämtade från verbalspråk tolkar jag som liknande varandra, med skillnaden att Centerpartiet har en 
optimistisk inriktning medan Liberalerna har en allvarlig mer negativ inriktning. 
 

Bakgrunden till deltagarna, d.v.s. partiledarna, i fotografiet bär också på betydelsepotential. I 
Liberalernas fall har närvaron av havet och himlen potential att bidra med en känsla av lugn, stillsamhet 
och andrum. I Centerpartiet har grönskan potential att kommunicera natur, som i sin tur kan bidra med 
lugn och fridfullhet. Landhöjningen i Liberalernas affisch kan ha en potentiell betydelse att uttrycka 
något som står i kontrast till lugnet, stillsamheten och andrummet. Någonting finns bakom Jan 
Björklund, något att ta fasta på utanför bubblan av lugn och andrum. Bortsett från dessa potentialer 
överensstämmer bakgrundens färger, d.v.s. blå och grön, med de färger som associeras med partierna. 
Detta kan potentiellt bidra med igenkänning. 

8.2.3 Affischernas miljö: Sammanfattning 

Centerpartiets slogan bidrar med att kommunicera en intern process för framtagning av politik, samt att 
kommunicera en riktning som agrart parti. Liberalernas slogan riktar uppmärksamhet mot ideologin 
liberalism, en ideologi som även är återkommande i partinamnet. Logotypen är även ironisk med en 
varning riktat till det egna partiet, men samtidigt förmedlas betydelsepotentialen fara och enligt min 
tolkning finns den där för att uppmärksamma faror i omvärlden. Ironin kan dock tolkas som kreativt. 
 

Deltagarna i affischerna är ofta grammatiska metaforer som uttrycker processer. Detta gäller samtliga 
affischer, där deltagarna i processerna inte synliggörs. De deltagare som dock närvarar i affischerna är 
bland annat Sverige som återkommer både i Liberalernas sakpolitiska affisch om EU-frågan och i 
Centerpartiets värderande affisch. Partierna använder alltså många processer i sina verbalspråkliga 
affischer, detta genom att både synliggöra och osynliggöra deltagarna som påverkar processen. I 
Liberalernas sakpolitiska affischer saknas även deltagare som utför processerna i rubrikerna. En möjlig 
förklaring till att deltagarna döljs i affischerna på detta vis kan vara att processerna därigenom skjuts 
fram som viktiga. 
 

Både Centerpartiet och Liberalerna kommunicerar en kontrast mellan negativt och positivt i affischerna 
med de frågor där väljarna hade störst förtroende för partierna. Jag tolkar detta med stöd i att 
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Centerpartiet synliggör utsläpp som något som bör stoppas, medan utvecklingen bör fortsätta. 
Fotografiet i affischen bidrar vidare till att förstärka känslan av naturen, men genom att inte synliggöra 
utsläpp i fotografiet försvagas den negativa betydelsepotentialen till förmån för den positiva. Liberalerna 
kontrasterar två processer, den mentala fatta och den verbala chatta, i rubriken och ger sedan bakgrund 
till fatta i underrubriken. Inget explicit i affischen signalerar att chatta bär på negativ konnotation, men 
genom att ge större utrymme till fatta framhävs det som det bästa alternativet. Medan Centerpartiet 
genom en materiell process kommunicerar att de vill göra någonting åt problemet, separerar Liberalerna 
problemet och målet utan att erbjuda någon lösning. 
 

I affischerna som uttrycker den fråga där partierna hade näst störst väljarförtroende väljer Centerpartiet 
att frångå problembilden och enbart fokusera på den positiva visionen. Fotografiet föreställer en blå 
himmel, vilket bidrar med lugn och fridfullhet som potentiellt kan förstärka budskapet om möjligheter. 
Liberalerna kontrasterar åter två processer, i detta fall de materiella processerna främja och närma. En 
bakgrund ges till alternativet närma genom processen samarbeta, medan fjärma återkopplas till i satsen 
inte mindre med en negativ betoning. Medan Centerpartiet enbart fokuserar på optimism i sin affisch, 
ökar Liberalerna sitt fokus på att separera två alternativ i denna affisch. 
 

I analysen av de värderande affischerna framgår att Centerpartiet och Liberalerna uttrycker likvärdiga 
betydelsepotentialer, men Centerpartiet har ett optimistiskt fokus på medmänsklighet medan Liberalerna 
motsätter sig extremism. Genom en materiell process kommunicerar Centerpartiet att medmänsklighet 
kan föra Sverige i en riktning framåt, vilket jag tolkar som en positiv betydelsepotential. Liberalernas 
motsättning i verbalspråket stöttas av Jan Björklunds bestämda min och korslagda armar. Annie Lööfs 
målmedvetna men bestämda min förstärker optimismen i budskapet. I både Liberalernas och 
Centerpartiets fall bidrar bakgrunden i fotografierna med att i Liberalernas fall kommunicera lugn, 
fridfullhet och konkretion och i Centerpartiets fall kommunicera natur, lugn och fridfullhet. Färgvalen 
bidrar vidare genom igenkänning.  
 

Sammanfattningsvis är både illustrationerna med slogans, budskapen och fotografier bidragande till den 
sammanfattande kommunikationen av miljö. Illustrationen med Centerpartiets slogan och illustration 
bidrar med potentialen natur, jordbruk och intern framtagning av politik. Liberalernas slogan och 
illustration bidrar med potentialen liberalism, fara, motstånd och ironi. 
 

Centerpartiet har i övrigt en optimistisk ton genom upprätthållande av fokus på den optimistiska 
framtiden och att göra sig av med det som är negativt. Detta är medan Liberalerna kommunicerar 
motsatsförhållanden mellan problem och mål. Även i den värderande affischen kommuniceras ett 
motstånd. I Liberalernas affisch har illustrationen i form av en varningsskylt potential att bidra till det 
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motstånd som kommuniceras i verbalspråket. Men det Liberalernas logotyp framför allt bidrar med till 
affischen är en förankring i liberalismen. Centerpartiets illustration och slogan bidrar med att 
kommunicera en bakgrund som agrart parti samt en inriktning på natur i samtliga affischer. 
 

Liberalernas värderande affisch innehåller inte sloganen. På så vis blir Jan Björklund inte förknippad 
med ironi eller fara. Detta innebär dock inte att partitillhörigheten och igenkänningen förminskas. I 
denna affisch är det budskapet som kommunicerar ett motstånd mot extremism och dessutom skapas 
igenkänning genom partiledarens närvaro. Även i Centerpartiets affisch skapas igenkänning genom 
partiledarens närvaro. 

8.3 Sammanfattning av resultat 
Nedan jämförs analyserna av affischernas design av dokument och färg med analyserna av affischernas 
uttryck för miljö. Denna del syftar till att analysera vilka helheter som partierna kommunicerar genom 
semiotiska resurser.  

8.3.1 Affischernas kommunikation som helhet 

Den sinnesstämning som affischernas färger ger uttryck för bidrar till den miljö som skapas genom 
verbalspråk och fotografier. De resurser som skjuts fram påverkar på liknande vis kommunikationen 
genom att differentiera mellan element som tar mindre och större plats i texten. 
 

De färger som används i affischerna skiljer sig beroende på affischer. I sakpolitiska affischer 
kommunicerar Centerpartiet genom färger sanning och enkelhet, men det finns även en kontrast mellan 
reservation och optimism. Färgerna förstärker reservationen. Verbalspråket, som analyseras som 
övervägande optimistiskt, förstärks av optimismen i fotografiets färg. Genom liknande 
betydelsepotentialer tolkar jag att fotografiet sammanlänkas med budskapet och den gröna ytan. 
Liberalerna använder i sakpolitiska ljusa och klara färger, vilket visar på enkelhet, sanning och 
optimism. Den ljusa optimistiska färgen ger stöd till den del av verbalspråket som finns i underrubriken 
och visar på Liberalernas mål med frågan.  
 

Centerpartiet kommunicerar i värderande affischer med ljus, optimistisk färg, men kontrasterar dock 
klara och enkla färger med dova, komplexa färger. I affischen kopplas detta till ett optimistiskt budskap 
med ett fokus på medmänsklighet. Liberalerna använder dova, komplexa färger. Utöver detta 
kontrasterar ljusa, optimistiska och mörka, reserverade färger varandra. Sinnesstämningen följer med i 
budskapet som konnoterar en betydelsepotential av motstånd. Min tolkning är att detta kan bidra med en 
förstärkt känsla av allvar. 
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Designen av dokumentet påverkar även den miljö som kommuniceras. Verbalspråk kommuniceras med 
funktionella och rationella potentialer. Partinamn kommuniceras med förfining, medan budskap 
kommuniceras med tyngd och stabilitet. Budskapen är det som framhävs genom tyngden och 
stabiliteten, medan partiet förknippas med någonting mer bräckligt. En skillnad är att Liberalerna 
använder ett smalt, förfinat typsnitt i sloganen medan Centerpartiet använder fet, stabil och tung stil. 
Centerpartiets typsnitt med sin ojämna form och användningen av versaler kan bidra med lekfull 
potential till ett optimistiskt budskap. Liberalernas budskap innehåller jämnt formade gemener, vilket 
enligt min tolkning fyller funktionen att inte distrahera mottagaren från budskapet. Liberalernas budskap 
fokuserar mer på problem än vad Centerpartiets affischer gör, något som även får förstärkning från 
varningsskyltens kommunikation. 
 

I både Centerpartiets och Liberalernas affischer finns utrymmen mellan textelementen, vilket konnoterar 
andrum och utrymme att tänka. I de sakpolitiska affischerna har Centerpartiet även fotografier, vilket 
medför att potentialen för utrymme begränsas något. I Liberalernas fall finns inte fotografier, men 
däremot finns en variation som ger utrymme för visuell framskjutning i verbalspråket. Dessutom bidrar 
framskjutningen av illustrationen till att skapa variation. Den ironiska varningsskylten, framskjuten som 
viktig, framhäver liberalismen som hotfull. Detta bidrar både med att framhäva ideologin som en viktig 
del av Liberalernas kampanj men även till att kommunicera motstånd. 
 

Centerpartiet skjuter fram specifika ord i sitt verbalspråkliga budskap, vilket medför att de uppfattas 
som viktiga. Min tolkning är exempelvis att detta bidrar med ett ytterligare fokus på att inte stoppa 
utvecklingen och därmed att budskapet har ett villkor. I Liberalernas fall skjuts hela rubriken fram i 
jämförelse med underrubriken, vilket sätter fokus på de två alternativen och därmed det potentiella 
motsatsförhållandet. 
 

I de värderande affischerna står partiledarna i fokus. De kommunicerar budskap som är likvärdiga 
varandra, men där Centerpartiet fokuserar på det positiva medan Liberalerna fokuserar på ett bestämt 
motstånd. Genom uppvisning av partiledarna skapas potentiell igenkänning av partiet. Liberalerna 
använder inte sloganen och illustrationen i denna affisch, men kommunikationen som förmedlas är 
fortfarande ett motstånd; i detta fall ett motstånd mot extremism.  

9. Diskussion och slutsatser 
Denna uppsats undersöker två partiers kommunikation genom valaffischer. Partierna som valdes var 
Centerpartiet och Liberalerna, detta på grund av deras likheter i ideologi men även på grund av deras 
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delaktighet i det borgerliga samarbetet “Alliansen”. Syftet är att undersöka hur dessa valaffischer 
kommunicerar för att profilera sig, men även att undersöka hur ideologi uttrycks.  
 

Affischerna som har undersökts består delvis av två affischer med sakpolitiskt budskap från vardera 
parti, medan en affisch från vardera parti innehåller ett värderande budskap. De sakpolitiska affischerna 
valdes ut beroende på frågor där partierna hade högst förtroende från väljarna i jämförelse med andra 
partier. Enbart partiernas allra bästa frågor, i Centerpartiets fall miljö och politik och i Liberalernas fall 
skola och utbildning, var de valda sakfrågorna bland väljarnas nio mest prioriterade frågor. Liberalerna 
var det enda parti som uppnådde väljarnas högsta förtroende i en utav sakfrågorna, nämligen skola och 
utbildning. Eftersom att demokratisk politik utgår från väljarnas åsikter skulle det relativt låga 
förtroendet för Liberalerna och Centerpartiet i de specifika sakfrågorna kunna ses som en kritisk punkt i 
uppsatsen (Strömbäck 2014:30). Då min undersökning dock syftar till att undersöka hur partierna 
profilerar sig samt kommunicerar ideologi i affischerna har detta dock inte påverkat utfallet av resultat. 

  
Nedan kommer jag att besvara den frågeställning som väglett uppsatsen. Frågorna som ställdes var: 
 

1. Hur kommunicerar Centerpartiet och Liberalerna genom sina valaffischer för att profilera sig?  

2. Hur kommuniceras ideologi i affischerna? 

9.1 Hur partierna profilerar sig 
I uppsatsens titel har jag blandat Centerpartiets och Liberalernas slogans eftersom båda partiernas 
valaffischer undersöktes. Dock kan detta betraktas som missvisande med hänseende till resultatet som 
visar på hur Centerpartiet och Liberalerna profilerar sig på olika vis. Även om många semiotiska 
resurser, inte minst gällande hur dokumenten designats, liknar varandra är min bedömning att 
Centerpartiet och Liberalerna förmedlar olika profiler. Nedan beskriver jag hur. 
 
Centerpartiet använder många semiotiska resurser som är kopplade till optimism. De semiotiska 
resurserna är kopplade till både affischernas uttryck för miljö, färgval och design av dokument. Genom 
bland annat budskap som fokuserar på handlingskraft och framtid, typografiska detaljer som skapat 
lekfullhet och ljusa, optimistiska färger förmedlar Centerpartiet ett fokus på optimism och framtid. 
Centerpartiet kommunicerar genom sloganen en koppling till bakgrunden som agrart parti, natur och 
intern framtagning av politik. Med sin vita textfärg integreras illustrationen med övrigt verbalspråk, 
vilket medför att sloganen inte sticker ut. 
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Liberalernas kommunikation har två tydliga fokus: liberalism och motstånd. Genom att ställa två 
alternativ mot varandra och separera dem i verbalspråket, varav ett framhävs som positivt, förmedlas 
betydelsepotentialen motsats eller motstånd. Genom att betydelsepotentialen av motstånd även finns i 
sloganen och den värderande affischen framhävs motståndet som centralt. Liberalismen utgör vidare en 
viktig del av kommunikationen genom att den skjuts fram med hjälp av semiotiska resurser, men även 
genom att partiets namn är Liberalerna. En tolkning är att Liberalerna kommunicerar ett fokus på 
liberalismen som motståndskraftig mot hot i samhället. 
 
Viss negativitet förekommer i både Liberalernas och Centerpartiets affischer, i form av negativa 
verklighetsbeskrivningar. I Liberalernas affischer förekommer negativiteten mer frekvent, men finns 
även närvarande i en av Centerpartiet affischer där fokuset dock var att lösa problemet. Medan jag inte 
fokuserat på affischernas negativitet i uppsatsen, är detta något som både Vliegenhart (2012) och Vigsö 
(2004) tar upp. Negativitet förekommer sällan i Vliegenharts undersökning av nederländska affischer 
(Vliegenhart 2012), medan de svenska affischerna från 2002 som Vigsö (2004) undersöker innehåller 
många negativa verklighetsuppfattningar men inga attacker mot politiska motståndare. 
 

Något att ta hänsyn till gällande hur partierna profilerar sig är att Centerpartiets och Liberalernas 
kommunikation innehåller kontraster. Centerpartiets optimism tonas ner med hjälp av bland annat 
formalitet och tradition i utjämning mellan rader. Liberalernas motstånd tonas ned av kreativitet genom 
en ironisk varningsskylt, verbalspråk som rimmar och utjämningen av rader. Dessa kontraster tolkar jag 
som funktionella i avseendet att Centerpartiets affischer inte upplevs som oprofessionella och att 
Liberalerna inte upplevs som pessimistiska. 
 
En intressant skillnad i kommunikationen är att Liberalernas betydande kommunikation skapas ur 
semiotiska resurser kopplade till verbalspråk och illustrationen, medan Centerpartiet inkluderar 
optimism i typsnitten och genom framskjutning av specifika ord. I Centerpartiets kommunikation verkar 
typografins utformning ha en stor inverkan på kommunikationen, medan i Liberalernas kommunikation 
har verbalspråk desto större betydelse.  
 
Jag vill även adressera de likheter som finns mellan partiernas affischer. Likheterna finns i de 
värderande affischerna både gällande partiledarnas närvaro och betydelsepotentialer som verbalspråket 
uttrycker. Båda partier använder en slogan med omringande illustration kopplad till partinamnet, samt 
att verbalspråket skjuts fram i de sakpolitiska affischerna. Vidare inkluderas de färger som associeras 
med affischerna, grönt respektive blått, i något avseende på samtliga affischer. De betydelsepotentialer 
som skapas och de betydelser som bidrar till affischernas helhet skiljer sig, men likheterna har potential 
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att signalera igenkänning. Potentiellt skulle detta kunna signalera partiernas samarbete, vilket är en av 
utgångspunkterna jag haft i denna uppsats. För det andra tyder det på att Centerpartiets och Liberalernas 
varierande kommunikation skapas genom betydelsepotentialerna, vilka alla bidrar till affischerna 
sammanlagda kommunikation. 

9.2 Hur partierna förmedlade ideologi 
Ideologi kommuniceras genom de slogans och illustrationer som i båda partiernas fall är kopplade till 
logotyperna. Kopplingen till logotyperna sammanlänkar sloganen med partiet. Liberalernas illustration 
betonar liberalismen som viktig, medan Centerpartiet betonar delvis en intern framtagning av politik och 
delvis en ställning som agrart parti. Placeringen av illustrationerna tycks ha en funktion att uttrycka 
partiets ställning på ideologisk grund. Detta är även affischernas enda tillkännagivande av 
partitillhörighet och ideologisk grund. Detta besvarar även hur Centerpartiet och Liberalerna uttrycker 
ideologi och politisk inriktning, vilket görs genom användandet av återkommande illustrationer med 
verbalspråk. Även användandet av färger i affischerna, i Centerpartiets färg grön, och i Liberalernas färg 
blå, kan vara ett uttryck för politisk inriktning. 
 

Detta kan jämföras med Dumitrescus (2010) forskning som bland annat visade att slogans ofta har 
funktionen att indikera partitillhörighet och ideologi. Eftersom Dumitrescu fokuserar på stora kandidater 
och nischade kandidater, medan min uppsats enbart behandlar de största politiska företrädare för 
respektive parti, är vissa av Dumitrescus resultat inte jämförbara med mina. Detta gäller slutsatserna att 
större kandidater betonar sin persona mer medan nischade kandidater betonar ideologi och 
partitillhörighet (Dumitrescu 2010:31). Resultatet kan dock fungera som en möjlig förklaring till varför 
Liberalerna avstår från att använda illustrationen vid affischen med Jan Björklund; partiet vill fokusera 
på honom och inte att ideologin ska ta överhanden. Dessutom uttrycker Jan Björklunds korslagda armar 
och budskapet ett motstånd i affischen, vilket är en del av kommunikationen som sloganen 
kommunicerar. 
 

Dumitrescu (2010) menar att uttryck för ideologi avtagit över tid bland de nederländska affischerna. 
Håkansson, Johansson och Vigsø (2014) pekar även på ett mer tilltagande fokus på sakpolitik inom de 
svenska affischerna, alltså förekommer en liknande utveckling bland svenska affischer. Därför är det 
inte förvånande att det ideologiska fokuset är begränsat till partinamn och logotyp, medan budskapen 
uttrycker andra åsikter. 

9.3 Begränsningar i undersökningen 
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Något som begränsar undersökningen är mitt material bestående av tre affischer från vardera parti, d.v.s. 
sex stycken totalt. Jag har inte utgått från hela kampanjen med valaffischer, något som hade kunnat 
tillföra undersökningen ytterligare reliabilitet. Vidare används ofta andra kanaler inom valkampanjer 
och för att få en bild av valkampanjer i sin helhet och hur Centerpartiet och Liberalerna profilerat sig 
totalt sett hade ett utökat material bortsett från valaffischer krävts. Metoden jag använt mig av har varit 
kopplad till att undersöka bland annat design av dokument, färger, verbalspråk och fotografi. Detta är 
medan Centerpartiets typografi visade sig ha stor betydelse för den sammanlagda kommunikationen. 
Om jag inte analyserat affischernas typografi hade kopplingen mellan Centerpartiet och 
betydelsepotentialen optimism och lekfullhet varit svagare, detta på samma sätt som ett större urval av 
metoder hade kunnat bidra till ett mer pålitligt resultat. Slutligen har mina egna tolkningar tagit plats i 
resultatet, något som kan påverka resultatet i en riktning som kan ha varit annorlunda om en annan 
person utfört samma undersökning. 

9.4 Vidare forskning 
Jag har undersökt och jämfört två partiers kommunikation genom valaffischer. Som nämnt ovan utgör 
valaffischer inte hela kommunikationen i en valkampanj. Därför vore det intressant att i en 
undersökning ta hänsyn till alla valaffischer samt valfilmerna, detta för att ta fasta på partiernas 
sammanlagda, enkelriktade kommunikation. För att ge ett större perspektiv vore det även intressant att 
undersöka valkampanjerna utifrån flera kommunikationskanaler såsom sociala medier eller huruvida 
partiledarnas framträdanden i TV eller radio har någon koppling till andra kommunikationskanaler i 
valkampanjen. Slutligen vore det intressant att undersöka hur andra partier i riksdagen som ingår 
samarbete profilerar sig genom valaffischer. 

9.5 Slutsatser 
Inom visuell och multimodal kommunikation är det viktigt att beakta olika aspekter. Kommunikation 
kan ske via färg, design av dokument, fotografier, typografi eller verbalspråk för att ta upp några 
exempel. Genom att undersöka dessa kommunikationsmedel kan jag konstatera att alla dessa kategorier 
påverkar utfallet av kommunikationen. I en politisk kontext kan jag dra slutsatsen att de politiska 
partierna som undersöktes i denna uppsats profilerade sig på olika vis: Centerpartiet profilerade sig som 
ett optimistiskt parti med fokus på framtid, medan Liberalerna profilerade sig som motståndskraftigt 
parti med tydligt fokus på den liberala ideologin. Båda partier kommunicerar ideologisk tillhörighet 
genom användningen av slogans kopplade till partinamnet, Liberalerna med en tydlig inriktning på 
liberalism medan Centerpartiet fokuserar på sin bakgrund inom agrar ideologi. 
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