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SAMMANFATTNING

Den svenska alternativrörelsen frodades under 1960- och 1970-talet och 
introducerade för det svenska folket en rad alternativa tankar om hur ett 
samhälle kan se ut. Rörelsen ifrågasatte tidigare givna auktoriteter och 
lyck ades på det viset väcka den politiska debatten om bland annat miljö, 
jämställdhet och utrikespolitik.

Carl Johan De Geer, än idag aktiv som konstnär, var en av de framträdan-
de figurerna i den här rörelsen. En av hans gärningar var en framgångsrik 
affischproduktion under 1960-talet som uttryckte en politik i symbios med 
alternativrörelsens politik. De affischer från denna produktion som jag 
analyserar är: Yttrandefrihet på torget, Skända flaggan, USA mördare, Vägra 
vapen och “Turkiet är inte bara...”. 

Jag har analyserat dessa affischer med en semiotisk bildanalys genom att 
ha delat upp affischerna i fyra olika meddelanden: det lingvistiska som be-
handlar texten, två meddelanden som fokuserar på bilden samt det multi-
modala som undersöker texten och bildens samverkan. Målet var att med 
denna uppdelning lyckas i en jämförelse hitta likheter och olikheter mellan 
dessa affischer, för att sedan i slutsatsen kunna skönja den dominerande 
estetiska utformningen och de dominerande politiska budskapen och hur 
de förhåller sig till varandra.

Det jag fann i Carl Johan De Geers affischer var en aggresiv tonalitet och 
estetik som jag tolkade som ett sätt att tränga igenom bruset. Jag såg även 
ett rikt användande av liknelser som en teknik att förhöja språkets effek-
tivitet. Alla affischer var influerade av alternativpolitik, som säkert är ett 
resultat av hur Carl Johan De Geer placerar sig själv på det politiska fältet 
men kanske även ett resultat av tillhörighet till gemenskapen.

Slutligen kunde jag konstatera att alla affischer var väl förankrade för att 
undvika missförstånd och även för att inte kräva för mycket av den flyktige 
betraktarens öga.  Detta gör dem dock inte ointressanta: jag fann nämligen 
att även om text och bild är förståeliga var för sig så adderade de ändå en 
dimension till varandra när de kombinerades.

 
Nyckelord: Carl Johan De Geer, affischer, politik, alternativpolitik, alterna-
tivrörelsen, Barthes, semiotik, bildanalys.
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INTrODUkTION

Affischen har, sedan sin uppkomst runt sekelskiftet 
mellan 1800- och 1900-tal, haft en del olika funk-
tioner som medium. I början användes den för att 
sälja en vara, för att sedan i exempelvis Sverige spe-
la en mer politisk roll under 1960- och 1970-talet. 
Detta till stor del tack vare den svenska alterna-
tivrörelsens fäbless för affischen som informations-
spridare. 

Alternativrörelsen, som var en samhällskritisk 
och vänsterorienterad gemenskap vars aktivism 
nådde oöverträffade höjder under dessa decennier, 
ansåg affischen vara ett behändigt hjälpmedel för 
att sprida all den information som både medlem-
mar i gemenskapen och de utanför gemenskapen 
be hövde ta del av. Affischen gav möjlighet till en 
stor spridning för en liten kostnad, och att många 
från gemenskapens innersta krets hade koppling-
ar till Konstfack bidrog säkert även det till att 
alternativ rörelsen tog detta visuella medium till sitt 
hjärta.

En hängiven medlem av alternativrörelsen var 
illustratören och grafikern Carl Johan De Geer. En 
person som är känd för mycket, men av mycket som 
jag lämnar därhän eftersom att jag ämnar fokusera 
på de affischer som han producerade för den svens-
ka alternativrörelsen. Dessa verk vars funktion var 
att påverka opinionen genom så stor spridning för 
en så liten krona som möjligt har idag fått en annan 
funktion. Den funktionen är av en mer kommer-
siell natur, något som märktes när affischen USA-
mördare såldes för 10 000 kronor på en auktion i 
somras. Detta är en av många intressanta aspekter 
i den affischproduktion som Carl Johan De Geer 
stod för under 1960-talet. Därför väljer jag att titta 
närmare på dem.

För detta ämnar jag använda bildsemiotiken 
som mitt verktyg, en metod som härstammar från 
semiotiken. Jag kommer att utgå från Roland 
Barthes artikel “Rhetoric of the Image” som 
beskrev en bildannons från Panzani utifrån tre 
olika meddelanden: det lingvistiska, det denoterade 
ikoniska och det konnoterade ikoniska. Artikeln är 
välkänd inom bildanalysens fält, varför jag kommer 
att använda mig av den i en jämförande analys av de 
affischer som ingår i mitt material.

SyFTe
Jag avser att analysera de affischer som Carl Johan 
De Geer producerade för den svenska alternativ-
rörelsen under 1960-talet. Affischerna delas upp i 
fyra olika meddelanden: det lingvistiska som be-
handlar texten, två meddelanden som fokuserar på 
bilden samt det multimodala som undersöker tex-
ten och bildens samverkan. Med denna upp  delning 
hoppas jag i en jämförelse kunna hitta likheter 
och olik heter mellan dessa affischer, för att sedan 
i en slutsats se vilken estetisk utformning och vil-
ka politiska budskap som var dominerande i den 
affisch produktion som Carl Johan De Geer ägnade 
sig åt under 1960-talet.

FråGeSTällNING
Vilka var de dominerande politiska budskapen och 
den dominerande estetiska utformningen i den af-
fischproduktion som Carl Johan De Geer ägnade 
sig åt under 1960-talet?

(Vilka är de politiska budskapen? Hur förhåller 
sig estetiken till det politiska budskapet?)

MATerIAl & AvGräNSNING
Den affischproduktion som svenska alternativ -
rörelsen stod för intresserar mig eftersom att den 
visar på en aktivism och engagemang av, i min värld, 
sällan skådat slag. Eftersom en semiotisk bildanalys 
kräver mer än att bara skrapa lite på ytan  så var jag 
tvungen att kraftigt avgränsa mitt material.

Valet blev att bygga upp en fallstudie om de 
verk Carl Johan De Geer producerade under den 
tid som rörelsen var som störst. Eftersom han är 
en känd konstnär idag är hans material extra in-
tressant ur ett samtidsperspektiv, så därför var 
valet att avgränsa sig till just honom tämligen lätt 
att göra. Hans produktion täcker även en stor del 
av de frågor som var viktiga på den tiden (frågor 
om exempelvis klass, nationalism och krig). Detta 
bidrar till en bredd i analysen. Här nedan presen-
terar jag kort de affischer som jag har valt ut till att 
bli mitt analysmaterial. Affisch B, C och D har ett 
samband i det att de ingår i en affischserie som för 
första gången presenterades på en av Carl Johan De 
Geers vernissager. Därför har jag valt att gruppera 
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dem under samma rubrik här under eftersom att de 
har snarlik bakgrund, medan affisch A och E får sin 
egen rubrik.

Aff isch A: Yttrandefrihet på torget
Ett av de verk som jag ska analysera är Carl Johan 
de Geers affisch Yttrandefrihet på torget, screen tryckt 
och från år 1968. Den är sprungen ur rabaldret om 
det nya köpcentrumet i Täby Centrum som bygg-
des år 1968 och därmed blev norra Europas förs-
ta inglasade centrum. Detta var alltså ett föredetta 
torg som tillhörde allmänheten, som sedan blev en 
privat plats vars inglasning blev en symbolik för 
att långt ifrån alla var välkomna. De Geer berättar 
även i boken Affischerna från den svenska alterna-
tivrörelsen 1967-1979 hur de “förbjöd försäljning 
av tidningen Vietnambulletinen och även demon-
strationer [i centrumet]. Väktare med hundar skulle 
hålla oönskade personer borta” (Agnsäter 2013).

Aff isch B, C och D: Skända flaggan, USA 
mördare, Vägra vapen
Denna affischserie om tre affischer är screen tryckta 
och från år 1967 (Agnsäter 2013:158). Dessa ställ-
des ut på Galleri Karlsson för försäljning och enligt 
uppgift såldes Skända flaggan för 25 kronor, ej sign-
erad men numrerad.

“Efter en anmälan till polisen om att uppviglande 
konst ställdes ut på galleriet beslagtogs 79 blad. Yt-
terst få såldes innan polisen slog till. Ett exemplar av 
varje hann dock köpas in av Per Bjurström, chefen för 
Nationalmuseum. Museet hade då ansvaret för sam-
tida svensk grafik. I många år förvarades bladen under 
konstnärsnamnet ‘okänd mästare’, detta för att skydda 
dem mot nya polisbeslag.” (Agnsäter 2013)
Det går att anta att dessa händelser, samt myt-

bildningen om Carl Johan De Geer som revolu-
tionär konstnär och “okänd mästare” har bidragit 
till att affischerna i denna serie har fått ett ekon-
omiskt värde. Skända flaggan har sålts på auktion 
för 62 500 kronor (Bukowskis odat.:a), Vägra vapen 
har sålts för 10 000 kronor (Bukowskis odat.:b) och 
USA mördare för 10 000 kronor likaså (Bukowskis 
odat.:c).

Aff isch E: “Turkiet är inte bara...”
Den här affischen är ett screentryck från år 1967 

(Agnsäter odat.). Affischen är en reaktion mot att 
USA förtrycker det turkiska folket, enligt De Geer. 
Detta förtryck grundar sig antagligen i Truman-

doktrinen (hur USA ska blanda sig in i alla världens 
konflikter) och De Geer ansåg antagligen att de 
hade dröjt kvar i Turkiet alltför länge. Någon trivia 
har jag inte hittat om den här affischen.

DeN SveNSkA AlTerNATIvrörelSeN 
Under 1960-talet spred sig en vänstervåg över stora 
delar av världen. Inte minst i Sverige. Denna våg har 
ofta i efterhand fokuserats till år 1968, och ibland 
hamnat under beteckningar som 68-rörelsen, 68-re-
volten eller alternativrörelsen. Det går att i en vidare 
liknelse mena att år 1968 slog vågen över efter att 
ha byggts upp under många år av olika strömningar, 
men höll kvar sin intensitet under några kommande 
år för att sedan snabbt plana ut när den närmade 
sig strandkanten som i detta fall är åttiotalets in-
dividualism.

Bjereld & Demker (2005) skriver om dessa år 
som en process av auktoritetsnedrivning. Tydliga 
auktoriteter som historiskt fått styra Sverige med 
järnhand blev ifrågasatta som en följd av ett folkligt 
uppvaknande. “Är det verkligen så att kärnfamiljen 
är det enda alternativet?”, “Hamnar jag verkligen i 
helvetet om jag svär i kyrkan?” och “Varför tjänar 
kvinnor mindre än män?” är exempel på frågor 
som dök upp allt oftare på agendan. Detta är något 
som växer fram ur en ökad medvetenhet, något 
som många tillskansar sig genom sin utbildning 
som numera börjar bli ett vanligt inslag även hos 
arbetarklassen.

Kunskapen växer fram som en ny konkurrens-
kraft. Den gamla relationen mellan den klassiske 
arbetaren och kapitalisten som gick ut på att den 
förre säljer sin arbetskraft till den senare får ge plats 
åt en ny maktbalans mellan arbetstagare och arbets-
givare. Universitetsutbildningen och den med-
följande kunskapen gör nämligen arbetaren svårare 
att ersätta, eftersom att denne kan besitta en unik 
kompetens som den klassiske arbetaren inte hade 
(Bjereld & Demker 2005:48f ).

En ny grupp människor växte fram under 
1970-talet under namnet de fria logotyperna 
(även kända som informationella producenter) 
(Bjereld & Demker 2005:48ff ). Detta är kreativa 
och väl utbildade människor som besitter 
specialkunskaper i ett specifikt ämne och bildar sig 
därmed en konkurrenskraft. Dessa är människor 
som vill förbättra världen och är politiska i sin 
gärning och snarare än att göra karriär i den 
privata sfären går de med i olika rörelser, partier 
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och konstgrupper och jobbar ofta ideellt för det 
som de tror på. De fria logotypernas patos står 
över auktoriteternas förtryck, menar Bjereld & 
Demker (2005:52). Det är här konflikten uppstår 
och som lägger grund för 1968-rörelsen och 
auktoritetsnedrivandet. Konflikterna var oftast av 
politisk karaktär och handlade bland annat om 
miljöfrågor, jämställdhetsfrågor, inrikespolitik och 
utrikespolitik. Det är under den här tiden som 
rörelsen låter organisera stora demonstrationståg 
mot kärnkraft, ser till att kvinnan får plats i 
debatten, ockuperar kårhus och protesterar mot 
Vietnam kriget.

cArl JOhAN De Geer
Författaren, fotografen, regissören, föreläsaren, il-
lustratören, formgivaren - inte ens alla dessa titlar 
räcker till för att beskriva Carl Johan De Geers 
yrkesgärning. Sedan hans karriär som konstnär 
tog fart under 60-talet har han vart en del av re-
daktionen på den numera kultförklarade tidnin-
gen Puss, startat och ritat mönster åt konstnärs-
kollektivet 10-gruppen, regisserat och medverkat i 
filmer, målat och formgivit en rad samhällskritiska 
affischer. Det är dessa affischer, närmare bestämt 
de som han producerade under 1960-talet, som jag 
kommer att ta fäste på i den här uppsatsen.

Samhällskritiken finns inte sällan närvarande 
i de verk som är signerade Carl Johan De Geer. 
Kanske är det därför som jag, med utgångspunkt i 
alternativrörelsens affischproduktion, tänkte på just 
honom när jag skulle välja ett fall. Den samhälls-
kritik som ofta förekommer i Carl Johan De Geers 
konstnärsskap finns även representerat i de affischer 
jag har valt, och verkar för att ifrågasätta och bryta 
normer. Han ifrågasätter landsgränser och nation-
alism, klassbegreppet, USA, familjen, kapitalismen 
- allt i enlighet med de frågor som är viktiga för 
alternativrörelsen. Men ambivalent nog komment-
erar han ändå i Agnsäters bok (2013:172) hur han 
även på den tiden älskade amerikansk kultur, trots 
att han skriver “USA mördare” på en affisch. Alla 
som läser om det röda 60- och 70-talet bör dock 
notera att det även då fanns gråskalor, och att Carl 
Johan De Geer mest var kritisk till utrikespolitiken, 
inte USA i helhet.

Den här ambivalensen i Carl Johan De Geers 
konstnärsskap är dock intressant. Dan Josefsson 
skriver i förordet till Carl Johan De Geers bok i 
Orosdi Backs bokserie om svenska illustratörer och 

konstnärer (2012) att trots tidens anda att från säga 
sig det privata och leva för det kollektiva så var 
hans konst full av referenser till hans egna upplev-
elser (2012:7). Han hade med andra ord en slags 
självbiografisk agenda i sin konst, trots att han var 
involverad i en kollektivorienterad gemenskapen. 
Carl Johan De Geer kanske aldrig lät sitt sinne vara 
närvarande i och påverkas av kollektivet, även fast 
han fysiskt och i handling var där. Det bör dessu-
tom inte heller förglömmas i sammanhanget hans 
adelstitel och överklassbakgrund: att även om dessa 
är osynliga bojor så måste han ha betraktats som 
en udda fågel i alternativrörelsen och på Konstfack. 
Jag tänker att ambivalensen i hans personlighet och 
konstnärsskap gör mitt arbete desto mer intressant: 
det finns inga självklara svar redan från början.
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TIDIGAre FOrSkNING

GeMeNSkApeN
Carl Johan De Geer beskriver i Agnsäters bok 
(2013) hur han tryckte sina affischer och sålde dem 
så billigt som möjligt för att få en så stor sprid-
ning som möjligt. Det primära målet var alltså inte 
ekonomisk vinning, varför jag har valt att beskriva 
en annan typ av organisation än den vinstdrivna 
som vi kanske är mest bekanta med. Jag har hit-
tat två organisationstyper som tillsammans kan 
förklara hur alternativrörelsen fungerade. Den ena 
är folkrörelseorganisationen och den andra är ge-
menskapen.

Berg & Jonsson förklarar i sin bok hur en 
folkrörelseorganisation lever på legitimitet och rel-
evans (1991:18). Om de inte har stöd att finna från 
allmänheten så får de inga resurser och deras över-
levnad blir hotad. Det är därför oerhört viktigt att 
sköta sin kommunikation med alla intressenter väl 
för att fortsätta vara relevanta. I detta kan ett strate-
giskt dilemma uppstå: ska organisationen vara sann 
mot den ideologiska basen eller förnya sig i hopp 
om att rekrytera nya intressenter men med risk att 
förlora de mest trogna (Berg & Jonsson 1991:32f )? 
Hur en organisation än gör så är det upplagt för att 
åtminstone en intressentgrupp hamnar i kläm. Ett 
exempel på detta kan vara Kristdemokraterna. De 
har haft problem med att förnya sig i och med krav 
från de mest inbitna medlemmarna, samtidigt så 
måste de förnya sig för att fortfarande ha legitim-
itet hos den stora allmänheten. Det blir en konflikt 
mellan inre och yttre krafter.

Ett annat sätt att beskriva alternativrörelsen 
erbjuder Östberg i sin bok, nämligen som en ge-
menskap. Definitionen av gemenskap vilar som 
jag nämnde innan inte på ekonomiska grunder, 
utan handlar om a) ett gemensamt medvetande, b) 
delade ritualer och traditioner och c) en känsla av 
moraliskt ansvar gentemot andra gemenskapsmed-
lemmar (Östberg 2011:79f ).

Den första handlar om att gemenskapen har en 
samhörighet, som de utanför gemenskapen saknar 
(Östberg 2011:80). Det kan handla om likadana 
värderingar eller attityder, som i exempelvis 
en politisk organisation. Om en medlem med 
inflytande i organisationen skulle göra en affisch 

för att påverka opinionen i en fråga så är det därför 
viktigt att budskapet stämmer överens med gemen-
skapens värderingar, annars kan det uppstå en 
kris inom organisationen då ingen riktigt vet vad 
gemenskapen står för längre. Gemenskapen vill 
alltså strömlinjeforma kommunikationen utåt för 
att behålla sin legitimet och relevans, vilket gör det 
intressant för den att kontrollera sina medlemmar 
med exempelvis grupptryck.

En annan komponent i gemenskapen är de 
delade ritualerna och traditionerna (Östberg 
2011:81f ). Det här skulle kunna vara limmet som 
håller ihop organisationen om de nya värderingarna 
riskerar att splittra gemenskapen – något att till-
sammans falla tillbaka på, som den årliga midda-
gen med prisutdelning för särskilda insatser inom 
organisationen, eller Sverigedemokraternas sätt att 
stå och vråla tillsammans på deras sammankom-
ster. Det finns även ett moraliskt ansvar gentemot 
gemenskapen (Östberg 2011:82). Det kan result-
era i att en medlem inte gärna byter till en annan 
gemenskap av rädsla för social utfrysning eller lik-
nande följder.

AFFIScheN
Affischen användes flitigt som medium för 
opinions bildning under 1960- och 1970-talet. Det 
var ett enkelt sätt att uttrycka sin åsikt och påverka, 
även för gemene man med tanke på de låga tekniska 
kraven och den låga produktionskostnaden. Mediet 
har en karaktär av masskommunikation snarare än 
personlig kommunikation, med syfte att nå så mån-
ga som möjligt och att vara övertygande med sitt 
budskap. Den tryckteknik som ofta användes när 
affischerna skulle tryckas upp flera gånger var scre-
entrycket. Tekniken går ut på att pressa färg genom 
ett finmaskigt nät på ett nytt papper. Om du har 
en mall som du lägger emellan nätet och det nya 
pappret så går det att upprepa med samma resultat. 
Varför en del affischer från denna tid inte har en 
särskilt rik färgskala beror troligtvis på hur det gick 
att bara trycka en färg i taget - det var helt enkelt ett 
mer omfattande arbete att trycka flera färger, även 
om det var möjligt.
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Massmediet
Alla levande ting kan kommunicera – och det finns 
en hel uppsjö av modeller som försöker illustrera 
hur detta går till (bl.a. Shannon & Weavers enväg-
skommunikation eller Rogers & Kincaid som slår 
ett slag för tvåvägskommunikationen). Theaker 
beskriver vissa kärnbegrepp i sin bok, de är: a) be-
tydelse, b) brus, c) återkoppling och d) medierin-
gen (2012:22f ). Med affischmediet i åtanke går de 
att applicera enligt följande: för att förstå en aff-
isch krävs det att konstnären och mottagaren har 
en uppsättning gemensamma tecken vars betydelse 
båda parter har en överenskommelse om. Om de 
inte är överens om betydelsen uppstår brus, det vill 
säga svårigheter att förstå kommunikationen. Det 
kan även vara fysiskt brus i form av att halva af-
fischen är bortriven. Medieringen handlar om att 
kommunikationen framförs genom ett medium. 
Med detta medium kommer en rad fördelar, men 
även nackdelar. Som i fallet med affischen blir det 
desto knepigare med direkt återkoppling, vilket en-
ligt Theaker är en viktig del av kommunikationen. 
Däremot kan mottagaren ge indirekt återkoppling 
genom att visa att denne köpt budskapet (genom 
att köpa varan, komma på konserten och så vidare).

Bergström menar att det finns tre funktioner i ett 
massmedium: a) den orienterande, som informerar 
om hur vi ska leva och vad för beslut vi ska ta, b) den 
sociala, som innebär att vi delar något med andra 
och c) den katalyserande, “som utgår från att våra 
ögon, öron och hjärnor kräver stimulans” (2013:35). 
Gällande exempelvis en politisk affisch så är den 
orienterande i budskapet samtidigt som signaturen 
och ledtrådar om vem som är avsändare skapar det 
sociala sammanhanget. Färg, form och bild utgör 
den katalyserande funktionen och är möjligen det 
som gör att vi uppmärksammar affischen, men 
hjälper kanske även till att identifiera avsändaren.

Aff ischens påverkan
Genom att följa kulturella koder och betydelser så 
väljer designers den visuella yttringen som de tror 
passar för ändamålet (Theaker 2012:130). Det kan 
handla om att välja vissa speciella färger, eller ett 
specifikt typsnitt. En årsrapport för ditt företag, ex-
empelvis, kan tjäna på att ha ett lättläsligt typsnitt 
som inte stjäl fokus från innehållet. Eller om du vill 
framföra ett starkt feministiskt budskap kan du an-
vända en rosa färg, som i Sverige har blivit tydligt 
förknippat med feminismen tack vare FI!. Det är 

viktigt att tänka på saker som dessa om du vill väc-
ka opinion med din affisch, för om de visuella ele-
menten inte går ihop med det textuella budskapet 
kan det skapa en obekväm kontrast som får mot-
tagaren att fokusera på fel saker.

Målet med att skapa en politisk affisch är att 
påverka den allmänna opinionen. Den allmänna 
opinionen är enligt Berg & Jonssons definition 
en föreställning om vilka åsikter “folkflertalet” har 
(1991:231). De affischer jag primärt behandlar kan 
anses ha denna funktion: att genom ett välformul-
erat budskap påverka allmänheten till att tycka 
annorlunda, eller framförallt hålla med avsändaren, 
och på det viset få opinionen med sig. Eller som 
Kress uttrycker det: varje avsändare förlitar sig på 
sina mottagare om att meddelandet ska tas emot 
som avsett (1988:4). Avsändaren är med andra 
ord tämligen maktlös enligt det resonemanget, 
och om opinionen inte tycker som du blir det 
svårare att få fram budskapet. Berg & Jonsson 
höjer dock ett varningens finger för hur en alltför 
intensiv opinions bildning kan ses som en form av 
“byråkratisk propaganda”, det vill säga spridningen 
av riktad information för att påverka i en viss rikt-
ning (1991:235).

För att lyckas bearbeta den allmänna opinionen 
med en affisch så är det viktigt att budskapet är kraft-
fullt och lyckas penetrera bruset så att mottagaren 
orkar ta till sig det. Bergström skriver om argumen-
tationsteknik och nämner några nyckelegenskaper 
i ett argumenterande budskap: a) avgränsning, håll 
dig till det essentiella och skala bort överflödig 
information (eller spara den till nästa kampanj), b) 
strukturen, disponera över dina objekt på ett logiskt 
och tydligt sätt genom att exempelvis ha en tydlig 
rubrik och avsändare, c) välj rätt argument genom 
att studera målgruppen (2013:72). Ska detta säljas 
in känslomässigt (pathos) eller rationellt (logos)?
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TeOrI

FälTeT
Bildligt beskrivet går det att förklara ett fält som en 
plats  vars deltagare samlats på minst en gemensam 
grund (Bourdieu 1975). Dessa del tagare förhan-
dlar ständigt om sina platser på det här fältet för 
att hitta den position som överensstämmer med 
deltagarens önskvärda kapital och habitus (mer om 
kapitalformer och habitus senare). Det pågår alltså 
en ständig kamp, vilket för liknelsen vidare mot ett 
slags krigsfält där det alltså finns en part som vill 
segra och därmed kunna diktera villkoren på fälten 
(Gripsrud 2002:96).

Det finns naturligtvis ett närmast obegränsat 
antal fält. Ett fält uppstår när ett speciellt värde ska 
diskuteras, och kan även kombineras med andra 
värden. Det är alltså formbart efter användarens 
egna preferenser, varför jag kan diskutera såväl po-
sitionerna på konstnärernas fält som positionerna 
på det  betydligt snävare fältet om grafiker som 
producerar politisk konst med screentryck. Det 
kan alltså vara hur många och hur få deltagare som 
helst, det enda som krävs är att de är samlade kring 
en gemensam nämnare. På ett stabilt fält har ma-
joriteten kommit överens om hur saker och ting ska 
gå till och nått en konsensus. Denna majoritet kallar 
Bourdieu för en doxa (1975). Ett sådant fält kan 
exempelvis bestå av medlemmarna på golfklubben 
St Andrews som under hela 1900-talet var rörande 
överens om att kvinnor inte var välkomna att spela 
på banan.

Det kan också storma på ett fält och det sker 
när en heterodoxa kommer in på fältet och utmanar 
konsensus (Bourdieu 1975). En heterodoxa är en 
deltagare som har en annan syn än den rådande 
ordningen och vill därför förändra fältet i den 
riktning som passar den nye deltagaren bäst. Som 
i exemplet med St Andrews höjdes röster om att 
kvinnor visst borde ha spelrätt på golfbanan. Antin-
gen så accepteras dessa nya värderingar vilket leder 
till en ny konsensus eller så får heterodoxan finna 
sig i att upplevas som en minoritet på fältet och 
därmed ha mindre inflytande. Valen blir då att anta 
rollen som en latent motståndare till konsensus och 
försöka få till någon slags dynamik ändå, välja att 
tillhöra ett annat fält (företaget kan göra en smärre 

förändring i organisationen genom att skaffa en ny 
miljömörkning exempelvis) eller att aktivt skapa en 
konflikt som förr eller senare fasar ut det ena lägret. 
Idag får kvinnor spela på St Andrews, vilket alltså är 
ett exempel på hur den heterodoxa delen blev doxa.

Med teorin om tystnadsspiralen av Noelle-
Neumann (1974) går det att förklara närmare hur 
principen om majoritet på ett fält fungerar, eller 
snarare illusionen om majoritet. Denna teori bidrar 
med en djupare förståelse av majoritetsprincipen 
och gör begreppet aningen mer komplext. Noelle-
Neumann menar att människor (fältets deltagare) 
är rädda för att isoleras, vilket en riskerar att bli 
om den går emot konsensus. Det betyder att en 
heterodoxa är sällsynt och att de flesta sällar sig 
till den grupp som de antar är av majoritet. En 
intressant aspekt av detta är att den grupp som 
upplevs vara av majoritet inte alltid är en faktisk 
majoritet, utan kanske snarare är den grupp som 
låter eller syns mest. I och med att människor 
generellt drar sig till en majoritet kan det alltså vara 
framgångsrikt för en liten grupp att låta som en 
stor för att växa. Detta kan vara en anledning till 
varför 60- och 70-talet betraktas som en tid som 
dominerades av de med vänstersympatier, även fast 
de röda partierna inte lyckades uppvisa några direkt 
märkvärdiga valresultat.

kONSTNäreN Och MOTTAGAreN
Deltagarna i fältet kan vara såväl organisationer som 
individer. De placerar sig på olika positioner i bero-
ende av hur de andra placerar sig och omförhandlar 
denna position ständigt. Den del av affischkommu-
nikationen som jag kommer att fokusera främst på 
är den mellan konstnär och mottagare, såväl när de 
är på samma fält som på deras individuella fält.

Konstnären och mottagaren har ett gemensamt 
drag i hur de båda är måna om sin identitet och sitt 
personliga varumärke. Enligt Östberg (2011:28) 
kan vi konstruera jaget genom att omge oss med 
ting med speciella symboliska egenskaper. Så om 
vi tillåter oss att betrakta affischen som en produkt 
eller en handelsvara som går att konsumera, och att 
den är något som innehar symboliska egenskaper 
så går det att konstatera att de affischer vi omger 
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oss med och de affischer vars budskap vi accepterar 
hjälper till att konstruera vår självbild och vår iden-
titet (Östberg 2011:60f ).

På samma sätt går det att markera en annan till-
hörighet utanför den som omfamnar den specifika 
affischens värderingar genom att passivt avstå att 
köpa affischen, eller aktivt genom att kritisera den 
öppet eller att riva sönder, elda upp eller förstöra 
den på något vis. Det säger alltså en hel del om oss 
själva om den affischen som hänger hemma i hal-
len innehåller revolutionära budskap om att slopa 
nationsgränser, eller om den står för ett betydligt 
mer harmlöst budskap i form av ett par kakaoögon 
formgivna av en känd svensk konstnär. I enlighet 
med Bourdieus teorier går detta att tolka som en 
metod för att placera sig på önskvärd position på ett 
fält genom konsumtion. Östberg beskriver den här 
typen av konsumtion över våra basala behov som 
en konsumtion som lägger större betydelse vid de 
symboliska egenskaperna, som med en överföring 
av dessa egenskaper kan hjälpa konsumenten att 
konstruera sin livsstil och sina sociala relationer. 
Konsumenten kan med hjälp av detta bygga upp 
jaget genom att omge sig med produkter av lämp-
lig symbolik, även kallat symbolisk interaktionism 
(Östberg 2011:28 & 2011:62f ).

Ett centralt begrepp i Bourdieus forskning 
är habitus. Detta är ett samlingsbegrepp för alla 
sociala och kulturella erfarenheter som en person 
har tillägnat sig under sin livstid (Bourdieu 1975). 
För någon som har växt upp i Sverige är det troligt 
att den personen kan simma, vet hur människor 
hälsar i Sverige och även hur en traditionell jul 
firas. Detta är kunskap som är inhämtad från en 
specifik kultur, och kan skilja sig radikalt åt på en 
annan del av jorden. Denna kunskap härstammar 
ofta från sociala regler, normer och ärvs till stora 
delar från ens föräldrars beteendemönster. Även 
andra faktorer spelar in som ens föräldrars inkomst, 
klasstillhörighet och könstillhörighet. Ditt habitus 
har med andra ord en stor påverkan på ditt liv, och 
även om det inte påverkar dig i en absolut mening 
så influerar det dig dagligen hur du lever ditt liv.

Habitus hänger ihop med fältet på det sättet att 
det påverkar vilka fält du befinner dig på och vad du 
bidrar med för värderingar till det fältet. En annan 
sak som spelar in är symboliskt kapital. Det är ett 
slags kapital som används av de olika medlemmar-
na på fältet för att förhandla om sina positioner 
(Bourdieu 1994:265). Det symboliska kapitalet kan 

enligt Bourdieus teori vara kulturellt, socialt och 
ekonomiskt (1994:272). Dessa kapital värdesätts 
efter fältets logik och dess strukturer vilket innebär 
att kapitalen i högsta grad är dynamiska (Bourdieu 
1994:270). Ett kulturellt kapital på det borgerliga 
fältet är ett annat än på det maoistiska fältet. På 
det borgerliga fältet bygger deltagarna upp sitt 
kulturella kapital genom att exempelvis investera i 
konst, en möjlighet uppbackad av det ekonomiska 
kapitalet. Det maoistiska fältet förhåller sig troli-
gen annorlunda: här bygger vissa av deltagarna 
upp sitt kulturella kapital genom att skapa konst 
och lycka sälja den, den senare då ofta uppbackad 
av det sociala kapitalet. Det kulturella kapitalet 
handlar givetvis inte till största del om finkultur 
och kulturella föremål, utan handlar även om hur 
habitus hjälper oss att markera tillhörighet genom 
på det vis vi tänker, talar, skriver och för oss. Det 
ekonomiska kapitalet går enkelt att beskriva om de 
samlade tillgångar en deltagare på ett fält har, och 
de sociala handlar om de kontakter en deltagare har 
(Bourdieu 1994). Alla dessa tre ingår i ett samband: 
de påverkar och bygger upp varandra och bildar till-
sammans det symboliska kapitalet (Bourdieu 1994).

TeckNeT
Saussure menade att de ord vi omger oss med är 
godtyckliga (Bignell 2003:8). Ordet “katt” har 
egentligen ingen mening i sig, men när individ-
er i en kultur kommer överens om vad en “katt” 
är så fylls detta tecken med den betydelsen, även 
kallat innehåll (översatt från signified av Eriksson 
& Göthlund). Tecken är relaterade till varandra. 
“Barn” definieras av hur det skiljer sig från “vux-
en” och har på det viset inte en direkt inneboende 
mening utan definieras i relation till andra tecken. 
De bokstäver som gör det möjligt att läsa “katt” – 
alltså bokstäverna K-A-T-T – bildar tillsammans 
ett uttryck (översatt från signifier). Att detta utt-
ryck särskiljer sig från andra uttryck ökar använd-
barheten och innebär att vi kan sortera in det i vårt 
språk och – om vi känner till det – utan svårigheter 
koppla ett innehåll till det (Bignell 2003:10). Dessa 
tecken kan sedan kategoriseras in i koder som ge-
nom att sätta samman dessa tecken bildar helheter. 
Exempel på detta kan vara nyhetsreportrar i TV 
som får sin auktoritet via en rad olika tecken: hur 
de filmas, att de sitter bakom en stor bänk, att de är 
välklädda och så vidare.

Pierce har fokuserat på visuella tecken (Bignell 
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2003:14). Det kan bland annat vara trafikskyltar, 
gester, reklambilder. Enligt samma princip som 
i Saussures teorier finns det ett uttryck (signifier) 
som kan vara själva skylten i “stoppskylten” (Bignell 
2003:14). Detta uttryck är sammankopplat med 
inne hållet (signified), som alltså är den mentala 
bilden och tolkningen av uttrycket. Vidare har 
Pierce delat in tecken i olika kategorier (Bignell 
2003:15). Det finns de symboliska, som precis som 
Saussures är godtyckliga och istället vuxit fram 
genom överenskommelser inom den aktuella kul-
turen. Det finns de som efterliknar verkligheten, 
som kartor och fotografier. Det är ikoniska tecken. 
Det finns även de indexikala tecknen. Det är när ett 
tecken kan visa på ett samband med ett eller flera 
andra tecken, som när en vattenpöl visar på att det 
har regnat. Ett tecken behöver inte vara exklusiv för 
en av dessa kategorier, utan kan tillhöra flera.

BIlDSeMIOTIkeN
Med sin artikel “Rhetoric of the Image” lade Bar-
thes (1977) grunderna för bildsemiotiken. I denna 
lära inkluderade han begrepp som denotation, kon-
notation och myten. Med de två första begreppen 
visade han hur det går att tolka ett tecken på två 
olika nivåer. Om du visar en bild på en katt (ett 
ikoniskt tecken, som vi lärt oss innan) för ägaren till 
denna katt och för en person som inte har en rela-
tion till katten så lär de reagera på bilden på olika 
vis. Notera att på ett denotativt plan blir tolknin-
gen densamma (en katt på en bild med vissa synliga 
egenskaper) eftersom att den tolkningen är objektiv, 
bokstavlig och går alltså att applicera på alla mot-
tagare. Däremot, på det konnotativa planet kommer 
känslospelet in och mottagaren fyller tecknet med 
sina personliga erfarenheter, som då blir till ett sub-
jektivt och symboliskt innehåll (Barthes 1977:155). 
Ägaren lär alltså känna igen katten och hysa känslor 
för den som bara någon med en nära relation till 
katten kan, och den andra personen kommer att 
reagera på den som vilken katt som helst (positivt 
eller negativt beroende på tidigare erfarenheter).

Förankring (anchorage) och relä (relay) är två 
meningsfulla begrepp för min analys. Att förank-
ra något betyder att förtydliga det så pass att 
avsändaren stänger ute alternativa tolkningar till 
den som är avsedd (Barthes 1977:38ff ). Detta är 
vanligt i reklam, där ett textstycke som kanske kan 
tolkas som redundant eliminerar chansen till miss-
förstånd. Reläteorin går ut på att texten och bild 

kompletterar varandra för att bilda ett kraftfullare 
budskap (Rose 2007:87). Bergström beskriver den 
här teorin med orden harmoni och disharmoni 
(2012:289). Ett harmoniskt budskap är perfekt 
avvägt mellan text och bild, ett överharmoniskt 
budskap är redundant och ett budskap i disharmoni 
kan vara intresseväckande när mottagaren får fylla i 
den sista pusselbiten själv (även kallat entropi).

Det här var dock inte alla begrepp han influer-
ade bildsemiotiken med. Vi bör även fokusera på 
metaforen, metonymin och synekdoken. Meta-
foren går ut på att byta ut det ursprungliga tecknet 
mot ett annat likvärdigt tecken, och på det viset 
går det att skapa ett mer kraftfullt budskap. Den 
klassiska sägningen “Fånga dagen!” är ett exempel 
på detta (ingen kan som bekant fånga dagen i sin 
bokstavliga mening). En metonymi går ut på att 
använda ett tecken som får representera en annan 
del (Rose 2007:87). Att exempelvis säga “jag älskar 
Steven Spielberg” betyder kanske inte att du älskar 
personen i fråga, utan att du snarare syftar på hans 
filmer. Det är alltså Spielberg som utgör en del av 
helheten, som är hans filmer. En synekdoke är ett 
tecken som får representera en större del (Rose 
2007:87). Eiffeltornet kan exempelvis fungera som 
en synekdoke för Paris.
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MeTOD

Med semiotiken som verktyg vill jag undersöka 
vilka element som finns i affischen och vad de bär 
på för betydelse. Semiotiken kan, mycket fören-
klat, beskrivas som en teori om hur vi människor 
kommunicerar med varandra genom olika tecken 
(översatt från engelskans sign) (Eriksson & Göth-
lund 2004:34). Med detta i åtanke är det alltså en 
grundförutsättning inom semiotiken att vi män-
niskor är tänkande varelser som har möjlighet att 
tolka artefakter och förstå på vilket sätt dessa är 
bärare av mening. Eftersom att tolkningen inte all-
tid är frivillig (jag skulle påstå att den i de flesta 
fall sker instinktivt) så går det även att se artefakten 
(alltså något skapat av en mänsklig hand) som ett 
meddelande från sändare till mottagaren (Barthes 
1977:155). Artefakten blir alltså ett medium, som 
det är upp till mottagaren att tolka.

TIllväGAGåNGSSäTT
För sin betraktare så förmedlar affischen teck-
en från två olika kategorier: dels det visuella men 
även det verbala. Det kallas för multimodalitet, 
och innebär enligt Vigsø (2004:71) att affischen 
blandar uttryck och tecken från olika semiotiska 
register. Jag finner det därför lämpligt att, precis 
som Barthes i sin artikel “Rhetoric of the Image” 
(1977), dela in analysen i tre olika meddelanden (ett 
lingvistiskt och två visuella) som även får tjänstgöra 
som rubriker. Dessa är: det lingvistiska meddelan-
det, det denoterade ikoniska meddelandet och det 
konnoterade ikoniska meddelandet. Jag kommer 
även att lägga till ett fjärde meddelande: det mul-
timodala meddelandet. Detta för att betona hur jag 
ämnar undersöka hur den estetiska utformningen 
förhåller sig till det politiska budskapet. Under den 
här rubriken kommer jag alltså att undersöka hur 
bild och text samspelar med varandra, medan dessa 
två separeras i de tre tidigare meddelandena.

Under det lingvistiska meddelandet ryms de 
tecken som är verbala. Med det åsyftas alltså texten 
på affischerna. Detta meddelande kan tolkas på 
såväl en denotativ som konnotativ nivå. Frågor jag 
ställer mig under den här rubriken är vad det finns 
för text och vad den betyder, om den är förankrad, 
vad det är för tonalitet, om textstyckena tillsam-

mans bildar ett stringent budskap och om texten 
rymmer liknelser i form av metaforer, metonymier 
eller synekdoker.

De två efterföljande rubrikerna är tillägnad 
bilden, vilken går att betrakta som affischen som 
helhet eller som en ikon som är en del av affischen. 
Vilken del jag avser kommer att noteras i analysen. 
Den ena av de två efterföljande är det denoterade 
ikoniska meddelandet. Den redogör för de grafiska 
element som Carl Johan De Geers affischer inne-
håller och bör vara en objektiv redogörelse, ej influ-
erad av tolkarens habitus. Det är alltså här jag redo-
gör för det denotativa innehållet och undersöker 
vad det finns för färger och former, hur typografin 
används, om vissa objekt prioriteras över andra, om 
det finns symmetri eller assymetri och om närhetens 
och likhetens lag tillämpas. Närhetens lag går ut på 
hur objekt förefaller att vara grupperade genom att 
de är nära varandra, och likhetens lag går ut på att 
objekt med likadan form eller färg förefaller tillhöra 
samma grupp.

Den tredje rubriken tillägnas det konnoterade 
ikoniska meddelandet. Genom att tolka de tecken 
jag tidigare har redogjort för så ska jag här utläsa 
den mening som dessa tecken innehåller. På den 
här nivån kan tolkningarna skilja sig åt beroende på 
habitus. Det finns med andra ord en överhängande 
möjlighet att någon uppväxt i en österländsk kul-
tur gör en annan tolkning än den som jag, som vit 
västerländsk man, gör. De frågor jag ställer mig är 
följande: vad innehåller affischen för tecken och vad 
har dessa för betydelse? Rymmer affischen meta-
forer, metonymier eller synekdoker? Vad är det för 
tonalitet i bilden? Hur förhåller sig min tolkning 
till tecknets kontext? För att ta reda på den senaste 
frågan använder jag mig av ett kommutationstest 
som jag anpassar efter situation. Ett kommutation-
stest går ut på att byta ut en del av bilden mot något 
annat för att se hur betydelsen blir annorlunda 
(Ekström & Larsson 2010:183). Det blir därmed 
lättare att avslöja vad som är betydelsebärande i 
bilden.

Det multimodala meddelandet sammanfattar 
sedan de tre meddelandena och redogör för hur text 
och bild samspelar i affischen. Detta gör jag genom 
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att resonera om affischen är harmonisk eller inte. 
En affisch är harmonisk om text och bild komplet-
terar varandra (Bergström 2012:289). Det innebär 
att den inte är redundant (eller överharmonisk), 
vilket den blir om bild och text säger samma sak 
och därmed upprepar varandra. Den är inte heller 
entropisk, vilket är ett knep som flitigt används i 
reklambranschen för att engagera mottagaren. I ett 
entropiskt budskap fattas nämligen en bit i bud-
skapet, som avsändaren utmanar mottagaren till att 
fylla i själv. Under den här rubriken väver jag även 
in Barthes begrepp förankring och relä, som även 
de behandlar hur bild och text samspelar. Värt att 
notera är att under det här meddelandet diskuterar 
jag det dominerande ikoniska elementet i varje aff-
isch som “bilden” och det dominerande lingvistiska 
meddelandet som “texten”. “Texten” behöver alltså 
inte inbegripa all text som finns på affischen.

Mitt tillvägagångssätt blir alltså som följer: 1) 
identifiera om det finns ett lingvistiskt meddelande 
och ställa de tillhörande frågor som syns ovan, 2) 
identifiera den okodade grafiska formen i affisch-
erna (det denoterade ikoniska meddelandet) och 
3) tolka de tecken som affischerna erbjuder som 
det konnoterade ikoniska meddelandet. Sedan 
sammanför jag text och bild i det multimodala 
meddelandet och tolkar hur väl de kompletterar 
varandra. Det jag har gjort i dessa fyra steg är att 
demontera affischerna in i minsta beståndsdel för 
att hitta gemensamma nämnare, för att sedan redo-
visa likheter och olikheter affischerna emellan.

TIllFörlITlIGheT
Semiotiken är en tolkande vetenskap. Den mening 
som en forskare söker i sin studie kan inte ob-
serveras utan måste tolkas och förstås (Ekström & 
Larsson 2010:16). För att förstå måste en forskare 
ha förförståelse för ämnet, och eftersom denna 
förförståelse är subjektiv ifrågasätter vissa forskare 
det vetenskapliga värdet i en studie av den här 
typen. Därför kan tillförlitligheten vara problema-
tisk i en studie av den här typen.

Med detta i åtanke är det extra viktigt att ha 
personlig distans till studien. Det är nämligen 
inte individens tolkning som är det intressanta 
(Ekström & Larsson 2010:16) utan en tolkning 
ska framledas av logisk argumentation. Det ska 
alltså vara möjligt att flera forskare kommer fram 
till en liknande slutsats (intersubjektivitet), vilket är 
en av kriterierna för vetenskaplighet (Ekström & 

Larsson 2000:14f ). Andra punkter är koherens, djup, 
kontextualitet. Koherens och djup anser jag mig nå 
genom att avgränsa min studie till lagom material 
som dessutom är en fallstudie och inte ämnar 
representera hela alternativrörelsen. Den behöver 
därför inte bli spretig och analysen når ett djup som 
annars inte vore möjligt om jag exempelvis skulle 
dubbla antalet affischer. Kontextualiteten går ut 
på att förstå hur sociala handlingar förstås olika i 
olika sammanhang, vilket är något jag är noga med 
att uttrycka hur jag tar hänsyn till detta i analysen. 
Dessa punkter utgör en del av de kriterier om vad 
som är gör en studie tillförlitlig.

Förutsättingarna för att upprepa den här studien 
och få liknande resultat är stora. Materialet kommer 
inte att förändra sig och är tillgängligt för alla och 
teorierna är tagna från erkända forskare och vetare 
inom det ämne jag studerar. Samma sak gäller den 
tidigare forskningen. De kulturella tolkningar jag 
har gjort är baserade på en tolkning på denotativ 
nivå. Tolkningarna är alltså förankrade i materialet, 
vilket därmed gör det troligt att den kulturella 
tolkningen blir densamma så länge den utgår från 
samma denotativa grund. En förutsättning jag 
däremot vill poängtera är att forskaren som repro-
ducerar studien bör vara invigd i den västerländska 
kulturen och ha ett habitus liknande mitt för att 
utfallet på den konnotativa nivån ska stämma öv-
erens. Det finns nämligen vissa symboler i analysen 
som troligen skulle tolkas annorlunda i exempelvis 
en österländsk kontext.

GIlTIGheT & GeNerAlISerBArheT
Enligt Hall uppstår mening hos en bild genom att 
jämföras med andra bilder (1977). Precis som hur 
Saussure menade att tecknet “barn” definieras av att 
det inte är “vuxen”, och precis som hur deltagarna 
på ett fält omförhandlar sina platser i relation till 
varandra så bildas alltså meningen i ett förhållande 
till andra bilder. Det är en av anledningarna till 
varför en semiotisk studie passar bra ihop med en 
jämförande studie. Den semiotiska studien tolkar 
fram mening, och detta med hjälp av jämförelsens 
meningsuppbyggande funktion.

Eftersom min avgränsning av material är väldigt 
snäv (de affischer Carl Johan De Geer producerade 
för den svenska alternativrörelsen under 1960-talet) 
har jag lyckats välja ett material som innefattar de 
allra flesta offentligt publicerade affischer som Carl 
Johan De Geer producerade under denna tid. Jag 
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har alltså ett underlag som är representativt för 
det jag ämnar att undersöka, och därmed kan det 
generella problemet med giltigheten anses vara 
eliminerat.

Ett möjligt problem med materialet är att varje 
affisch finns i flera olika versioner. Vissa är sign-
erade, vissa är numrerade, vissa är skadade - vissa 
har till och med ett annat färgschema. Det finns 
alltså en risk för att en mottagare tittar på en affisch 
med andra attribut än den som jag analyserar. Så 
vitt jag vet handlar detta om marginella skillnader, 
men bör ändå noteras. För att minimera risken för 
detta bifogar jag samtliga affischer som bilagor.

Jag försöker inte att med den här uppsatsen 
analysera ett representativt urval av politiska aff-
ischer för att kunna generalisera om politiska af-
fischer i helhet. Istället består mitt material av en 
fallstudie som studeras intensivt i syfte att belysa 
egenskaper och strukturer i de affischer Carl Johan 
De Geer formgav under 1960-talet. Denna uppsats 
kan sedan användas som byggsten för att successivt 
bilda teorier om den politiska affischen (Ekström & 
Larsson 2000:16).
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ANAlyS

AFFISch A: yTTrANDeFrIheT på TOrGeT

Det lingvistiska meddelandet
Affischen förlitar sig till stor del på dess text – den 
bär en stor del av det lass som är budskapet. All 
text är satt i versaler, vilket tyder på ett aktuellt 
och brådskande budskap av hög betydelse. För att 
kunna ta till sig det lingvistiska meddelandet krävs 
inget mer än att mottagaren kan svenska och kan 
läsa. Jag går igenom alla textstycken som finns på 
affischen, uppifrån och ner.

a) “Yttrandefrihet på torget”. Denna text, på ett 
plakat, bär affischens huvudperson på. Detta kan 
tolkas som att han (jag utgår från att det är en han) 
demonstrerar för sin rätt för att demonstrera, unge-
fär. Med den kontext som beskrivs under “Material 
& avgränsning” är det troligt att han befinner sig i 
Täbys nya centrum, en plats som förut var öppen 
för alla men som nu är privat mark och alltså inte 
längre tillgänglig för alla. Han är uppväxt i en kul-
tur där yttrandefrihet är en självklarhet, och när 
hans yttrandefrihet, enligt honom, nu inskränks vill 
han protestera mot detta.

b) “AB Täby centrum”. Det finns två stycken med 
denna text: en på en väktares vänstra arm vars högra 
arm är i beredskap att slå demonstranten med en 
batong, och den andra texten är till synes intatuerad 
eller målad på en hund som biter demonstranten. 
Det är mindre rimligt att de Geer menar att denna 
text faktiskt skulle finnas intatuerad på hunden, 
eller på väktarens ärm. Istället gör han en retorisk 
poäng i det att de är i Täby centrums ägo, och kan-
ske även en metafor för hela Täby centrum.

c) “Tänk dig för innan du beträder storfinansens 
‘vardagsrum’ Täby centrum”. Det här är det största 
textstycket, och är även det enda som befinner sig 
utanför affischens centrala bild. Budskapet i denna 
text refererar till en kontext som kräver efterforsk-
ningar (om inte habitus räcker till) för att det ska ge 
mer mening än att det kan vara riskfyllt att “beträda 
storfinansens vardagsrum”. Kontexten består i det 
att folk har demonstrerat mot nya centrumet, och 
blivit bortjagade av väktare och bitska hundar. Det 
är alltså riskfyllt att komma till Täby centrum om 
du inte fogar dig till den mall över tillåtna kunder 

som ägarna av centrumet upprättat. Detta är alltså 
kunskap (habitus) som en mottagare behöver veta 
för att förstå textstycket när det är isolerat, men i 
kombination med bilden går det att finna större 
klarhet i vad som menas med texten.

Det denoterade ikoniska meddelandet
Enligt uppgift från Agnsäter (2013:136) är detta 
ett screentryck i ett ungefärligt format på 2:3 (50 
x 70 cm). Affischen har två delar: en bild och ett 
textsjok. Den är tryckt i gråskala, med en ljusgrå 
pappersfärg som sedan byggs på med en stor svart 
rektangel som får räknas som grundfärg. Affisch-
ens delar är alla centrerade efter en horisontell axel, 
varför jag bedömer den som symmetrisk. Element-
en inuti den stora svarta rektangeln är ljusgråa och 
bildar som kontrast till den svarta bakgrunden de 
former som bildar affischens uttryck. Att den svar-
ta rektangeln inte täcker hela bilden ger ett slar-
vigt intryck och tyder på att utfall inte togs med i 
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beräkningen när affischen skulle tryckas.
Den text som finns i bilden är både vit och svart 

(variationen på grund av att den ska synas mot bak-
grunden). Den är skriven i versaler och är anpassad 
efter att passa den omgivande formen, som att den 
exempelvis ska passa väktarens arm. Den text som 
är utanför bilden är en beskrivande för vad som 
pågår i bilden, och finns i varierande typsnittsgrad 
men skulle kunna gå att dela in i två grupper med 
olika prioritet. “Täby centrum” är i överlägset störst 
grad och är kanske tänkt att locka in betraktaren 
eftersom att Täby centrum var uppe för debatt när 
affischen publicerades. Den övriga texten är i min-
dre grad och prioriteras lägre, även fast den ingår i 
samma mening som “Täby centrum”.

Bilden är tydligt inramad i en rektangel och 
skulle alltså kunna vara en del av ett större skeende. 
Men av den information vi får av bilden är att det 
är en ensam demonstrant som attackeras och dras 
bakåt av åtminstone en person som vi får anta är 
en väktare. Vi ser även en känga som sparkar mot 
demonstranten, och en hand med en betong i från 
ett annat håll. Om vi antar att även dessa är väk-
tare så blir demonstranten attackerad från flera 
olika håll. Det finns en hund också (som ser elak 
ut med sina små ögon) som biter demonstranten i 
axeln. Det finns ett vittne till detta övergrepp som 
ser förfärat ut till ansiktsuttrycket att döma. Detta 
vittne är dock att bedöma som på bekvämt avstånd 
från händelsen och ser passiv ut. Som utfyllnad till 
ett annars ljusgrått utrymme finns det små avlånga 
svarta objekt som uttrycker en slags dynamik. De 
förstärker den förfärade betraktarens tillstånd, och 
visar även på rörelse hos väktarna och demonstrant-
en.

Det konnoterade ikoniska meddelandet
Affischens ojämna, säkert utklippta bokstäver som 
alla är unika vittnar om en estetik som var populär 
i det som producerades från den svenska alterna-
tivrörelsen, och inte minst från de Geer. Denna 
estetik grundar sig i något hastigt och slarvigt, en 
slags anti-estetik och realism som berättar att det 
finns viktigare saker att bry sig om än att göra en 
vacker affisch. Ungefär: “Världen brinner, så kom ut 
och demonstrera istället för att sitta på din kam-
mare och vara noggrann.”

Bilden kan tolkas som en metonymi för myten 
om kapitalismens förtryck på de mindre bemed-
lade. De blir slagna av “den övre makten” (vilket 

förmedlas genom att väktaren är högre upp i bild) 
och anses vara chanslösa eftersom att de med makt 
har mer inflytande. Carl Johan De Geer illustrerar 
alltså den oschyssta fighten i det att det är flera mot 
en. Den myten gör den ensamme till den heroiske 
och den som slår uppåt, som när David slåss mot 
Goliat. Detsamma gäller om vi byter ut miljön mot 
boxningsringen, fast istället för förtrycket ser vi en 
slags överlägsenhet i det att en person kan ta sig an 
flera.

Vidare är det intressant att betrakta väktarens 
uniform. Med den kontext vi har fått beskriven för 
oss vet vi att det är en väktare eftersom att det var 
de som krafttag mot demonstranterna. Varför uni-
formen är intressant är för att jag, med mitt habitus, 
tolkar den som en dåtida polisuniform framför 
hur jag föreställer mig en väktaruniform. Huruvi-
da väktaruniformer såg ut såhär på den tiden eller 
om Carl Johan De Geer illustrerade en polisman 
är därför värt att tänka på. Enligt egen erfarenhet 
handlar den negativa diskursen om poliskåren my-
cket om övervåld från polisernas sida. Kanske var 
det likadant år 1967, och att Carl Johan De Geer 
därför sökte skapa mer effekt genom att något som 
annars tolkas som våld blir tolkat som övervåld i en 
polismans närvaro.

Det multimodala meddelandet
Text och bild samspelar väl i den här affischen och 
är alltså att betrakta som i harmoni. (Notera att här 
diskuterar jag det nedre textstycket som text, och 
ikonen inklusive den text som är inuti ikonen som 
bilden.) De fungerar separat, men förlorar båda i 
effekt om de skulle isoleras. Texten förklarar i isol-
erat tillstånd att du bör akta dig för “storfinansens 
vardagsrum”, men inte varför. Texten blir därmed 
varnande, men utan orsak. Det är därför bilden är 
viktig: den förklarar orsakssambandet, nämligen 
att du kommer att riskerar att bli miss handlad av 
väktare. Bilden är alltså i relä. Bilden adderar även 
en hel del dramatik till affischen, varför jag tror att 
textbudskapet isolerat skulle falla betydligt plattare.

Varför texten behövs beror på hur även den adder-
ar en extra dimension till affischen. Den för in klass-
begreppet. Om du inte har något med storfinansen 
att göra så bör du heller inte beträda storfinansens 
vardagsrum. Utan texten fungerar bilden för sig själv, 
men är inte lika specifik om vilken typ av människor 
som bör akta sig för att beträda Täby centrum.
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AFFISch B: SkäNDA FlAGGAN

Det lingvistiska meddelandet
Tonaliteten är hård och bestämd, och uppmanar 
snarare än berättar. Det bör även noteras att 
samtliga budskap är att betrakta som starka upp-
maningar från avsändaren till mottagarna. Men 
vem avsändaren eller vilka avsändarna är framgår 
inte genom att bara betrakta affischen. Även fast 
avsändaren är väldigt närvarande i affischen så för-
blir hen anonym eftersom att den inte är signerad. 
För att förstå vem som är avsändare krävs det mer 
av mottagaren än att bara betrakta affischen. Det 
som behövs är en djupare förståelse för affischens 
kontext, som kanske införskaffats genom att när-
vara på Carl Johan De Geers vernissage eller gen-
om att känna igen hans bildspråk.

a) “Skända flaggan”. För att förstå och accep-
tera betydelsen av att skända flaggan krävs det 
först och främst av mottagaren att den förstår och 
godtar flaggan som en nationell symbol för ett 
land. Sedan bör mottagaren även vara införstådd 
med handlingen av att förstöra en flagga, nämligen 
att det i många kulturer ses som en förolämpning 
mot landet och att gärningsmannen eventuellt inte 
accep terar de värderingar som invånarna applicerar 
på det tecken som representerar landet. Det är dock 
möjligt att ett budskap som detta missförstås i en 
annan kultur som menar att det är ett tecken på lo-
jalitet att “konsumera” flaggan, men en sådan kultur 
är jag ännu inte bekant med. Det är alltså tämligen 
säkert att fastslå att i en västerländsk kultur så är 
budskapet förankrat hos mottagaren.

b) “Vägra vapen”. Det här är ett budskap precis 
som det huvudsakliga budskapet i affischen Vägra 
vapen i samma affischserie. Därför går jag inte 
djupare in på betydelsen i detta stycke utan läm-
nar det till textanalysen av affischen Vägra vapen. 
Däremot kan jag fokusera på betydelsen av detta 
budskap i relation till de övriga objekten i denna 
affisch. “Vägra vapen” kan nämligen vid första an-
blick verka aningen malplacerad jämfört med de 
andra objekten eftersom att de andra har en tydlig 
koppling till ett problematiserande av national-
ism. Om vi låter oss anta att huvudtemat är att 
nationalism är problematiskt och att alla budskap 
i affischen ska vara stringenta kan vi isåfall fråga 
oss: hur passar det här budskapet in i huvudtem-
at? Kanske menar De Geer att mottagaren ska 
bojkotta Försvarsmakten, en organisation som är 

starkt förknippad med svenskhet och försvarandet 
av den. Om vi alltså inte försvarar Sverige (med 
vapen) kan vi antas vara “onationella”.

c) “Svik fosterlandet” och “Var onationell”. 
Dessa budskap går mycket ihop med de två som 
jag tidigare har analyserat. Här förklaras argument 
till varför mottagaren ska skända flaggan: för att 
vara “onationell”. Att inte ta till med vapen för att 
försvara Sverige eller förstärka Försvarsmakten kan 
tolkas som att svika det land som en har växt upp 
i. Att skända flaggan är (enligt logiken beskriven 
ovan) att vara onationell, och är som handling att 
betrakta som ett ställningstagande mot flaggan 
som en symbol för landet och i förlängningen ett 
ställningstagande mot idén om landsgränser. Om 
vi bränner upp alla flaggor, försvinner landsgränser-
na? Troligen inte, vilket förklarar hur affischen låter 
symbolismen tala.

d) “Kuken”. Eftersom att detta meddelande inte 
är en fullständig mening utan bara ett ord utan 
kontakt med andra ord, så tolkar jag det som ett 
utropsord som “jävlar” eller “fan”. Detta också efter-
som att uttrycket inte är att betrakta som rumsrent 
i vår kultur. Uttrycket menar därför inte heller att 
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beskriva könsorganet, utan snarare till att skapa en 
effekt som något hädiskt. Att det även är skrivet på 
flaggan betyder därför att flaggan inte bara eldas 
upp, utan att Carl Johan De Geer även skändar den 
med ett kulturellt laddat budskap. Jag tolkar inte 
detta som ett budskap med en genusagenda. Ett 
kommutationstest visar nämligen att det lika gärna 
kunde stå “Fittan”, eftersom att det som åsyftas är 
själva kraften i ett laddat ord och inte någon slags 
manlig dominans. Det går däremot att fråga sig 
varför Carl Johan De Geer valde det ena framför 
det andra. Var det ena mer laddat?

Det denoterade ikoniska meddelandet
Enligt uppgift från Agnsäter (2013:158) är detta 
ett screentryck i porträtt i ett ungefärligt format 
2:3 (47,2 x 67,5 cm). Den är tryckt i tre färger: blå, 
gul och röd (med de varianter av nyanser som ett 
“screentryck på screentryck” erbjuder). Alla objekt 
ser hastigt gjorda ut, antagligen utklippta med sax 
eller skalpell.

Det finns text i samtliga tre färger. De varierar 
i storlek, med ordet “Skända” som störst, vilket gör 
att det ordet tillsammans med “Kuken” som är isol-
erat från den andra texten och skrivet i rött upplevs 
som de två viktigaste orden. De andra orden ser ut 
att anpassas efter det utrymme de får av den stora 
bilden som dominerar affischen. Dessa är alltså med 
största sannolikhet satta efter den stora bilden, och 
är alltså att betrakta som inte fullt lika prioriterade. 
De minsta orden är dessutom i gul färg, vilket jäm-
fört med den blåa och den röda färgen försvinner 
något i sammanhanget.

Den stora bilden består av fyra blåa rektanglar 
och ett gult kors emellan dem. Detta bildar den 
svenska flaggan. På flaggan står det “Kuken”. Flag-
gan är till synes i brand eftersom att flammor i gul 
och röd färg kommer från två av sidorna och att två 
av de blåa rektanglarna är ofullständiga, eller “trasi-
ga”. Det finns även blåa objekt med samma form 
som de gula och röda flammorna, vilket jag antar är 
delar av flaggan. Att dessa objekt, uppenbart satta i 
eld, inte har en annan färg än flaggan avslöjar om 
screentryckets begränsningar och affischens enkel-
het. Sådana detaljer var helt enkelt inte prioriterade.

Inga objekt är perfekt raka eller omsorgsfullt ut-
skurna och är utplacerade i en ostrukturerad kom-
position vilket gör den asymmetrisk. Bokstäverna är 
läsbara, men är utan en klassisk skönhet. Att det gula 
syns utanför de blåa rektanglarna gör det inte bara 

till en slarvigt utförd ikon av den svenska flaggan 
utan avslöjar även om en förmodad kort arbetspro-
cess och prioritering av budskap framför estetik.

Det konnoterade ikoniska meddelandet
Avsändaren är närvarande i affischen. Det är 
avsändarens uppmaningar till aktion som syns, och 
det är troligen avsändaren som har skändat flaggan. 
Det går dock inte att fastställa att avsändaren har 
skändat en riktig flagga eftersom att den på bilden 
endast är en ikon och antagligen inte en direkt 
avbildning. Det är alltså troligen enbart en illus-
tration, men med uppmaning att skända en riktig 
flagga (som även den såklart är en ikon). Men är 
kanske uppmaningen och illustrationen av en skän-
dad flagga lika illa som att skända en faktisk flag-
ga? Som bekant blev Carl Johan De Geer dömd 
till dagsböter, så uppenbarligen är det straffbart i 
statens ögon betraktat.

Som jag nämnde när jag redogjorde för de 
grafiska objekten så är inga objekt perfekt raka 
eller omsorgsfullt utskurna. Det ser ut som att pos-
tern är skapad i all hast, och ger en känsla av ett 
brådskande budskap. Det höjer även betydelsen av 
budskapet över estetiken, vilket understryker vik-
ten av att problematisera nationalismen. Att vissa 
objekt spiller över på andra och att det gula syns 
vid kanterna i flaggan tyder på ett slarv, men kan 
mycket väl vara ett medvetet slarv för att provocera 
ur en estetisk synpunkt. Detta kan tolkas som en 
anti-estetik.

Det multimodala meddelandet
Den här affischen förlitar sig till stor del på dess 
lingvistiska budskap och vad den kommunicer-
ar kommer tydligt fram utan det ikoniska med-
delandet. Det lingvistiska meddelandet är alltså 
självständigt. Dock går det inte att bortse från att 
dramatiken i affischen skulle minska avsevärt om 
den brinnande flaggan inte skulle vara med i spelet, 
och att textstycket “Kuken” skulle tappa sin funk-
tion. Affischen är alltså i relä: text och bild bildar 
en harmoni som inte går att uppnå utan den andra. 
För att kunna tyda budskapet behövs inget mer än 
att känna till de svenska orden och att kunna läsa, 
men för att kunna tolka budskapet krävs en kul-
turell förståelse. 

Genom att efterlikna den svenska flaggan, skri-
va “Kuken” på den och sätta den i brand ger Carl 
Johan De Geer ett exempel på hur mottagaren kan 
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skända flaggan. Flaggbilden är alltså att betrakta 
som en slags instruktionsmanual i hur du skändar 
en flagga, men stänger samtidigt inga dörrar för hur 
en öppen mottagare kan skända en flagga. Som in-
struktionsmanual kompletterar den texten som står 
till vänster om flaggan som uppmanar till att vägra 
vapen, svika fosterlandet och att vara “onationell”. 
Fastän flaggan kompletterar texten så fungerar den 
även isolerad från texten. Den förlitar sig dock mer 
på mottagarens kulturella förståelse, och den up-
pmanande effekten försvinner vilket gör budskapet 
mer statiskt. Det blir en bild på en skändad flagga, 
som kanske avslöjar mer om avsändaren än vad den 
uppmanar mottagaren till aktivism.

AFFISch c: USA MörDAre

Det lingvistiska meddelandet
I stora versaler återfinns det en text på den här aff-
ischen som lyder: “USA mördare”. Utan någon över-
hängande risk för missförstånd förankras detta bud-
skap hos mottagaren: avsändaren beskyller USA för 
att vara mördare. Beroende på kulturell förförståelse, 
och med budskapet isolerat från den ikoniska bilden, 
går det att tolka det tvärtom: att det är någon för oss 

okänd som beskylls av avsändaren för att mörda USA. 
För att undvika missförstånd kunde avsändaren ha 
omformulerat sig till exempelvis “USA är mördare”. 
Men med rätt förståelse för budskapet förstår vi att 
det som åsyftas är att USA mördar människor i ut-
satta länder. Vi vet att många inom vänsterrörelsen 
är USA-kritiska under 1960-talet och vill att de ska 
dra sig ur länder som Vietnam och Turkiet, och det 
är troligt att det är från en sådan vilja som detta 
budskap kommit till liv. Tonaliteten i budskapet är 
självklart och utan krusiduller. Skulle fungera väl 
som ett slagord under en demonstration.

Det denoterade ikoniska meddelandet
Enligt uppgift från Agnsäter (2013:172) är detta 
ett screentryck i porträtt i ett ungefärligt format 3:4 
(53,3 x 73 cm). Den är tryckt i två grundfärger: blå 
och röd. Alla objekt ser hastigt gjorda ut, antagligen 
utklippta med sax eller skalpell men är placerade i 
en symmetrisk komposition.

Det finns ett textstycke på affischen. Det står 
“USA mördare” i versaler. Graden på “USA” är mer 
än två gånger så stort som “mördare”. Den senare 
är radbryten med skiljetecken för att textstycket ska 
kunna bilda en rektangel. Under “mördare” finns 
det röda objekt som liknar flammor. Om det är så, 
så brinner “mördare”.

Övre delen av affischen pryds av en USA-flagga. 
Den är dock inte exakt återgiven: det som annars 
brukar vara stjärnor som representerar varje del-
stat är ersatt av tolv hakkors. Antalet röda linjer är 
korrekt (sju), och genom att använda det negativa 
utrymmet mellan de röda linjernas gruppering bil-
das sex stycken vita linjer, precis som i flaggan. Inga 
former är raka utan ser ut att ha blivit utskurna för 
hand och utan linjal.

Det konnoterade ikoniska meddelandet
USA är mördare, påstår avsändaren genom den här 
affischen och syftar på staten som i flera år blandat 
in sig själva i massvis med konflikter världen över 
i enlighet med Trumandoktrinen. Han menar att 
USA förtrycker människorna i de länder som de har 
infiltrerat, och i vissa fall mördar dem. Att det finns 
eldflammor under ordet “mördare” tolkar jag som 
Carl Johan De Geers sätt att illustrera hur mördare 
brinner i helvetet. Denna affisch är med andra ord 
ett meddelande till USA: ni är mördare och kommer 
att brinna i helvetet. Genom att inpränta hakkors 
i flaggan jämför han USA med de nazister som 
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härjade under det andra världskriget, och menar att 
det som sker nu påminner om det som tyskarna höll 
på med. Hakkorsen får i min tolkning alltså utgöra 
en metonymi för de illdåd som utfördes under 
andra världskriget. I en annan kultur kan symbolen 
tolkas som glädje, men i västerländsk kultur är detta 
en medveten provokation för att uppnå effekt. Den 
allmänna opinionen lär nämligen knappast visa på 
samma negativitet mot USA som den negativitet 
som affischens budskap uttrycker.

Det multimodala meddelandet
Bilden, det vill säga USA-flaggan med hakkors 
istället för stjärnor, gör det tydligt för mottagaren 
att bilden handlar om USA och refererar även till 
nazism för den med ett västerländskt habitus. Vi 
förstår alltså att det finns en koppling mellan USA 
och nazismen med den information vi får från 
bilden, men inte vilken. Med den kompletterande 
texten “USA mördare” förstår vi mer och kan göra en 
tolkning i stil med att USA inte är bättre än nazister-
na under andra världskriget. Texten är alltså viktig 
för att förankra affischens innebörd.

Texten klarar sig däremot väl utan bilden. Vi 
förstår att avsändaren anklagar USA för att vara 
mördare. Däremot går vi miste om textdekora-
tionen som finns under “mördare”. Dekorationen 
ska likna flammor och symboliserar alltså hur 
mördare brinner i helvetet. Vi går alltså miste om 
en dimension utan bilden, varför jag anser att den 
här affischen är i harmoni.

AFFISch D: väGrA vApeN

Det lingvistiska meddelandet
a) “Vägra vapen, vägra mörda, vägra mördas”. 

Med det här textstycket, som tveklöst har en in-
neboende slagordskvalité, förmedlar Carl Johan De 
Geer en kampkänsla. Det är ett pacifistiskt tema på 
texten som ger lösningen på att ingen ska behöva 
dö under knivseggen: om alla vägrar vapen och 
vägrar att mörda, så kommer ingen att mördas.

b) “Svik fosterlandet” och “Var onationell”. Dessa 
budskap återfinns även i affischen Skända flaggan, 
vilket inbjuder till en liknande analys med skillnaden 
att Skända flaggan har ett icke-nationalistisk tema 
mot denna affisch som har ett tydligare pacifistiskt 
tema. I kombination med  budskapet “Vägra vapen, 
vägra mörda, vägra mördas” går det att skönja ett 

budskap: du behöver inte mörda för ditt fosterland. 
Om ditt fosterland kräver det, svik fosterlandet! 
Var pacifist och motarbeta Försvarsmakten, och 
förhoppningsvis leder det till att händelser som den 
som beskrivs i bilden inte behöver ske.

c) “Kuken”. Jag ser tre möjliga tolkningar av 
denna text. Den första är att förtydliga att den bak-
grund som texten är placerad på är samma flagga 
som på affischen Skända flaggan, men att detta är en 
flagga som är mer långt gången i att brännas upp. 
I så fall beskrivs alltså en händelseutveckling, och 
alla andra element i affischen är därmed att betrakta 
som mer långt gångna än de på affischen Skända 
flaggan. Den här affischen är alltså  konsekvensen 
av den första affischen, och går att betrakta som 
ett resultat av vad som händer om mottagaren inte 
skändar flaggen, vägrar vapen, sviker fosterlandet 
och är “onationell”. Det blir krig. Den andra tolk-
ningen är att detta är något som adderar till det 
slarv som jag tidigare har nämnt. Det här slarvet ger 

en speciell känsla till Carl Johan De Geers affischer 
och det kan mycket väl vara ett sätt att uttrycka 
nonchalans. Den tredje tolkningen är helt enkelt 
att det blev fel i trycket. Det är uppenbart att han 
har använt samma mall som till Skända flaggan, och 
kanske glömde han helt enkelt att ta bort “Kuken” 
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innan det var försent. För en fattig konstnär är det 
kostsamt att trycka nytt, så kanske var detta helt 
enkelt “bra nog”.

d) “Hjälp jag dör”. Detta utrop ser ut att kom-
ma från människan i affischen. Att den dör går att 
betrakta som en konsekvens av all eld, som i sin tur 
är en konsekvens av att folk krigar, dock ej explicit 
uttryckt. Jag frågar mig varför det här textstycket är 
nödvändigt. Kände Carl Johan De Geer att skeen-
dena behövde förklaras ytterligare? Eller att det blir 
mer effektfullt? Kanske är denna text redundant. 
Mottagaren förstår mycket väl vad som är på gång 
att hända, och att människan behöver hjälp.

Det denoterade ikoniska meddelandet
Enligt Agnsäter (odat.:b) är detta ett screentryck i 
porträtt i ett ungefärligt format 2:3 (49,9 x 69,8 cm). 
Den är tryckt i tre grundfärger: blå, gul och röd. Den 
gula texten och den stora gula rektangeln övergår i 
en orange gradient. Alla objekt ser hastigt gjorda ut, 
antagligen utklippta med sax eller skalpell.

Det är tydligt att Carl Johan De Geer har ran-
gordnat de olika textstyckena för att påverka vad 
mottagaren läser först. Högst upp, i störst grad och 
med dramatisk dekoration finns ordet “Vägra”. Det 
är alltså andemeningen i affischen: mottagaren ska 
vägra. Genom gruppering (orden är nära varandra 
och är blåa) går det att läsa det som att en ska vägra 
vapen, vägra att mörda och vägra att mördas. Tan-
ken är att mottagaren ska läsa “Vägra” innan varje 
ord i högerspalten, vilket markeras med att “Vägra” 
är i ungefär samma grad som de tre orden i höger-
spalten tillsammans. Detta är en krånglig variant 
för att föra fram ett snabbt och tydligt budskap, 
och kan misstolkas. Orden “Vägra” och “Mördas” är 
dekorerade med linjer som förlänger bokstäverna (i 
ett närmast spöklikt manér vilket ökar dramatiken 
i budskapet).

I mindre grad och gul färg (med orange gradi-
ent) syns “Svik fosterlandet” och “Var onationell”. 
Dessa bygger upp den blåa texten, men är inte 
att betrakta som en huvudbudskap utan mer som 
ett stöttande budskap. I affischen Skända flaggan 
skriver jag att ordet “Kuken” är prioriterad. I den 
här affischen skulle jag säga att den är underordnad. 
Den har nämligen hamnat bakom människan, och 
är därmed inte i fokus. Eller så blir den extra syn-
lig i det att mottagaren reagerar på att avsändaren 
helt oblygt har skapat oordning i affischen genom 
att låta två objekt stå i disharmoni med varandra. 

Placerat vid människans mun finns texten “Hjälp 
jag dör”. Placeringen hjälper mottagaren att tolka 
texten som en replik från människan.

Det klart största objektet som syns på affischen 
är en rektangel som är gul med en intensiv orange 
gradient på vänster kant och en till oregelbunden 
gradient på höger kant. Det ser ut som att den 
brinner av flammorna att döma (i fyra färger: blå, 
gul, orange, röd) som finns på två kanter om den 
stora rektangeln. Framför den brinnande rektan-
geln är en människa avbildad som sträcker upp sin 
hand, antagligen i en gest om att denne behöver 
hjälp. Människan ser eländig ut och ansiktet liknar 
det hos ett skelett, troligen för att visa att den här 
personen är illa ute. Att människan är framför den 
brinnande rektangeln men lutar bakåt tyder på att 
denne har försökt fly och röra sig i en rörelse framåt, 
men klarar sig inte riktigt och är inför att slukas 
upp av eldlågorna. Människans arm har utskurna 
symboler: sex oregelbundna cirklar och två föremål 
som liknar stjärnor. Liknande stjärnor finns i nedre 
högra kant utanför såväl människa som rektangel, 
men är blåa och två till antalet.

Det konnoterade ikoniska meddelandet
Carl Johan De Geer lämnar åt mottagaren att fylla 
i vad den brinnande rektangeln ska föreställa. Här 
finns alltså ingenting förankrat; det är öppet för 
tolkning och beroende på mottagarens habitus finns 
möjligheten för en rad olika tolkningar. En tolkning 
är att det är någon slags eld, kanske en avgrund 
som försöker sluka människan eller en eld som 
hastigt sprider sig. Av människans position framför 
rektangeln att döma så är människan på flykt från 
detta, men är kanske påväg att förlora kampen i och 
med att figuren är bakåtlutad och liknar ett skelett 
(en slags varning om det stundande). Hela affischen 
präglas av en slags domedagsstämning med den 
kraftiga elden (där vi kom ifrån), den döende 
människan och de skräckfilmsliknande bokstäverna 
som bildar orden “Vägra” och “Mördas”. Jag 
kommer att tänka på det välkända fotot  Napalm 
Girl (Nick Ut, Associated Press) med de stackars 
barnen som springer längs en landsväg efter att ha 
blivit attackerade med napalmbomber. Det brinner 
bakom dem och betraktaren ser hur skräcken lyser 
i deras ögon. Att den bilden och den här affischen 
har liknande uttryck är dock inte mer än ett 
sammanträffande eftersom att bilden togs år 1972, 
men affischen skapades år 1967.
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En annan tolkning (som jag nämnde i det 
lingvistiska meddelandet) är den om konsekvensen. 
Carl Johan De Geer lät nämligen texten “Kuken” 
sitta kvar på affischen i samma stil som på affisch-
en Skända flaggan. Det är alltså samma flagga på 
båda affischerna. Flaggan kan tolkas som ett hän-
delseförlopp (även: indexikalt tecken), och förklarar 
därmed den brinnande rektangeln som en längre 
skriden skändning av flaggan. Den är därmed eldad 
till oigenkännlighet. I den här framtiden av aff-
ischen Skända flaggan har människor uppenbarli-
gen inte slutat kriga och försvarar sin nationalism 
högt, vilket medför lidande för det krigsoffer som 
illustreras på affischen. Den här människan utgör 
en metonymi för de människor i världen som faller 
offer för krig och deras lidande är på grund av att 
flaggan fortfarande brinner. Den kämpar, men är 
förhoppningsvis uteslutande förkolnade rester inom 
kort - precis som nationalismen, enligt avsändaren.

Det multimodala meddelandet
I Vägra vapen råder en anarki och ett kaos som 
förfärar såväl gemene man som den rutnätsfixerade 
grafiske formgivaren. Allt är huller om buller i en 
krafig brand och en människa ropar på hjälp för att 
inte brinna upp. Den starka upplevelsen kommer 
uppenbarligen från bilden på människan och bran-
den, men det finns helt klart en textuell kommu-
nikation som hjälper till att bära upp budskapet. De 
båda meddelandena (bilden och texten) samspelar 
på ett bra sätt vilket skapar relä. Utan det lingvis-
tiska meddelandet skulle det vara svårt att bestäm-
ma tema, och utan det ikoniska meddelandet skulle 
budskapet och tema vara tydligt - men skulle inte 
förmedla samma känsla.

AFFISch e: “TUrkIeT är INTe BArA...”

Det lingvistiska meddelandet
a) “Turkiet är inte bara hasch och fikon”. Carl 

Johan De Geer använder sig av en synekdoke ge-
nom att referera till hur Turkiet i ett sammanhang 
kan reduceras ner till hasch och fikon. Med sin 
humoristiska tonalitet ger den en intresseväckande 
ingång till nästa mening.

b) “Det är också en jättelik USA-bas”. Även här 
låter affischmakaren en liten del representera en 
större. Här är det nämligen en USA-bas som får stå 
för hela Turkiet, vilket är skickligt retoriskt efter-
som att vi alla vet att Turkiet är ett riktigt stort land. 
Därmed måste den “jättelika” USA-basen vara helt 
enormt stor.

c) “Folket förtrycks av en USA-styrd terror-
regim”. Här används ett oerhört kraftfullt ord för 
ökad effekt: terror. Meningen är att understryka 
hur den amerikanska regeringen utövar förtryck på 
den turkiska befolkningen genom skräck och hot. 
Jag antar att förtrycket kommuniceras med hjälp av 
den tidigare nämnda USA-basen, och att affischens 
sympatisörer därför vill få bort USA-basen från 
Turkiet.
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d) “USA”. Markerar att personen i bilden repre-
senterar USA.

e) “Turkiet”. Står skrivet på en ikon av Turkiets 
landyta för att förtydliga att det är en avbildning av 
Turkiet och inte något annat land. Troligen används 
detta grepp för att affischmakaren antar att formen 
av ett lands yta inte är lika välkänt som kombina-
tionen av de tecken som bildar landets namn eller 
de sammansatta former som bildar ett lands flagga.

Det denoterade ikoniska meddelandet
Enligt Agnsäter (odat.) är detta ett screentryck i ett 
ungefärligt format på 2:3 (51 x 71 cm). Affischen 
har två delar: en bild och ett textsjok som med sin 
placering bildar symmetri. Den är tryckt i grå skala, 
med en ljusgrå pappersfärg som sedan byggs på 
med en stor svart rektangel som inhyser affischens 
övriga grafiska former. Kontrasten som bygger upp 
formerna får antas vara av papprets färg, det vill 
säga: kontrasten byggs upp genom avsaknandet av 
bläck.

Textsjoket får anses vara underprioriterad den 
stora bilden eftersom att den har satts runt bilden 
och har alltså inte en rak vänsterlinje trots att den 
är vänsterjusterad. Orden “USA-bas” och “terror-
regim” är i fetare stil än övrig text, antagligen för att 
fånga upp betraktarens otåliga öga. Varför Turkiet 
är i betydligt större grad än övrig text är svårt att 
säga, men en anledning kan vara att det helt enkelt 
finns utrymme för det och en annan kan vara att 
konstnären vill betona hur stor Turkiets landyta är 
och därmed understryka storleken av USA-basen (se 
även punkt B under det lingvistiska meddelandet). 
Typsnittet är i övrigt likt de andra som finns på Carl 
Johan De Geers affischer med de hastigt utskurna 
formerna där varenda bokstav ser ut att vara unik.

Den stora bilden består av en person i profil 
med randiga byxor, randig och stjärnprydd hatt och 
bockskägg. På armen har han en armbindel med ett 
hakkors och under samma arm håller han en ikon 
av Turkiets landyta som det också står “Turkiet” på. 
På armen står det också USA. Mannen ser ut att vara 
påväg någonstans eftersom att han är avtecknad 
som om han vore mitt i ett steg. Det finns inget 
leende på hans läppar utan han ser snarare bestämd 
ut eller försjunken i tankar. Bilden är svart och ljus-
grå.

Det konnoterade ikoniska meddelandet
Uncle Sam har plockat upp Turkiet under armen 

och är påväg någonstans. Han har total kontroll 
över landet, och kan bestämma helt och hållet själv 
vartåt det barkar. Uncle Sam är alltså USA, och har 
inarbetats som en antropomorfisering av landet USA 
(eller deras regering) sedan 1800-talet. Det är alltså 
troligt att de flesta betraktare vet vem Uncle Sam är 
och att han alltså representerar USA. Inte för att det 
är nödvändigt att veta för att första budskapet. Carl 
Johan De Geer har nämligen sett till att förankra 
budskapet ytterligare genom att tatuera in USA på 
Uncle Sams arm. Det finns alltså inget utrymme 
för missförstånd.

Detsamma gäller ikonen av den landmassa som 
Uncle Sam håller under armen: det är Turkiet. 
Gesten av Uncle Sam att lite nonchalant bära Turk-
iet under armen blir en symbol för hur USA tar sig 
rätten att invadera länder och sedan styra över dem. 
Att han dessutom har en armbindel med ett hak-
kors på tyder på att han har likheter med nazister. 
Det finns såklart inte ett rimligt samband mellan 
en amerikansk ikon och att denne sympatiserar 
med andra världskrigets nazister (USA kämpade 
som bekant mot Tyskland och nazismen). Det ger 
däremot en provocerande effekt, och kanske även 
en liknelse i hur USA invaderar länder på samma 
sätt som nazisterna gjorde under andra världskriget.

Det multimodala meddelandet
Den här affischen använder texten för att förk-
lara varför bilden är relevant. Både bild och text är 
förståeliga separerade från varandra, även fast de 
båda tjänar på att synas tillsammans och är i relä. 
Textstyckena a, b och c bildar tillsammans affisch-
ens stora textstycke, medan d och e tjänar affischens 
stora bild. Bilden hjälper texten att bli mer drama-
tisk, och texten gör bilden lättare att förstå för den 
flyktige betraktaren. Jag vill alltså bedöma den här 
affischen som harmonisk. 
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SlUTSATSer

För att bättre förstå varför de affischer som Carl 
Johan De Geer formgav under 1960-talet ser ut 
som de gör så kan det hjälpa att försöka leva sig 
in i situationen. Tänk dig att du är politiskt aktiv, 
vill förändra världen och ska göra en affisch för 
att påverka den allmänna opinionen i önskvärd 
riktning för en fråga som du brinner för. Din 
karriär är i startgroparna, varför du inte har något 
nämnvärt symboliskt kapital att falla tillbaka på – 
varken ekonomiskt, socialt eller kulturellt. Att du 
inte har den makt och det kapital du behöver för 
att åstadkomma en rejäl förändring på det aktuella 
fältet gör att du har problem med att penetrera 
bruset. Det finns så många likvärdiga deltagare på 
samma fält som gör minst lika bra saker, om än i 
en annorlunda riktning. Varför skulle mottagaren 
lyssna på just dig?

eSTeTIkeN
Ett sådant resonemang som det ovan må vara en 
förklaring till varför alla de affischer jag har anal-
yserat har en aggressiv tonalitet, eller en tonalitet 
enligt logiken “den som skriker högst vinner”. Ord-
valen är extrema (“mördare, “terror”, “kuken”), bok-
stäverna är satta i versaler och språket är enkelt och 
slagkraftigt. Även den visuella kommunikationen är 
aggressiv. Det är hastigt utskurna bokstäver, stora 
okomplicerade former, få färger, asymmetri, kraft-
fulla symboler (hakkors, eld, batonger) som allt 
tillsammans vittnar om en estetik som uttrycker 
ett brådskande budskap som snabbt måste ut. Som 
jag nämnde i analysen så skulle det kunna beskrivas 
som en slags anti-estetik: “kom ut och protestera 
mot världens orättvisor istället för att bry dig om 
ovästenligheter som att skära raka linjer!”.

Carl Johan De Geers affischer innehåller en rik 
flora av liknelser. Han återanvänder andra förfat-
tares, inarbetade sådana genom att låta det ikoniska 
tecknet Uncle Sam symbolisera och personifiera 
USA, men skapar även sina egna, så vitt jag känner 
till, genom att sätta hakkors på den amerikanska 
flaggan.  Hans liknelser riskerar dock att låta vissa 
mottagare sväva i ovisshet om budskapets egentliga 
träffsäkerhet eftersom att vissa liknelser kräver en 
kulturell förståelse som möjligtvis undslipper de som 

inte har ett västerländskt habitus. Detta problem har 
jag i analysen diskuterat under begreppet förankring 
– vad finns det för möjligheter till att misstolka bud-
skapet? Jag kom fram till att det finns få utrymmen 
för att misstolka budskapet, bortsett från kulturella 
skillnader i det att exempelvis tecknet hakkors kan 
ha en annan betydelse i en österländsk kultur. Dock 
bör det poängteras att i en globaliserad värld så lär vi 
känna andra kulturer, varför det är troligt att någon 
med ett habitus från en annan kultur kan utöka sin 
symbolanalys ytterligare och bestämma betydelse 
efter avsändarens ursprung.

pOlITIkeN
De politiska budskapen har alla en karaktär 
av alternativpolitik. Det är anti-kapitalistiska, 
onationalistiska, och pacifistiska budskap som 
alla går i linje med det som var alternativrörelsens 
agenda. Det är alltså tydligt att Carl Johan De 
Geer tillhörde och formgav dessa affischer för “de 
alternativa”, och det går att anta att budskapen till 
hög grad påverkades av hur Carl Johan De Geer 
placerade sig och placerades på det politiska fältet. 
Budskapet formades antagligen alltså inte bara av 
hur konstnären såg på sitt eget symboliska kapital, 
utan även av hur andra deltagare på fältet ställde 
krav på hur det skulle formas för att undvika att 
isoleras i enlighet med Noelle-Neumanns teori 
om tystnadsspiralen. Som jag nämnde i den 
tidigare forskningen om gemenskapen så finns dess 
existensberättigande i att medlemmarna delar en 
gemensam grund. Om medlemmar börjar avvika 
från den så riskerar gemenskapen att splittras, 
därför är det naturligt att den ställer krav på sina 
medlemmar så att de fogar sig.

I USA mördare ser jag en viss dubbelmoral i bud-
skapet. Affischens budskap är ett hårt avfärdande av 
USA, men i en kommentar till Agnsäter nämner Carl 
Johan De Geer hur det egentligen bara var utrike-
spolitiken han var negativt inställd till, och att han 
älskade amerikansk kultur (2013:172). Budskapet 
är säkerligen tillspetsat för effektens skull, men 
får mig ändå att fundera över hur pass förankrade 
affischernas budskap är med Carl Johan De Geers 
åsikter.  Kanske är det gemenskapens åsikter som 
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träder fram, och kanske gäller det hela gemenskap-
en: att de privata åsikterna är just privata och att de 
kollektiva åsikterna går före.

Den implicite mottagarkretsen är snäv och 
innefattar antagligen till stor del de redan invigda 
i alternativrörelsens åsiktskorridor. Detta för att 
mottagaren bör ha ett kapital och habitus som väl-
komnar och motsvarar de radikala politiska budskap 
som presenteras. Mottagaren bör även ha en kul-
turell förståelse om varför budskapen och estetiken 
formats som det gör, att det i någon mån går hand 
i hand med annan alternativ retorik och att den är 
öppen för en sådan typ av retorik. Något som jag 
misstänker att långt ifrån samtliga mottagare är öp-
pna för, varför jag menar att mottagarkretsen är snäv 
och kanske mest bestående av de som redan placerar 
sig runt Carl Johan De Geer på det politiska fältet. 
Något som bör beaktas är även hur de lingvistiska 
tecken som finns i affischerna är tämligen okom-
plicerade vid en första anblick, men som i tolkning 
visar sig innehålla en djupare betydelse som kan gå 
de med en annan eller otillräcklig kulturell förståelse 
förbi. Om en inte är intresserad av utrikespolitik är 
det mycket möjligt att militärbaser på fel områden 
går en förbi.

eSTeTIkeN & pOlITIkeN
De tre affischerna som tillsammans ingår i en serie 
(Skända flaggan, USA mördare och Vägra vapen) kan 
grupperas på många plan enligt likhetens lag. De 
har liknande färgscheman, budskapen har liknande 
politisk agenda i det onationalistiska och utrikes-
politiska och vissa av de tecken och former som 
finns i den ena affischen återanvänds i den andra 
eller tredje. Jag tycker mig även märka ett samband 
som förbinder Skända flaggan och Vägra vapen desto 
mer. Den stora rektangeln, som i Skända flaggan är 
en ikon av den svenska flaggan finns även represen-
terad i Vägra vapen, men där i form av något som 
kan tolkas som brinnande eller möjligtvis upplöst. 
Förutsatt att det finns ett samband mellan dessa två 
tecken så kan rektangeln i Vägra vapen tolkas som 
ett indexikalt tecken. Den är i så fall en konsekvens 
av rektangeln i Skända flaggan. Kanske betyder det 
en nation i upplösning eller hela nationsbegreppet 
i upplösning och att den svenska flaggan blivit en 
universell flagga. Det här sambandet förstärker i 
den meningen det politiska budskapet, och blir 
därmed ett exempel på hur estetiken och politiken 
kan samverka för ett mer kraftfullt budskap.

Jag lyckades i min analys urskilja två anledningar 
till varför affischerna är så väl förankrade. Den ena 
handlar om affischens funktion: att vara slagkraftig 
och enkel för att så många mottagare som möjligt ska 
ta till sig den och även orka skandera dess budskap 
vid en demonstration. Avsändaren vill förändra den 
allmänna opinionen, och trycker upp så många som 
möjligt och säljer dem så billigt som möj ligt - vore 
det inte då att skjuta sig själv i foten om affischens 
budskap är tillkrånglat och vidöppet för alternativa 
tolkningar än den från början avsedda?

Den andra anledningen handlar om hur nästan 
alla affischer var förståeliga även när det lingvistiska 
meddelandet och de ikoniska meddelandena separ-
erades från varandra. De visade sig vara självstän-
diga på det viset. Bergström skriver i sin bok att 
budskapet blir redundant om text och bild säger 
samma sak och att det är bättre om mottagaren får 
fylla i den sista pusselbiten själv. Jag får dock anta 
att det gäller vissa reklambilder. Den politiska aff-
ischen i allmänhet och den politiska Carl Johan De 
Geer-affischen i synnerhet ska enligt mina resultat 
inte vara klurig. Den ska vara slagkraftig och upp-
käftig för att väcka intresse, och även om de separ-
erade meddelandena skulle klara sig utan varandra 
så kompletterar de varandra genom att ge det andra 
meddelandet en extra dimension. Det är den lärdo-
men jag tar med mig från att ha studerat Carl Johan 
De Geers politiska affischer från 1960-talet.

reFlekTIONer
Som jag nämner i början av uppsatsen så säljs Carl 
Johan De Geers affischer numera för tiotusentals 
kronor. Jag kan inte mer än konstatera i denna upp-
sats att det har skett en förändring av affischernas 
funktion och att affischerna har flyttat från det 
politiska fältet till konsthandlarens fält, men det 
vore intressant att undersöka hur den här föränd-
ringen har skett i framtida forskning. Kanske kan 
den här uppsatsen lägga grund för en sådan un-
dersökning.

Det är även intressant att titta på hur engage-
manget såg ut då och hur det ser ut idag, något 
jag har reflekterat över under arbetets gång. Hur 
politiskt engagerade är dagens elever på Konstfack, 
till exempel? Finns aktivismen kvar, eller har den 
ersatts av slacktivism? Jag tror att de allra flesta 
deltagare påverkas av vad fältet kräver av dem, då 
återstår frågan: har det politiska fältets logik förän-
drats och isåfall på vilket sätt?
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Yttrandefrihet på torget av Carl Johan De Geer (1968)
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Skända flaggan av Carl Johan De Geer (1967)
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USA mördare av Carl Johan De Geer (1967)
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Vägra vapen av Carl Johan De Geer (1967)
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“Turkiet är inte bara...” av Carl Johan De Geer (1967)
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