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Abstract 

The aim of this research was to examine what message the political parties in Sweden wanted to 

convey in election films during the years 1939-1945. The goal was to discover both explicit and 

implicit messages. To conduct this research, a content analysis with a rhetorical focus was used.  

Some of the discoveries in this research was that the political parties wanted to convince the voters 

that the military was capable of defending the country against foreign powers. Another distinct 

discovery was that the parties’ spoke highly of past accomplishments regarding social reforms and 

that they wanted to assure the voters of future efforts. Distinguishable differences regarding politics 

could be noticed between Socialdemokraterna and Högerpartiet regarding economics and 

government involvement in enterprise.  

All the rhetorical methods of persuasion could be discovered in the films. The easiest to distinguish 

of the three was logos, which alludes to the electors’ common sense and ability to make rational 

decisions.  
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Inledning 

När det andra världskriget bröt ut år 1939 så hade Sverige levt i fred sedan 1814 och var fast 

beslutna med att bevara det så. Kort efter krigets utbrott så utmärkte man en neutralitetsdeklaration. 

Under krigets gång kom den svenska neutraliteten att sättas under prövning, men trots detta så 

lyckades man undvika en direkt inblandning i kriget. Även fast beredskapsarbetet kom att kosta 

mycket pengar så kunde man fortsätta att fokusera på uppbyggnadsarbetet som man gjort under de 

senaste 25 åren, om i något långsammare fart.  

Två stycken riksdagsval hölls under krigstiden, 1940 och 1944. Valet 1940 skedde under särskilda 

omständigheter då man bildat en samlingsregering när kriget bröt ut. Under valet 1944 så bedrev 

man återigen kampanjer av vanlig standard. Ett relativt nytt verktyg hade utvecklats som kunde 

användas för att sprida politiska budskap, nämligen film. Valfilmer kom att användas under dessa 

år, särskilt av Socialdemokraterna som var det dominerande politiska partiet.  

Syfte och frågeställning 

I den här undersökningen så skall valfilmer som producerades under perioden 1939 till 1945 

analyseras. Syftet är att undersöka vad för budskap som de politiska partierna ville förmedla till 

väljarna, både explicita och implicita.1 Valet av ämne kan motiveras av ett personligt intresse för 

film och andra världskriget. Valfilmer har heller inte undersökts i dessa syften i särskilt stor 

utsträckning och därför blir det ett mer givande och spännande material att jobba med. Filmer kan 

även berätta väldigt mycket för oss om tidsandan jämfört med vad enbart text kan göra. Exempelvis 

så kan man få en förbättrad historisk förståelse för dåtiden och även hur man resonerade kring 

dåvarande tids mest relevanta frågor.  Frågeställningen som skall undersökas lyder som följande: 

Vad för budskap ville de politiska partierna förmedla i sina valfilmer under krigstiden 1939–1945? 

  

                                                      

1 Explicita budskap = mer konkreta och tydliga budskap. Implicita budskap = exempelvis känslor. 
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Tidigare forskning 

I sökandet efter tidigare forskning som handlar om valfilmer under den här tidsperioden så har inte 

mycket funnits. En kandidatuppsats som behandlar tidsperioden efter kriget och som använt samma 

typ av källmaterial har Johannes Elofsson författat. I denna undersökning så analyserade Elofsson 

valfilmer och valmanifest inför svenska riksdagsvalet 1948. Elofsson använde sig av en liknande 

metod där han valde att utföra en retorisk analys med fokus på negativt kampanjande och negativ 

retorik. 2 

Något som Elofsson upptäckte i sin undersökning var att samtliga partier i riksdagsvalet framställde 

kommunisterna som ett hot samt att Socialdemokraterna kritiserades vid flest antal tillfällen. En 

annan upptäckt var att Socialdemokraterna var det enda partiet som inte riktade någon tydlig kritik 

mot kommunisterna. Ytterligare så upptäckte han att partierna Bondeförbundet och Högerpartiet 

använde sig av yngre människor när de kritiserade kommunismen. Detta tror Elofsson var en 

medveten strategi för att förhindra att yngre människor vände sig till kommunismen. 3 

Elofsson har valt att inrikta sig på efterkrigstiden och valet 1948 och i min undersökning så är det 

fokus på tiden under andra världskriget. Upptäckterna i Elofssons undersökning är intressanta och 

relevanta som en fortsättning på upptäckterna från den här undersökningen. Den kritiska 

inställningen mot kommunismen var något som upptäcktes även i min undersökning. Något som 

uttrycks i nedanstående avsnitt i den här undersökningen var att en anti-sovjetisk attityd fanns 

redan innan kriget.4 När kriget började närma sig slutet och hotet från Tyskland var mindre så är 

det möjligt att man började se ett större hot i form av Sovjetunionen och kommunismen, vilket 

Elofsson kunnat synliggöra i sin undersökning. Den politiska kritiken mot Socialdemokraterna som 

Elofsson upptäckte är inte lika märkbar i filmerna från krigstiden, säkerligen på grund av bildandet 

av samlingsregeringen och återhållsamheten som man höll under kriget. Dock så är 

åsiktsskillnaderna mellan Högerpartiet och Socialdemokraterna märkbar i filmerna från 1944 som 

jag undersökt. 

 

 

                                                      

2 Elofsson, Johannes. Det röda spöket: en analys av valfilmer och valmanifest inför det svenska riksdagsvalet 

1948. Högskolan Dalarna, 2015. 
3 Elofsson, 2015, s. 46. 
4 Möller, Tommy, Svensk politisk historia: strid och samverkan under tvåhundra år, 3., [uppdaterade] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 133. 
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Metod och källmaterial 

Metod 

Att hitta en lämplig metod för att undersöka dessa filmer och besvara frågeställningen har varit 

knepigt. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad partierna ville förmedla för budskap till de som 

såg filmerna för att övertyga dem. Budskapen som undersöks kategoriseras som antingen explicita 

eller implicita.  Det explicita budskapet innebär de konkreta åsikter eller meddelanden som man 

uttrycker i filmerna där man hänvisar till väljarnas förnuft. Det implicita budskapet kännetecknas 

av de känslor som man vill väcka hos väljarna. Detta är något som Orla Vigsö uttrycker i sin 

beskrivning av den retoriska situationen i ett tal eller en text. Han menar att det kan finnas ett 

explicit eller ett implicit syfte. Exempelvis kan det handla om att övertyga mottagaren om en viss 

ståndpunkt eller om avsändarens goda egenskaper.5  

För att kunna genomföra denna undersökning så skall en kvalitativ innehållsanalys med retoriskt 

fokus användas. Boréus och Bergström menar att en innehållsanalys kan vara användbar ifall man 

syftar till att undersöka hur något värderas eller framställs.6 Detta lämpar sig väl till min 

undersökning då jag vill undersöka vad partierna vill förmedla för budskap till väljarna och således 

ta reda på vad det är partierna värderar. Jag har valt att använda mig av retorikens metoder för 

övertygande, etos, patos och logos i analysen. Genom att analysera filmerna utifrån dessa begrepp 

så kan jag enklare uppnå syftet och förhoppningsvis konkretisera vad det är för budskap som 

partierna ville förmedla i filmerna. 

Källmaterial 

Källmaterialet kommer från Filmarkivet vid Svenska filminstitutet och Kungliga biblioteket. 

Filmerna har digitaliserats och finns tillgängliga att se på hemsidan Filmarkivet.se. Arkivet vid 

Svenska Filminstitutet är ett av de äldsta i världen och i deras uppgiftsbeskrivning så ingår det att: 

”samla in, katalogisera, bevara, restaurera och göra det svenska filmarvet tillgängligt”.7 Filmerna som finns 

tillgängliga på Filmarkivet, bevaras i specialbyggda arkivet som har syfte att ge filmerna längsta 

tänkbara hållbarhet så att de bevaras till kommande generationer.  

                                                      

5 Vigsö, Orla, Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 218. 
6 Boréus, Kristina & Bergström, Göran (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys, Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018, s. 54. 
7 Filmarkivet.se, Om Filmarkivet.se. 
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Mellan åren 1928 och 1962 så producerades ungefär 160 valfilmer i Sverige och cirka 80 av dessa 

finns tillgängliga på Filmarkivet.se. Majoriteten av partierna använde sig av valfilmer, men det är 

främst Socialdemokraterna då de under en lång period var det styrande partiet i Sverige. 

Filminstitutet menar att dessa filmer kan användas som en källa för att bidra med kunskap om 

historien under 1900-talet. En viktig punkt att påpeka är att dessa filmer sågs främst på biografer 

fram till att man började använda sig av tv:n under slutet av 50-talet. Valfilmerna visades på 

biografer som förfilmer.8 

Avgränsning och problematik  

I undersökningen så har jag valt att hålla mig till krigsåren 1939 till 1945 då det främst är under 

dessa år som jag vill undersöka partiernas budskapsförmedling i filmerna. En ytterligare 

avgränsning är att jag valt att främst fokusera på filmerna från 1939 och valåren 1940 och 1944. De 

övriga filmerna kommer från 1942. Anledningen till att jag valt att inte ha med dessa i 

huvudanalysen är för att inte passera arbetets rekommenderade omfång och delvis på grund av 

tidsbrist. Dock så har jag fortfarande granskat dessa filmer och har med dessa i diskussionsavsnittet 

där jag går genom vilka synliga teman som finns i filmerna.  

Något som kan ses som ett problem i den här undersökningen är valet av metod. I analysen så 

tolkar jag och uppfattar innehållet som jag ser och upplever det. Det är fullt möjligt att någon som 

är mer kunnig och bättre lämpad för att utföra en retorisk analys skulle kunna göra annorlunda 

upptäckter. En person med bättre historisk förståelse för människors tankegångar under 1940-talet 

skulle säkerligen kunnat dra annorlunda slutsatser gällande hur man tolkade budskapen i filmerna. I 

analysen så går jag heller inte in i detalj på hur man genom språket försöker övertyga, snarare så 

ger jag mer en sammanfattande bild av innehållet i filmerna och tolkar vad det är för budskap som 

man vill förmedla och kopplar dessa till etos, patos och logos.  

                                                      

8 Filmarkivet.se, Tema Valfilmer. 
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Begrepp 

Retorik 

Kurt Johannesson är svensk professor i retorik och författare till boken Retorik – Eller konsten att 

övertyga.9 I boken så beskriver Johanneson att begreppet har sitt ursprung i antika Grekland och 

Rom. Under en lång period så var retorik ett obligatoriskt ämne i de västerländska skolorna. Ordet 

retorik betyder talandets konst. 10 

Efter andra världskriget så växte ett nytt intresse för retorik fram och det har sedan dess forskats 

och skrivits en hel del om ämnet. Johannesson menar att vi idag lever i informationssamhället och 

att begreppen information och kommunikation blivit en central del inom politiken, näringslivet och 

vardagslivet. Ytterligare så hävdar han att det finns en orsak till att retoriken blivit så pass aktuell 

idag. Förmågan att kunna övertala är väldigt viktig i informationssamhället. Vill man förmedla sin 

information så krävs det att man kan övertala mottagaren om att informationen är sann, värdefull 

och nödvändig.11 

Inom retoriken så finns det tre centrala begrepp för när man vill övertyga någon. När man avser att 

bygga upp förtroende genom att visa upp god karaktär så kallas det etos. Vill man väcka bestämda 

känslor hos någon så kallas det patos. Logos som är den grekiska termen för argumentation handlar 

om att övertyga någon genom att hänvisa till deras förnuft och rationella ställningstagande, detta 

gör man genom att ha ett stabilt argument som är sakligt och baserat utifrån fakta.12  

Johannesson ger exempel på hur dessa metoder kan synas i tal från före detta statsminister Olof 

Palme. Kontexten i talet är att Palme befann sig på ett flygplan på väg hem från en resa i Asien. 

Under flygfärden så fick han tag i en svensk tidning där det stora debattämnet handlade om mat för 

barn på ett hem för efterblivna. Palme berättar då om hans upplevelse i Asien där han fick se svält 

och barn som sprang efter honom kvarter efter kvarter för att tigga. Dessa barn menar han att de 

inte skapade några rubriker. Han uttrycker att man alltid måste se sin gärning ur ett internationellt 

perspektiv. I detta tal så vädjar Palme både till känslor och förnuft. Han vill väcka medlidande hos 

lyssnarna och hänvisa till deras förnuft genom att jämföra med barnen i Asien som har det betydligt 

                                                      

9 Johannesson, Kurt, Retorik eller konsten att övertyga, 2., rev. och omarb. uppl. [sic], Norstedt, Stockholm, 

2013. 
10 Johannesson, 2013, s. 7. 
11 Johannesson, 2013, s. 8. 
12 Johannesson, 2013, s. 18. 
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sämre. Man kan även se spår av etos här då Palme framstår som en sympatisk och förnuftig 

ledare.13 

Politisk kommunikation 

Jesper Strömbäck menar att politisk kommunikation handlar om hur politik kommuniceras. 

Strömbäck berättar att politik och kommunikation har varit sammanhängande sedan det funnits 

organiserade samhällen och att det inte är någon slump att retoriken utvecklades i antika Grekland. 

Frågorna om makt och utövning har på samma vis varit aktuella sedan det funnits organiserade 

samhällen.  Inom den politiska kommunikationen så finns det olika aktörsgrupper varav den mest 

centrala är politiker och partier som har uppgift att förändra samhället och vidareföra politiska 

budskap.14  

Strömbäck talar även om politisk strategisk kommunikation. Han menar att det inte räcker att 

politiska aktörer enbart har bra idéer ifall de vill åstadkomma förändring i samhället. De måste 

också kunna kommunicera dessa idéer på ett bra sätt som gör att de får ett ökat stöd. Det innebär att 

man måste ha ett strategiskt användande av kommunikation för att nå politiska mål. 15 

Valfilmer är definitivt ett strategiskt effektivt sätt för att kommunicera politiska budskap. Idag så är 

det ett väldigt vanligt verktyg för alla politiska partier. Vid den här aktuella tidsperioden för 

undersökningen så blev det alltmer förekommande att kommunicera politiska budskap via film och 

Socialdemokraterna var i framfronten i Sverige.  

Propaganda 

I boken Bild och föreställning – om visuell retorik så skriver Yvonne Waern, Rune Pettersson och 

Gary Svensson om propaganda. De menar att propaganda har som syfte att systematiskt sprida 

särskilda uppfattningar som t.ex. en ideologi, åsikt eller politisk uppfattning. Propagandan kan 

finnas i flera olika medier som tidningar, radio och tv. Propagandan kan spåras tillbaka till antikens 

Rom där man målade på vitkalkade väggar. Författarna förklarar också att propagandan har gamla 

anor och har alltid använt sig av moderna medier som verktyg. Under första världskriget så blev 

propaganda ett etablerat politiskt medel och man använde sig av radion för att sprida 

                                                      

13 Johannesson, 2013, s. 213-214. 
14 Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk 

kommunikation, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 29. 
15 Strömbäck, 2014, s. 218. 
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propagandabudskap senare under mellankrigstiden. Det var under andra världskriget som film och 

tv fick stor betydelse för propagandan och började flitigt användas av de olika stormakterna.16 

                                                      

16 Wærn, Yvonne, Pettersson, Rune &amp; Svensson, Gary, Bild och föreställning: om visuell retorik, 

Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 135. 
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Bakgrund 

Utrikes och inrikespolitik 

Klas Åmark berättar att Sverige var ett land med mycket begränsade utrikespolitiska ambitioner 

under 1920-talet och första hälften av 1930-talet. Relationerna till grannländerna var goda och till 

de europeiska stormakterna hade man en rutinmässig relation. Sverige var med i Nationernas 

Förbund där frågan om kollektiv säkerhet spelade en viktig roll. Tankesättet var att ifall ett land 

skulle anfalla ett annat land så skulle det ske kollektiva åtgärder. Sverige spelade en försiktig roll i 

NF enligt Åmark. Den kollektiva säkerheten var inte passande med den svenska neutraliteten och 

när det rådde målkonflikter så var det neutralitet som gällde för Sverige.17 

Den svenska utrikesministern Rickard Sandler var intresserad av att nedrusta försvaret, vilket var 

en del av hans konfliktförebyggande strategi. Istället menar Åmark att Sandler var för en 

förhandlingspolitik till Nazityskland som höll på att rusta upp sig. Sverige hade även vid den här 

tidsperioden levt i fred sedan 1814 vilket innebar att den svenska försvarsmakten var mycket 

oerfaren när det gällde krig. Det svenska försvaret byggdes ut under första världskriget men 

rustades sedan ned med regeringsmakten under 1920-talet.18  

Innan krigets start så existerade en röd-grön koalitionsregering med Socialdemokraterna och 

Bondeförbundet. Möller förklarar att samarbetet fungerade bra men det fanns vissa åsiktsskillnader 

gällande utrikespolitiken. Bondeförbundet ansåg att det fanns goda skäl till ett upprustat försvar 

med tanke på det ostabila läget i Europa, men Socialdemokraterna ställde sig skeptiska till detta. De 

andra borgerliga partierna hade även åsiktsskillnader angående detta. Folkpartiet stod närmre 

Socialdemokraterna i frågan och Högerpartiet närmre Bondeförbundet.19  

Möller betonar att opinionen i Sverige var splittrad före andra världskrigets utbrott men det fanns 

ett huvudsakligt mål som innebar att man skulle undvika att Sverige drogs in i ett krig. Det 

existerade även en antitysk och antisovjetisk attityd i landet och man förhöll sig kritisk till både 

ländernas krigsoperationer.20  

                                                      

17 Åmark, Klas, Att bo granne med ondskan: Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen, 

Ny, rev. och utök. utg., Bonnier, Stockholm, 2016, s. 75. 
18 Åmark, 2016, s. 87. 
19 Möller, Tommy, Svensk politisk historia: strid och samverkan under tvåhundra år, 3., [uppdaterade] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 132. 
20 Möller, 2015, s. 133. 
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Vid ett eventuellt krigsutbrott så planerade den svenska försvarsledningen ett scenario där en stor 

del av den svenska armén skulle placeras i finskt territorium vid ett sovjetiskt anfall mot Finland. 

Det var enligt uppfattningen att ett angrepp mot Finland var inledningen på ett angrepp mot 

Sverige. Detta scenario aktualiserades slutet av 1939. Dåvarande utrikesminister Rickard Sandler 

stod bakom planeringen hos försvarsledningen om att placera svenska armén i Finland men fick 

inte stöd av regeringen. Möller menar att fram till krigets utbrott så var de utrikespolitiska 

motsättningarna av inte särskilt stor betydelse, utan det var inrikespolitiken som fortfarande stod i 

fokus. Med Tysklands angrepp på Polen så förändrades detta och den svenska politiken kretsade till 

stor del kring frågan om hur Sverige skulle undvika att bli inblandade i kriget.21  

När kriget bröt ut så utmärkte Sverige en neutralitetsdeklaration, denna uttrycker Möller att den var 

svårt att upprätthålla då det sovjetiska angreppet mot Finland väckte stort engagemang i Sverige till 

skillnad mot den tyska interventionen i Polen. I Sverige så fanns det sedan en lång tid tillbaka en 

antisovjetisk attityd och det fanns en vilja av att hjälpa Finland.22  

En ny samlingsregering bildades 1939 och varade genom hela kriget. Möller förklarar att det rådde 

ett visst politiskt undantagstillstånd. Samtliga partier stod bakom målet om att hålla landet utanför 

kriget. Det fanns dock åsiktsskillnader mellan högern och socialdemokraterna i finlandsfrågan. 

Högerledaren Gösta Bagge ville stödja svenska frivilliginsatser till Finland och bidra med militär 

utrustning. Regeringen avvisade finsk begäran om stöd från Sverige och kungen klargjorde 19 

februari 1940 att något stöd till Finlands hjältemodiga kamp inte var att vänta sig.23  

Regeringen nekade kort därefter en begäran från England och Frankrike om att få transportera 

trupper över Norrland till Finland. Motiveringen till beslutet var att insatsen från västmakterna inte 

skulle ha någon märkvärdig betydelse i avgörandet av vinterkriget. Detta beslut bemöttes inte av 

lika stor kritik. Möller menar att detta beslut var ur en strikt neutralitetspolitiks synvinkel ett 

okomplicerat beslut men att det inte bidrog till att förstärka de svenska relationerna till de allierade. 

Den svenska neutralitetspolitiken ställdes inför svåra prov enligt Möller. När Danmark och Norge 

anfölls av Tyskland och blev övertagna så meddelade den svenska regeringen den tyska regeringen 

att de skulle fortsätta iaktta neutralitet. Sverige ställde upp på tyskarnas krav om att få transportera 

tyska soldater på svenska järnvägar. Ytterligare avsteg från neutraliteten skedde i samband med att 

Tyskland anföll Sovjetunionen 1941. Tyskland ville då förflytta en infanteridivision vid namn 

                                                      

21 Möller, 2015, s. 133. 
22 Möller, 2015, s. 133. 
23 Möller, 2015, s. 135. 
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Engelbrecht divisionen, över svenskt territorium. Man hade även andra krav som innebar att man 

ville tillåtas göra överflygningar över Sverige. 24 

Enligt Möller så ställde sig de flesta statsråd positiva till transitering. Högern och Bondeförbundet 

ställde sig för och inom Folkpartiet så var en majoritet även för. Det fanns en splittring inom 

Socialdemokraterna. Beslutet i riksdagsgruppen blev att en knapp majoritet ställde sig för 

transiteringen. Några andra som ställde sig för beslutet var utrikesminister Christian Günther, 

kungen, kronprinsen och militärledningen. Statsministern Per Albin Hansson var velig i frågan om 

transiteringen men ställde sig för beslutet tillslut. Enligt en minnesanteckning så resonerade 

Hansson att ett nej hade riskerat att få Sverige inblandade i kriget. Ett rykte som gick var att kungen 

även hotade med att abdikera ifall Hansson sa nej.25 

Åmark menar att Högern ansåg att det vore absurt att säga nej till kraven. Ett nej skulle riskera att 

Sverige hamnade i krig mot Tyskland och även i praktiken mot Finland. Detta argument stod 

högern enad bakom. Åmark påstår även att det fanns utpräglat tyskvänliga kretsar som inte var mot 

tanken om ett Tyskland som kontrollerade Europa.26 Ytterligare så berättar han att Bondeförbundet 

vid den här tiden var ett konservativt parti som hade förståelse för delar av den nazistiska ideologin 

och den nazityska politiken.27  

Censur 

Åmark förklarar att en viktig uppgift för den tyska utrikespolitiken var att påverka 

opinionsbildningen och pressen i Sverige. Man övervakade kontinuerligt den svenska pressen och 

vad de skrev om Tyskland. Åmark förklarar att den tyska ambassaden följde cirka 90 svenska 

tidningar.28 Därutöver så berättar Möller att en tillämpning av en paragraf i 

tryckfrihetsförordningen gav regeringen legitimitet till att dra in skrifter utan prövning från 

domstol. Detta innebar att ifall en skrift kunde skapa missförstånd hos en främmande makt så 

kunde regeringen sätta stopp för skriften.29 Regeringen installerade även andra verktyg för att 

ingripa mot tidningar, b.la. så infördes en transportsförbudsförordning som innebar att regeringen 

kunde förbjuda transport av skrifter som de ansåg olämpliga via järnväg eller annat fordon. I första 

hand så var det kommunistiska tidningar som stoppades och endast tio procent gällde 

                                                      

24 Möller, 2015, s. 135. 
25 Möller, 2015, s. 136. 
26 Åmark, 2016. s. 130. 
27 Åmark, 2016, s. 131. 
28 Åmark, 2016, s. 212. 
29 Möller, 2015, s. 137-138. 
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konfiskationer av nazistiska tidningar. Möller menar att p.g.a. kommunismen sågs som det största 

hotet mot den nationella säkerheten så innebar detta att många svenskar med kommunistiska 

sympatier fick inskränkningar i sina rättigheter. Man övervägde t.o.m. att förbjuda Sveriges 

kommunistiska parti, ett beslut som Högern, Bondeförbundet, kungen och utrikesministern ställde 

sig bakom.30 

Politiska läget vid krigsslutet 

När kriget började vända för Tyskland så förändrades den svenska utrikespolitiken och man var 

inte lika beviljande till tyskarna. Efter slaget vid Stalingrad 1943 så upphörde transiteringen av 

tyska soldater genom Sverige efter tryck från de allierade. Man uppmanade även att skära ned på 

handeln med Tyskland vilket gjorde att malmexporten minskades. Under de sista åren av kriget så 

ställde Sverige upp på de flesta av önskemålen från de allierade.31 

Möller förklarar att efter krigets så förändrades det inrikespolitiska läget snabbt. Samförståndet som 

hade funnits under kriget ersattes av en ideologisk konfrontation. Per Albin Hansson ville undvika 

detta förlopp och rekommenderade en fortsatt samlingsregering efter krigets slut. Statsministern 

ansåg att det fanns goda skäl att fortsätta en samlingsregering även i fredstid. Samarbetet hade 

fungerat och de åsiktsskillnader som fanns var inte så pass stora att man inte kunde lösa det genom 

kompromisser. Det fanns dock motsättningar inom Socialdemokraterna och en sida som inte 

önskade en fortsatt samlingsregering. Förutom Bondeförbundet så fanns det inte heller något 

tillräckligt stöd för en fortsatt samlingsregering vid krigets slut. Samlingsregeringen ersattes av en 

socialdemokratisk minoritetsregering sommaren 1945. Samlingsregeringen satt kvar till kriget 

upphörde men vid valet 1944 så bedrev partierna kampanjer av traditionellt slag.32 

Handel och ekonomi 

Åmark betonar att Sverige var en viktig handelspartner med Nazityskland och att man exporterade 

stora volymer av järnmalm till Nazityskland. En summa som beräknas ha varit omkring tio 

miljoner ton per år från hösten 1939 till 1943. När kriget började vända för Tyskland så minskade 

handeln med Sverige efter påtryckningar från västmakterna. Redan innan Hitlers maktövertagande 

1933 så var Sverige en viktig handelspartner med Tyskland och efter maktövertagandet så fortsatte 

handeln som vanligt. USA satte press på att Sverige skulle minska handeln, särskilt ville man att 

kullagerexporten skulle skäras ned, eller upphöra helt och hållet. Åmark menar dock att den 

                                                      

30 Möller, 2015, s. 136. 
31 Möller, 2015, s. 138-139. 
32 Möller, 2015, s. 142-143. 
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svenska utrikesledningen var angelägna om att fortsätta handeln med Nazityskland även efter 

uppsägningen av transiteringsavtalet i augusti 1943.33  

Lars Magnusson menar också att Tyskland hade varit den viktigaste handelspartnern för Sverige 

under kriget. Utöver malm så hade man även exporterat skogsprodukter, verkstadsprodukter. 

Importmässigt så hade Sverige köpt kol och andra viktiga råvaror från Tyskland34 Efter krigets slut 

rådde det omställningsproblem då exporten minskade avsevärt. Man befanns sig dock i en gynnsam 

situation enligt Möller då landets infrastruktur och produktionsapparat inte hade förstörts 

tillskillnad från de länder som varit inblandade i kriget. Det fanns också en större politisk, 

ekonomisk och social stabilitet som gjorde Sverige redo för efterkrigsdepressionen. Depressionen 

uteblev dock i Sverige och istället så blomstrade industrin och de följande åren så ökade 

levnadsstandarden i Sverige.35 

  

                                                      

33 Åmark, 2016, s. 202. 
34 Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia, 6., uppdaterade och rev. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, 

s. 375. 
35 Möller, 2015, s. 142. 
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Resultat 

Kontext valfilmer 1939–40 

Innan kriget startade så bestod regeringen av en röd-grön koalition med Socialdemokraterna och 

Bondeförbundet. Samarbetet fungerade bra fast det fanns åsiktsskillnader gällande utrikespolitiken. 

En av frågorna som debatterades var behovet av ett upprustat försvar. Socialdemokraterna ställde 

sig skeptiska till detta behov. Något som Möller menar är att opinionen i Sverige var splittrad före 

andra världskrigets utbrott, men det fanns ett huvudsakligt mål som innebar att man skulle undvika 

ett Sverige drogs in i ett krig. Möller hävdar även att det fanns en antitysk och antisovjetisk attityd i 

landet och man ställde sig kritiska till ländernas krigsoperationer.36  

När kriget drog igång så förklarade Sverige sig neutrala och en samlingsregering bildades 1939. 

Enligt Möller så fanns det ett politiskt undantagstillstånd och samtliga partier stod bakom målet om 

att hålla landet utanför kriget.37 Åmark klargör att det var vinterkriget som ledde till bildandet av en 

samlingsregering. Man ansåg att vinterkriget var en form av internationellt hot och en kris som 

krävde en samlingsregering. Detta innebar att politiskt så fick partierna lägga sina favoritfrågor åt 

sidan tills vidare, och landets resurser centrerades på en upprustning av försvaret och det 

ekonomiska livet under krigstiden. Valet 1940 bedrevs därför inte i vanlig anda, man valde att hålla 

sig återhållsamma.38  

I samlingsregeringen så behöll Socialdemokraterna de viktigaste posterna. Per Albin Hansson 

fortsatte som statsminister. Rickard Sandler som var inställd på att bidra med aktiv svensk hjälp till 

Finland, fick avgå som utrikesminister. Man var överens om att utrikespolitiken kunde bli 

komplicerad med partier som har åsiktsskillnader i regeringen, därför tillsatte man Christian 

Günther som var partilös som utrikesminister. Åmark berättar att de positioner som de borgerliga 

politikerna fick var mindre viktiga. Bondeförbundet fick behålla två av de tre poster som de hade 

haft i den tidigare koalitionsregeringen.39  

 

                                                      

36 Möller, 2015, s. 132-133. 
37 Möller, 2015, s. 135. 
38 Åmark, 2016, s. 84. 
39 Åmark, 2016, s. 84-85. 
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Arbetande demokrati (Socialdemokraterna, 1939) 

I augusti månad 1939, kort innan kriget officiellt startade så släppte Socialdemokraterna filmen 

Arbetande demokrati. Filmen handlar till stor del om det sociala reformarbetet som utförts i landet 

under de senaste åren. Exempelvis så talar man om vad man gjort för arbetslösheten, 

bostadsförhållanden, underhåll och byggande av vägar och broar, utvecklandet av yrkesskolan samt 

även olika välfärdsinsatser. I filmen så antyder man att läget i Europa är oroligt.  

Man inleder med filmklipp från en skogsfabrik i Norrland och till detta så talar man om den stora 

arbetslösheten som existerade när Socialdemokraterna tillträdde år 1933 och hur man med stor 

energi och beslutsamhet kämpat för att minska den. Senare så går man vidare till att tala om vilket 

insatser man gjort för förbättrandet av infrastrukturen. Här visas det upp olika projekt, t.ex. 

byggandet av broar. En av broarna man visar upp är Sandöbron som man beskriver som ett stort 

projekt som sysselsatt många människor. Man tar även upp olyckan som skedde i bygget som 

kostade ett flertal människor livet och hur det resulterat i att projektet hamnat i paus. 

En hint till oroliga tider i Europa finns även med i filmen då man kortfattat talar om byggandet av 

en gasmasksfabrik i Brastad, detta ämne lämnar man dock fort och börjar tala om andra projekt 

som t.ex. byggandet av en idrottsplats. Ytterligare så talar man om ungdomsarbetslöshet och hur 

man bedrivit arbete för att skapa fler arbetstillfällen för ungdomar genom att bygga fler 

yrkesskolor.  

Ett fokus ligger på bostäder och behovet av upprustning av bostäder som är i dåligt skick. Behov av 

vattenledningar talas det om och hur man hjälpt med bidrag för att förbättra detta. Utöver detta så 

talar man om problem med trångboddhet och hur insatser genomförts för att motverka detta. Man 

har även byggt lekstugor för barn.  

Andra förbättringar av sociala villkor gäller bidrag för mödrar och barn, förbättring av 

folkpensionen, införande av allmänfolktandvård som man föreslog 1938. Tillämpandet av 

semesterlagen och hur alla svenska medborgare nu har rätt till 2 veckor semester. 

Slutligen så understryker man att regeringen inte böjt sig för kris utan bekämpat den. Nya kriser 

kan undvikas och reformarbetet skall fortsättas att bedrivas oavsett. 

Etos, patos, logos 

Filmen syftar till att etablera förtroende för Socialdemokraterna som parti. Genom att man talar om 

alla positiva förändringar som genomförts under partiets styrelse så vill man poängtera att man är 
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ett kompetent och bra parti som står för goda värderingar och solidaritet. Detta kan man koppla till 

etos som innebär att man strävar efter att bygga förtroende genom att visa god karaktäristik.  

Samtidigt så handlar det om att väcka bestämda känslor hos väljarna som patos handlar om. 

Känslor av förtroende, belåtenhet och nöje för Socialdemokraterna som politiskt parti och alla 

insatser som de gjort för Sverige som land under de senaste åren. Detta kan exemplifieras i ett klipp 

i filmen där man diskuterar insatser man gjort för att förminska arbetslösheten och man framhåller 

att: ”Kampen mot arbetslösheten har bedrivits med all energi”.40 I detta klipp så får man en känsla av att 

partiet bryr sig om medborgarnas bästa intressen. Klippet där man talar om olyckan vid Sandöbron 

kan även ses som en metod för Socialdemokraterna att visa att de bryr sig om arbetarna och deras 

uppoffringar samt väcka medlidande hos väljarna.41 

Slutligen i den sista delen av filmen så berättar man att man inte böjt sig för kriser utan bekämpat 

dem. Vid nya kriser så kommer man undvika dessa och reformarbetet skall fortsätta bedrivas som 

vanligt. Det här kan man se som en uppmaning till väljarnas förnuft genom att poängtera att bara 

för att landet stött på kriser så innebär det inte att kriserna inte kan bekämpas och att utvecklandet 

av bättre förhållanden skall sluta.  

 

  

                                                      

40 Citatet kan finnas 1 minut och 40 sekunder in i filmen. 
41 5 minuter och 30 sekunder. 
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Folkets värn och välfärd (Socialdemokraterna, 1940) 

Folkets värn och välfärd släpptes av Socialdemokraterna i augusti 1940 då det andra världskriget 

var i fullgång. Man kan se filmen som en fortsättning på föregående film Arbetande demokrati som 

släpptes precis innan andra världskriget officiellt startade. Det finns många likheter mellan dessa 

två filmer då de både fokuserar på Socialdemokraternas reformarbete i Sverige. 

I den här filmen så fortsätter man tala om det sociala reformarbetet i Sverige med fokus på de 

senaste 25 åren. Man nämner bland annat förbättrandet av sociala villkor som exempelvis 

rösträttsreformen och regleringen av arbetsdagar, fackföreningspolitiken och dess roll i 

förbättrandet av arbetarnas villkor, höjning av löner, förbättrad infrastruktur, utvidgad 

skolundervisning, tandvård för barn och gratis undervisningsmaterial samt lunch i vissa delar av 

landet.  

Som i den föregående valfilmen så berättar man om den stora arbetslösheten som existerade innan 

Per Albin Hansson tillträdde år 1932 och hur man kämpade tillbaka mot arbetslösheten och den 

rådande depressionen och skapade bättre förhållanden.  

I den föregående valfilmen så talade man om hur man hanterat kriser och hur man i framtiden 

kommer att hantera dessa samtidigt som man fortsätter reformarbetet. I denna film så har nu andra 

världskriget dragit igång, vilket man påpekar att det har stört uppbyggnadsprocessen i Sverige. I 

nästkommande scener så skildrar man kriget och citerar b.la. statsministern Per Albin Hansson, 

försvarsministern Per Edvin Sköld samt Socialministern Gustav Möller. I dessa citat så talas det om 

Sveriges motståndskraft mot de hårda tiderna, den goda beredskapen och uppbyggnadsarbetet i 

landet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Etos, patos, logos 

Det finns många likheter med denna film och den föregående valfilmen. Strukturmässigt och 

handlingsmässigt så är de identiska. Syftet med filmerna är att betona allt det positiva som partiet 

lyckats åstadkomma under en viss period. Man vill bygga vidare på förtroendet som befolkningen 

har för Socialdemokraterna som ledande parti. Genom att belysa alla positiva förändringar som 

skett med partiet i styret så ämnar man övertyga väljarna om att partiet är kompetent och dugligt. I 

denna film så inriktar man sig lite mer specifikt på särskilda partimedlemmar som statsministern 

Per Albin Hansson, försvarsministern Per Edvin Sköld och socialministern Gustav Möller. Detta 

gör man för att övertyga väljarna om att dessa individer är kompetenta och gör ett bra jobb med att 

styra landet. 

Exempelvis i en del av filmen så visar man upp filmklipp som skildrar kriget och samtidigt citerar 

man ett tal från Per Albin Hansson där han talar upp landet vilja och beslutsamhet om att ta sig 

genom dessa hårda tider och bevara landets frihet. I detta klipp så bygger man upp Hansson som 

stark och förtroendegivande ledare. 42 

Per Edvin Sköld citeras senare i klippet där han berättar om landets goda beredskap och 

försvarsförmåga som växer sig starkare och starkare. På grund av den goda beredskapen så menar 

han att det inte finns något skäll till att avkall från Sveriges oberoende. Ifall någon vill bruka våld 

mot Sverige så finns det förmåga att sätta hårt mot hårt. I detta klipp så bygger man även Sköld 

som en stark och kompetent försvarsminister.43 

Man försöker väcka känslor av belåtenhet genom att påpeka allting som har åstadkommits i landet 

de senaste 25 åren. Ytterligare så försöker man väcka en ivrighet hos väljarna av att fortsätta denna 

uppbyggnadsprocess efter kriget är slut. Det blir en anknytning till väljarnas förnuftighet här då 

man lyfter fram allt det positiva och sedan anledningen till att arbetet saktats ner och hur man sedan 

ska fortsätta detta arbete som man gjort tidigare när kriget är över.  

En skillnad från föregående film är att kriget nu var i full gång och nu lägger man en del fokus på 

att tala upp Sveriges försvarsförmåga i filmen. Detta kan vara av syftet att man vill att befolkningen 

skall känna sig trygga. Man vill ju då även stärka förtroendet för Socialdemokraterna genom att 

visa att man tar försvaret och landets säkerhet på allvar. 

  

                                                      

42 Per Albin Hansson citeras 14 minuter in i filmen. 
43 15 minuter och 20 sekunder in i filmen. 
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Kontext valfilmer 1944 

Som tidigare nämnt i bakgrundsavsnittet så hade Sverige under kriget agerat beviljande till många 

av Tysklands krav. När krigslyckan började vända för Tyskland så förändrades den svenska 

utrikespolitiken till att inte vara lika beviljande. Efter slaget vid Stalingrad 1943 så upphörde 

transiteringen av tyska soldater genom Sverige och handeln med Tyskland minskades även. Detta 

efter påtryck från de allierade.44  

När kriget närmade sig sitt slut så förändrades det inrikespolitiska läget i Sverige enligt Möller. Det 

rådande samförståndet under kriget ersattes av en ideologisk konfrontation. Statsministern Hansson 

ansåg att det fanns goda skäl till att fortsätta samlingsregeringen även i fredstid. Det rådde dock 

motsättningar inom Socialdemokraterna och mellan de andra partierna som inte möjliggjorde detta. 

Vid valet 1944 så bedrev partierna kampanjer av traditionellt slag och var inte lika återhållsamma 

längre. Samlingsregeringen satt kvar till kriget upphörde. En socialdemokratisk minoritetsregering 

bildades sommaren 1945.45  

Valdebatten handlade enligt Möller av naturliga skäl om framtiden. Socialdemokraterna framhävde 

behovet av sociala reformer för barnfamiljer och pensionärer. Högern såg från sida behovet av att 

hålla ner statsutgifterna för att hålla nere skattehöjningarna.  Bondeförbundet som kom till att byta 

namn till Landsbygdspartiets Bondeförbundet fokuserade i vanlig ordning på jordbruksfrågorna. 

Kommunisterna såg framgångar genom att glida på det opinionsstöd som följde av Röda arméns 

framgångar enligt Möller samt att de anslöt sig till Socialdemokraternas efterkrigsprogram. 

Kommunisterna steg därför från 3,5 procent till över tio procent i valet.46   

I Socialdemokraternas nya partiprogram 1944 ändrade man retorik gällande förstatligandet av 

näringslivet och istället för en socialisering av företagen så betonades betydelsen av en starkare 

statlig planering. Denna statliga planering syftade till fixa full sysselsättning, höja 

levnadsstandarden och en rättvisare fördelning.47 Hos borgarna så växte ett motstånd till sig som 

innebar att man vill stoppa en socialistisk planhushållning. För Socialdemokraterna handlade det 

om att fullfölja den påbörjade folkhemstrategin.48  

  

                                                      

44 Möller, 2015, s. 138-139. 
45 Möller, 2015, s. 142-143. 
46 Möller, 2015, s. 143. 
47 Möller, 2015, s. 141. 
48 Möller, 2015, s. 143. 
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Hans livs lopp (Socialdemokraterna, 1944) 

Hans livs lopp är en spelfilm som släpptes av Socialdemokraterna augusti 1944. Filmen har dock 

med icke-fiktiva karaktärer, varav en av dessa statsministern Per Albin Hansson.  Filmen är delvis 

centrerad kring en individ som heter Lasse som är soldat. Inledningsvis så startar filmen i ett rum 

där ett gäng rastlösa soldater håller till. Det betonas bland en av soldaterna att beredskapen är viktig 

och därför kan man inte åka hem ännu. Man visar även upp när soldaterna patrullerar i skogen och 

där möts de på norska flyktingar. Flyktingar tas hand om av soldaterna och bjuds på mat. En av 

soldaterna frågar hur det är i Norge och då svarar flyktingen att det är förfärligt. Norrmannen säger 

till en av soldaterna att Sverige har klarat sig billigt undan varav soldaten svarar att 

beredskapsvakten kostar 6 miljoner om dagen året runt. Norrmannen förklarar att de fått betala för 

mer. De har mist sin frihet och får inte säga vad de vill och tänker. Svenska soldaten medger då att 

de har det värre och att det finns folk i Sverige som klagar trots allt.  

I ett annat klipp så samtalas det om betydelsen av beredskapen återigen. Samtalet är mellan en 

skräddarmästare som är en hängiven anhängare till Socialdemokraterna och en kund. De två 

individerna talar om hur viktigt det är att inte bara skydda landet ifrån hot utifrån utan även inifrån. 

De uttalar sig negativt mot kommunister och menar att de är en ohyra, dock specificerar man inte 

konkret varför man tycker det i detta klipp. Sedan talar de om Socialdemokraternas viktiga sociala 

arbete och hur illa det kunde se ut ifall borgare hade styrt landet som de ville istället. Man antyder i 

detta klipp att borgare inte bryr sig lika mycket om solidaritet och skräddarmästaren kommenterar 

att: ”vi ska känna att fosterlandet tillhör oss alla och inte ett fåtal”.49  

Man återvänder sedan till Lasse som är frustrerad över sitt liv. Först blir han inkallad och sedan blir 

han arbetslös. En kvinna vid namn Greta försöker motivera honom, men utan större framgång. Vid 

ett senare tillfälle så sitter Lasse med ett gäng herrar och blir påkommen med att ha en 

kommunistisk tidning ”Ny dag” på sig. Lasse säger till herrarna att de inte vet vad en kommunist är 

för något. De talar Lasse till rätta och förklarar kommunisternas brister.  

I nästkommande scen så medverkar statsministern Per Albin Hansson och samtalar med några 

individer som tycker att det är lite konstigt att det ska vara val trots allt som pågår omkring i 

världen. Hansson uttrycker att det konstiga är att vi kan gå till val trots förhållandena i världen och 

runt omkring oss kan fullfölja den demokratiska ordningen utan ens någon ändring i de 

                                                      

49 Citatet kan hittas ca 17 minuter och 28 sekunder in i klippet. 
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grundlagsfästa tiderna. Det är ett bevis på hur bra vi har det ställt, en förmån som han vill att folket 

skall uppskatta. Hansson talar även om neutralitetspolitiken och hur viktigt det är att bevara den.  

Slutet av filmen kretsar kring en sabotör som är beväpnad med pistol, denna individ har stulit 

hemliga ritningar och ämnar sabotera för svenska staten. Man specificerar aldrig varifrån den här 

individen kommer ifrån, men med tanke på att man vid flera tillfällen kritiserar kommunismen i 

filmen så kan man spekulera kring att det är en kommunistisk spion. Lasse tar upp jakten efter 

sabotören och stoppar honom. Filmen slutar sedan med att Lasse förklarar att han inte lägre är 

intresserad i kommunismen och att det var arbetslösheten som fick honom att tappa huvudet.  

Etos, patos, logos 

Denna film kan tydligt kopplas till logos. Det finns särskilda frågor och åsikter som man vill 

förmedla. Betydelsen av beredskapsarbetet är centralt då det berörs vid flera tillfällen i filmen. Man 

lyfter även fram hur kostsamt det varit för Sverige. Man vill även poängtera att kommunismen inte 

är bra och att det finns massvis med brister i deras resonemang. Något man även vill framhäva är 

att det är viktigt att vi har val och fullföljer den demokratiska ordningen även ifall det är oroligt 

runt omkring. Dessa benämnda punkter kan man se som en hänvisning till väljarnas förnuftighet, 

man informerar varför det är viktigt med beredskapsarbetet, varför kommunismen inte är bra, 

varför det är viktigt med val och att fullfölja den demokratiska ordningen. Vidare så kan man se 

scenen med den norska flyktingen som en hänvisning till de svenska medborgarnas förnuft, att det 

finns folk som drabbats betydligt värre än vad folket i Sverige har.50 

Särskilda känslor ämnar man då även att väcka hos väljarna. Förtroende för beredskapsarbetet och 

staten, samt även statens dedikation till att bevara den demokratiska ordningen. Misstänksamhet 

mot kommunismen vill man även väcka och betona varför kommunismen inte är bra alternativ. 

Något som Möller menar är att det fanns en antisovjetisk attityd sedan en lång tid tillbaka i Sverige 

51 och när regeringen tillämpade en paragraf i tryckfrihetsförordningen som gav de möjlighet till att 

dra in skrifter så var det främst kommunistiska tidningar som blev indragna.52 

Det rådde en växande misstänksamhet mot kommunismen och därför är det inte så udda att det är 

så märkbart i den här filmen. Det kan även påpekas att vid den här tidsperioden så såg man 

säkerligen Sovjetunionen och kommunismen som ett större hot mot den nationella säkerheten 

jämfört med Tyskland som höll på att försvagas. I Sverige så fanns det vid den här tiden många 

                                                      

50 Scenen börjar ca 8 minuter och 40 sekunder in i filmen. 
51 Möller, 2015, s. 133. 
52 Möller, 2015, s. 138. 
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som vände sig till det kommunistiska partiet, vilket visade sig i valet 1944 när det kommunistiska 

partiet fick mer än 10 procent av rösterna. Den starka kritiken mot kommunismen i filmen kan ses 

som en försvarstaktik för att stoppa det kommunistiska inflytande och som en chans för 

Socialdemokraterna att få över väljare på sin sida.  

Ytterligare så vill man minska förtroendet för borgare då man benämner hur illa landet kunde sett 

ut ifall borgare styrt istället. Detta kan vara av anledningen att vid 1944 års val så bedrev man 

traditionella kampanjer och därför ville minska förtroendet för borgarna. Högern lobbade vid 

valdebatterna för att hålla ner statsutgifterna och Socialdemokraterna framhävde behovet av 

ytterligare sociala reformer för bland annat barnfamiljer och pensionärer. Utöver detta så fanns det 

åsiktsskillnader gällande den statliga inblandningen i näringslivet.53  

I filmen kan man se spår av etos, särskilt i scenen med Per Albin Hansson. I den scenen så blir 

Hansson ställd en fråga om ifall det inte är konstigt ifall vi har val trots omständigheterna runt 

omkring. Hansson förklarar då att det är konstigt att man kan gå till val och fullfölja den 

demokratiska ordningen trots allting som pågår i världen. Här vill Hansson betona det gedigna 

arbetet som man gjort för att bevara den demokratiska ordningen. Detta kan man se som ett försök 

att visa upp god karaktäristik, att man trots omständigheterna fortfarande håller fast vid 

demokratiska principer.   

                                                      

53 Möller, 2015, s. 141-143. 
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Ett folk i arbete (Högerpartiet, 1944)  

Ett folk i arbete släpptes av Högerpartiet augusti 1944. Filmen inleder med att visa upp den svenska 

armén och dess soldater som genomför krigsövningar. Narratören berättar att sedan flera år tillbaka 

så har soldaterna övat i krigets hårda och krävande konst. Försvarsmakten har väl tagit tillvara på 

tiden och nu blivit en faktor att räkna med. Narratören förklarar också att denna förberedelse inte 

skett utan uppoffringar, först och främst ekonomiska men även så har soldaterna rykts ifrån sina 

dagliga gärningar.  

Narratören berättar att någon gång så måste kriget ta slut och alla komma hem igen och då måste 

näringslivet gjort allt i sin makt för att trygga en god sysselsättning till alla. Soldaterna måste känna 

att de under sin beredskapstjänst inte bara skyddat vårt land från att dras in i kriget utan även värnat 

och bevarat sin egen ställning, den utbildning, de arbeten och framtidsdrömmar som de hade. Men 

de måste även själva givetvis se till att effektivt utnyttja arbetsmöjligheterna som finns.  

Man tar även upp att lärdomarna från förra världskrigets slut är inte bara enbart fördelaktiga, men 

att vi nu ska se vad som gjorts för att det ska gå bättre den här gången. Narratören förklarar sen att 

de ska vända sig till några av Sveriges företagare och vad de gjort för ett möta en eventuell 

fredskris och för att kunna sysselsätta arbetarna. I filmen visas sedan olika industrier i landet och 

individer som är inblandade i dessa vad för insatser de gjort under kriget och efter för att göra det 

bättre gällande arbete och sysselsättning. Narratören hävdar även att det enskilda näringslivet 

sysselsätter tio gånger fler än vad staten gör och tillsammans så kan industrin och hantverket räkna 

med inte mindre än 920 tusen anställda.  

Etos, patos, logos 

Den här filmen fokuserar huvudsakligen på frågorna om arbete och sysselsättning. Man menar att 

beredskapsarbetet har varit dyrt under krigstiden och uppoffringar har gjorts. När kriget är slut så 

måste det finnas jobb och sysselsättning till alla. Något som man vill markera är att det ska råda fri 

företagsamhet då det enskilda näringslivet sysselsätter tio gånger fler än vad staten gör.  

I denna film så riktar man fokus på att bygga förtroende hos soldaterna och de som är behov av 

sysselsättning. Man berömmer soldaterna för deras insats och uppoffring under den här perioden. 

Man försöker bygga tillit genom att framhäva att man är fokuserade på att se till så att det finns 

jobb och sysselsättning till alla och att de har möjlighet att återuppta de arbeten, utbildningar och 

framtidsdrömmar som de haft tidigare.  
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Både etos och patos kan man koppla till denna film. Som parti så försöker man visa upp god 

karaktäristik genom att belysa sin medvetenhet om kriget och de uppoffringar som soldaterna fått 

göra. Som parti vill man dessutom förmedla till väljarna att man tänker göra sitt yttersta för att se 

till så att alla har jobb och sysselsättning. Genom att belysa dessa punkter så ämnar man etablera ett 

förtroende hos väljarna för partiet. Man försöker även väcka särskilda känslor hos väljarna. Hos de 

som varit delaktiga i beredskapsarbetet så vill man att de ska känna sig stolta över sin insats och 

man vill att de ska veta att det inte varit i onödan. Man kan även påstå att de försöker förstärka den 

frustration som somliga kanske känner över sin situation och att en lösning på detta kan vara en ny 

regering med Högerpartiet i styret.  

En koppling till logos kan man se då Högerpartiet försöker betona signifikansen med fri 

företagsamhet. En hänvisning till väljarnas förnuftighet gällande detta kan man se i att man 

poängterar att det enskilda näringslivet sysselsätter tio gånger fler än vad staten gör och 

tillsammans så kan industrin och hantverket räkna med inte mindre än 920 tusen anställda.  
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Högerns idéprogram (Högerpartiet, 1944)  

I Högerns idéprogram som släpptes av Högerpartiet augusti 1944 så lyfter partiet fram delar av det 

svenska samhället som de anser viktigt att fokusera på. Filmen har ingen talarröst utan består av 

musik och textinslag. Exempelvis så har man med skildringar av arbetslivet, lag och ordning, 

försvaret, enskild företagsamhet, läkarvård, folkpension, den kristna tron och familjen.  

Etos, patos, logos 

I filmen så finns det ingen berättarröst utan består istället av filmklipp kombinerat med texter. 

Exempelvis så finns det en del i filmen där följande text dyker upp: ”Högern sätter fosterlandet främst, 

dess trygghet och oberoende över alla andra politiska omsorger”. Medföljande detta textstycke så visas 

filmklipp på soldater, krigsbåtar och flyg. Den här stilen och retoriken används genom hela filmen 

där man använder sig av retoriken ”Högern kräver”, ”Högern sätter”, ”Svenska högern anser”. Ett 

annat exempel gällande kristendomen ser ut som följande: ”Högern fordrar att svensk folkuppfostran skall 

vila på en kristen grund”. Till detta visar man klipp från vad som ser ut att vara en kristen skola där 

eleverna sjunger en kristen låt.  

 

Inslag av etos finns då Högerpartiet vill bygga förtroende hos väljarna. Detta kan exemplifieras 

med hur Högerpartiet i filmen formulerar sig och uttrycker hur viktigt de anser att vissa delar av 

samhället är och hur de är redo att främja dessa delar av svenska samhället. Man betonar bland 

annat att Högern sätter fosterlandet och dess säkerhet först. Detta kan bygga förtroende genom att 

väljarna kan känna sig trygga med att Högerpartiet ser efter landets säkerhet. Ett annat exempel på 

hur man vill visa på god moral kan exemplifieras med hur man understryker att kristendomen är en 

viktig del i samhället: ”Högern vill skydda vårt folk mot nedbrytande krafter och ser i den kristna tron en 

uppehållande och renande makt i samhället, vilket bör vårdas som vår dyrbaraste egendom”. En koppling till patos 

kan även göras då Högerpartiet siktar på att väcka känslor av förtroende hos väljarna, vilket man 

gör genom att markera hur viktigt man anser att det är att värna om olika delar av samhället. Även 

logos kan knytas till filmen då Högerpartiet vill förmedla poängen att en röst på partiet innebär att 

man kan se efter landets bästa intresse och alla viktiga beståndsdelar av samhället. Man hänvisar 

till folket förnuft genom att påpeka hur bra det kan bli ifall man lägger sin röst på Högerpartiet.   
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Med samfälld kraft (Socialdemokraterna, 1944)  

Med samfälld kraft släpptes av Socialdemokraterna augusti 1944. Filmen handlar om det svenska 

jordbrukets ekonomiska behov. Inledningsvis så berättas det som hur jordbruket varit landets 

huvudnäring i flera sekel och att generationer av svenska män och kvinnor har tagit hand om 

jordbruket i landet, från Skåne till Norrland. Den svenska bonden har fått vara del av hårda tider 

och det har funnits tider då statsmaktens stöd varit nödvändigt. Ett förtroendefullt samarbete mellan 

bönder och arbetare har skapat gynnsamma avsättningsförhållanden för jordbruket och dess 

produkter vilket har tryggat jordbruksbefolkningens bärning. Under krigsåren så bestod detta 

samarbete trots hårda påfrestningar och jordbruket kunde tillgodose uppgiften att försörja 

befolkningens livsmedelsbehov. Socialdemokratin betonar att de vill bevara ett bärkraftigt jordbruk 

som en viktig beståndsdel i fredens Sverige.  

I filmen så berättar de även om att det finns behov av ekonomiskt stöd till jordbruket då det inte är 

lika bra överallt i Sverige. Många gårdar är små och dåligt utrustade, vilket leder till att 

produktionen inte blir bra och att arbetet är slitsamt. De framhåller att av jordbruket så består 70 

procent av alla gårdar av 2–10 hektar och resterande är över 10 hektar, men på det hela så består de 

mindre gårdarna bara av 30 procent av arean. Under den här tiden så förklarar de att det lär finnas 

över 100 000 gårdar som inte är tillräckligt stora eller har tillräckligt bra utrustning för att 

familjerna ska få tillräckligt för att försörja sig.  

Man lägger tonvikt på att Socialdemokraterna är redo att satsa på jordbruket då det behövs en 

jordbruksreform för att göra det mindre jordbruket ekonomiskt bärkraftigt. Detta handlar bland 

annat om att hjälpa till med anskaffning av moderna maskiner och även att staten borde stå för 

kostnaden av rör och annat material för inledning av vatten och avlopp.  

Etos, patos, logos 

Socialdemokraterna försöker övertyga genom att påpeka hur viktigt det svenska jordbruket har 

varit under hundratals år och att det är en viktig del med ett bärkraftigt jordbruk i fredens Sverige. 

Man försöker även övertyga om att Socialdemokraterna är medvetna om hjälpen som jordbruket 

behöver genom statliga bidrag. En majoritet av gårdarna är mindre och klarar inte av att försörja sig 

själva utan stöd så att de kan skaffa modernare utrustning och annat. Man påpekar att 

Socialdemokraterna är redo att satsa på jordbruket genom att införa en jordbruksreform som 

innebär en satsning på de mindre jordbruken.  
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I filmen så kan man se spår av samtliga retoriska metoder för övertygande. Etos kan kopplas till 

filmen då Socialdemokraterna försöker vinna förtroende hos jordbruksfolket och övertyga om att 

man är rätt parti för jordbruket. Detta gör man genom att först berömma jordbruket för dess viktiga 

roll som landets huvudnäring och sedan betona hur viktigt jordbruket är för framtiden och att 

Socialdemokraterna är redo att satsa stenhårt på att utveckla det. 

Patos som handlar om att väcka bestämda känslor hos åskådarna, kan man även göra kopplingar 

till. Socialdemokraterna vill först väcka stolthet hos väljarna genom att de berömmer jordbruket 

och bönderna för deras viktiga roll i näringslivet och de nu under en turbulent period lyckats klara 

av jobbet utmärkt. Man försöker även väcka känslor av att jordbruket måste förändras. Över 

100 000 gårdar är för små och har inte tillräcklig utrustning, jobbet är slitsamt och avlöningen blir 

inte bra. Detta påpekande kan väcka frustration hos lyssnaren och att förändring måste ske.  

Man hänvisar även till väljarnas förnuftighet genom att Socialdemokraterna påpekar i filmen att det 

är en självklarhet att jordbruket är viktigt och att en jordbruksreform måste ske för att skapa ett 

bättre och mer produktivt jordbruk.  
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Per Albins maning till deltagande i årets val (Socialdemokraterna, 1944) 

I denna korta film som Socialdemokraterna släppte i augusti månaden innan valet så har 

statsministern Per Albin Hansson huvudrollen. I filmen så uppmanar Hansson den svenska 

befolkningen till att delta i det kommandet valet den sjuttonde september. Vid föregående val 1940 

så hade omkring 1 miljon väljare inte röstat och detta vill man inte att det skall upprepas. Vid den 

här tidsperioden så började andra världskriget närma sig sitt slut. 

Etos, patos, logos 

Ett tal som är väldigt rakt på sak. Hansson informerar om att det svenska folket står inför val för 

andra gången under det här kriget. Han berömmer landet genom att påpeka att detta visar hur väl 

Sverige lyckats bevara sin handlingsfrihet och demokrati. Han uppmanar befolkningen till att vara 

förnuftiga och rösta. Föregående val så var det väldigt många som inte röstade och detta vill man 

inte upprepa. Det är viktigt att rösta inte bara för att Sveriges interna angelägenheter utan även för 

att fortsätta att visa att svenska folket är vakna och har en vilja att bevara sin frihet och fred. Detta 

tal genomsyrar för det mesta logos. Hansson är rak på sak och hänvisar till lyssnarnas förnuft och 

rationella ställningstagande. Han har korta men effektiva argument då han påpekar att detta handlar 

om att bevara landet frihet och fred. Samtidigt så ämnar Hansson väcka känslor av engagemang 

och stolthet hos väljarna. Engagemang för delaktighet i demokratin och stolthet för hur väl Sverige 

lyckats bevara sig under krigstiden. Detta tal fungerar således även till att bygga upp förtroende för 

Per Albin Hansson som statsminister och ledare för landet. 
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Konklusion 

I den här undersökningen av valfilmerna från krigstiden 1939–1945 så var syftet att ta reda på vad 

för budskap som partierna ville förmedla. Frågeställningen för undersökningen löd som följande: 

Vad för budskap ville de politiska partierna förmedla i sina valfilmer under krigstiden 1939–1945? 

I analysen så upptäcktes några särskilt tydliga budskap och punkter som partierna ville förmedla till 

väljarna. Dessa budskap har varit mer explicita eller implicita. De budskap som varit explicita 

diskuteras under teman och de mer implicita budskapen i form av känslor diskuteras under 

återkopplingen till etos, patos och logos. 

Teman 

Beredskapsarbetet & trygghet 

Något som särskilt kunde urskiljas mellan de två första filmerna från Socialdemokraterna var 

betoningen på beredskapsarbetet. Detta kan ju logiskt förklaras med att kriget ännu inte hade 

officiellt startat när den första filmen släpptes 1939. När Socialdemokraterna släppte Folkets värn 

och välfärd år 1940 så la man extra krut på att tala upp försvarsmaktens förmåga att försvara 

landet. Trots att man förklarade sig neutrala när kriget bröts ut så håller man en relativt aggressiv 

inställning i filmen gällande kränkningar mot landets neutralitet och frihet. Anledningen till att man 

tala upp försvarets förmåga kan sannolikt förklaras med Socialdemokraternas förtroendearbete och 

att det var viktigt att få befolkningen att känna sig trygga.  

I filmen Hans livs lopp som släpptes år 1944 närmare krigsslutet så återkommer man till att tala om 

beredskapsarbetet och dess betydelse. Man påpekar att beredskapen har stått landet dyrt 

ekonomiskt och soldater har fått uppoffra sin fritid. Man poängterar även att beredskapen inte bara 

handlar om att skydda landet ifrån hot utifrån utan även inifrån samtidigt som man förklarar hur 

kommunister är en ohyra. Denna negativa inställning mot kommunismen var något som fortsatte 

under efterkrigstiden, vilket Elofsson kunde notera i sin undersökning att samtliga politiska partier 

framställde kommunisterna som ett hot i riksdagsvalet 1948.54 

Det är inte bara Socialdemokraterna som fokuserat på att tala om beredskapsarbetets betydelse. 

Högerpartiet släppte Ett folk i arbete år 1944 och där förklarar man uppoffringarna som 

försvarsmakten och soldaterna fått göra och att försvaret nu har blivit en kraft att räkna med. I 

                                                      

54 Elofsson, 2015, s. 46. 
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Högerns idéprogram så skildrar man även försvaret och talar även om hur man sätter landet och 

dess trygghet först.  

En intressant notering är att Socialdemokraterna innan kriget inte var särskilt intresserad i ett 

upprustat försvar enligt Möller. Bondeförbundet och Högerpartiet ansåg att det fanns skäl till ett 

upprustat försvar p.g.a. det oroliga läget i Europa och Socialdemokraterna ställde sig skeptiska till 

det.55 Detta var dock innan kriget officiellt startade och allvaret kunde således inte förstås fullt ut. 

Något som kan observeras i dessa filmer är i alla fall att det fanns en vilja av att tala upp försvaret 

och dess förmåga att skydda landet från hot både utifrån och inifrån. 

Neutraliteten 

I flera av filmerna från Socialdemokraterna så talar man om betydelsen av att bevara freden och 

neutraliteten. I Folkets värn och välfärd så klargör man att neutraliteten är viktig och ifall någon 

kränker landets neutralitet så kommer man att ta detta på allvar. I Hans livs lopp så talar även 

statsministern Per Albin Hansson om hur viktigt det är med att bevara Sveriges neutralitet. Även i 

Per Albin Hanssons maning till deltagande i årets val så uttrycker Hansson att det är viktigt att 

bevara freden och friheten, dock nämner han inte specifikt neutraliteten i denna film. Sverige hade 

ju som tidigare nämnt hållit sig undan krig sedan 1814 och spelade en försiktig utrikespolitisk roll 

enligt Åmark.56 

Reformarbetet 

Socialdemokraterna lägger stort fokus i de två första filmerna på att tala om reformarbetet som de 

genomfört i Sverige under de senaste 25 åren. I Arbetande demokrati som släpptes 1939 och i 

Folkets värn och välfärd år 1940 så talar man om många av de insatser man gjort för att förbättra 

de sociala villkoren för Sveriges befolkning. I den sistnämnde så talar man om hur 

uppbyggnadsarbetet skall fortsätta när kriget är över och situationen i världen är mer stabil. I Din 

stad – en film om Göteborg som släpptes år 1942 så återkommer man till diskussion om 

reformarbetet med fokus på insatser man gjort i Göteborg gällande bland annat bostäder, sjukvård 

och utbildning.  I filmen Med samfälld kraft som släpptes 1944 så talar man även om ambitionerna 

man har gällande att genomföra en jordbruksreform för att förbättra villkoren för de mindre 

jordbruken. 

                                                      

55 Möller, 2015, s. 132. 
56 Åmark, 2016, s. 75. 
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Även Högerpartiet och Bondeförbundet har i sina filmer pratat om deras insatser för reformarbetet 

och deras ambitioner för framtida förbättringar. I filmen På prövad grund – för stadens framtid 

som släpptes av Högerpartiet år 1942 så berättas det om olika insatser som Högerpartiet gjort för att 

förbättra Stockholm för invånarna, till exempel gällande infrastruktur och bostadsförhållanden. 

Bondeförbundet fokuserar delvis i sin film från år 1942 Fosterlandet blir vad du gör det till – en 

filmberättelse om landsbygdens folk på att tala om hur kvinnorna på landsbygden är i behov av 

reformer som förbättras deras arbetsvillkor. 

Jordbruket 

Jordbruket skildras i kortare delar i flera av filmerna. Bondeförbundet och Socialdemokraterna 

tillägnade både varsin film som fokuserade på jordbruket. I filmen Med samfälld kraft från 1944 så 

informerar Socialdemokraterna om situationen för människorna på lantbruket och hur viktiga de är 

som en beståndsdel i fredens Sverige. Man talar även om behovet av ekonomiskt stöd till de mindre 

jordbruken och att Socialdemokraterna är redo att satsa hårt på jordbruket. I filmen Fosterlandet 

blir vad du gör det till – en filmberättelse om landsbygdens folk så fokuserar Bondeförbundet på att 

berätta om livet på landsbygden och hur situationen har förändrats och förbättrats med politisk 

representation och föreningsliv. Man benämner även behov av reformer för att förbättra 

arbetsförhållandena för kvinnorna på landsbygden.  

Högerpartiet och Socialdemokraternas åsiktsskillnader 

Åsiktsskillnader som kan ses mellan Högerpartiet och Socialdemokraterna är främst ekonomiska. I 

filmen På prövad grund – för stadens framtid som släpptes av Högerpartiet så diskuteras det om 

hur staten inte borde ta för mycket pengar från skattebetalarna och hur man istället borde 

rationalisera. Detta kan man se som en hänvisning till det stora sociala reformarbetet och hur det 

kostar landet mycket pengar. Man nämner även i filmen att man inte vill ha överorganisation och 

byråkratisering av näringslivet. Även i Högerns idéprogram så beskrivs även strävan efter fri 

företagsamhet. I Hans livs lopp som släpptes av Socialdemokraterna så riktar man i sin tur kritik 

mot borgarna och det påpekas att landet förmodligen hade sett mycket värre ut ifall de styrt istället. 

Man antyder i denna film att borgarna inte bryr sig lika mycket om solidaritet och jämlikhet. Som 

Möller belyst så kom valdebatten 1944 att handla av naturliga skäl om framtiden. 

Socialdemokraterna såg behov av att fortsätta reformarbetet för bland annat barnfamiljer och 

pensionärer och högern såg behovet av att hålla nere statsutgifterna för att undvika skattehöjningar.  
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Det rådde även åsiktsskillnader gällande den statliga inblandningen i näringslivet.57 Överlag så 

kritiserade partierna inte varandra särskilt mycket. När kriget närmade sig slutet så förhöll sig 

partierna mindre återhållsamma, något som kan utmärkas i filmerna. 

  

                                                      

57 Möller, 2015, s. 141-143. 
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Återkoppling till etos, patos, logos 

Något som kan utmärkas i analysen är att dessa begrepp oftast hänger ihop och faller inom samma 

resonemang. Det går oftast att hitta samtliga i varje film. Den enklaste att urskilja rent konkret är 

logos, när man syftar till att hänvisa till väljarnas förnuft och rationella ställningstagande. 

Exempelvis när narratören i Med samfälld kraft uttrycker varför jordbruket inte är så effektivt som 

det kan vara och varför en jordbruksreform är nödvändig. Ett annat exempel är i Per Albins maning 

till deltagande i årets val där statsministern tydliggör varför det är så viktigt att bevara landets 

frihet och att delta i valet. Ytterligare ett exempel till en hänvisning till väljarnas förnuft kan ses i 

Ett folk i arbete där Högerpartiet förespråkar fri företagsamhet och förklarar att det enskilda 

näringslivet anställer betydligt fler än staten. 

Patos som handlar om att väcka bestämda känslor, kan vara svårare att urskilja, men man har lite 

frihet till att spekulera på egen hand om vilka känslor det är upphovsmannen ämnar påverka.  Man 

kan med relativ säkerhet påstå att Per Albin Hansson i sitt tal inför valet 1944 ville väcka 

engagemang hos väljarna att delta och även känna stolthet över hur väl Sverige lyckats bevara sig 

under krigstiden. Man kan även med säkerhet hävda att man ville väcka misstänksamhet mot 

kommunismen i Hans livs lopp då man vid upprepade tillfällen kritiserar kommunismen som 

ideologi och sabotören i filmen är med största sannolikhet en kommunistisk spion. 

Etos som handlar om att bygga förtroende genom att visa god karaktäristik, är svårare att 

konkretisera. Ett huvudsakligt syfte med dessa filmer är att visa upp god kompetens och således 

bygga upp förtroende hos väljarna. Något man kan exemplifiera är hur partierna gör för att 

åstadkomma detta förtroende. Detta görs genom att man påpekar allt bra som man har gjort eller 

som man tänker göra samt vilka värderingar som man står för. Ett tydligt exempel på hur man talar 

upp sina politiska meriter kan ses i Socialdemokraternas Arbetande demokrati och Folkets värn och 

välfärd där man talar om reformarbetet under de senaste 25 åren. I dessa filmer så fokuserar man 

även på att bygga upp förtroende för några av partimedlemmarna. Särskilt i den sistnämnde filmen 

så kan man observera att man försöker bygga upp förtroende för statsministern Per Albin Hansson, 

försvarsministern Per Edvin Sköld samt socialministern Gustav Möller. Detta gör man genom att 

använda sig av filmklipp där man skildrar försvaret samt att man använder sig av citat där de talar 

om landets goda beredskap och starka vilja av att försvara landet mot krafter som kränker friheten 

och neutraliteten. 
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Didaktisk reflektion 

Det finns stor potential i valfilmer som undervisningsmaterial. Huvudsakligen så är det gynnsamt 

för att utveckla elevers historiemedvetande. En definition av begreppet som Klas-Göran Karlsson 

beskriver lyder som följande att: ”historiemedvetande är en mental kompass som hjälper oss att orientera oss i 

tiden och skapa mening i tillvaron, genom att relatera oss till ett tidssammanhang som är större än vårt eget utmätta 

liv”.58 Tidsperioden som dessa valfilmer utspelar sig i är väldigt händelserik och viktig för att förstå 

hur världen och synnerligen det svenska samhället och välfärden utvecklades. Filmerna som 

Socialdemokraterna släppte under krigstiden synliggör det stora reformarbetet som skett innan 

kriget och det som man planerade för framtiden. Förutom att lära sig om hur samhället utvecklades 

så kan man även få en historisk förståelse för hur man levde förr i tiden och således hur vi kom till 

att leva som vi gör idag. Man kan även lära sig om den politiska historian i Sverige och hur 

skiljelinjerna mellan partierna kom till. Ytterligare så kan man få en förståelse för hur de politiska 

partierna resonerande enligt dåtidens föreställningsvärld. 

Liknande så beskriver kommentarmaterialet för historia i gymnasieskolan att Historia är ett 

aktualitetsämne som skapar: ”sammanhang mellan det förflutna, nutiden och framtiden”.59 Enligt skolverket 

så skall ämnet historia ge elever möjlighet till att utveckla sin förmåga att: ”använda en historisk 

referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden”, samt: ”Kunskaper om tidsperioder, 

förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv”. 60 

Många tänkbara arbetsområden finns med valfilmer. Exempelvis så kan eleverna få titta på en film 

eller ett kortare stycke från en film och göra sin egen innehållsanalys. Två filmer som skulle 

fungera bra för att lära sig om det svenska samhällets utveckling är Socialdemokraternas film från 

1939, Arbetande demokrati och från 1940, Folkets värn och välfärd. I filmerna så talas det om det 

sociala reformarbetet som skett i landet sedan första världskriget. Genom att se dessa filmer så kan 

eleverna uppfylla skolverkets mål om att få eleverna att utveckla kunskaper i de ovannämnda 

målen. 

Utöver att lära sig om det svenska samhället utveckling så kan eleverna även lära sig om Sveriges 

inblandning i kriget. Utifrån vad jag har upptäckt i analysen så benämns kriget mest i den 

utsträckningen att det har påverkat uppbyggnadsarbetet i Sverige. Man pratar även en del om 

                                                      

58 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är närvarande: historiedidaktik som teori och 

tillämpning, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 57. 
59 Kommentarmaterial till ämnesplanen i historia i gymnasieskolan, Skolverket, Stockholm, 2011. 
60 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 

2011, s. 66. 
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beredskapsarbetet och hur det kostat landet dyrt. Klipp som skildrar dessa punkter skulle man 

kunna visa eleverna för att demonstrera vad för effekt kriget hade på länder som inte var direkt 

inblandade i kriget. I filmerna så berörs även neutralitetspolitiken och hur viktigt det är för Sverige 

att bevara den. Att lära sig om den svenska neutraliteten kan vara viktigt, men även att tillägga med 

andra källor för att redovisa för eleverna hur den svenska neutraliteten kan problematiseras med 

tanke på transiteringen och handeln med Tyskland.  

I filmen Hans livs lopp så kan man även se hur man resonerade kring kommunismen i Sverige. 

Filmklipp som visar attityden gentemot kommunismen kan användas i arbetsområde som berör 

kalla kriget.  
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