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Abstract 

“Tax-free Andersson”: A study of Social Democratic election films and posters 

1930-1994 

The purpose of the research in this essay was to study the messages from the 

Swedish Social democratic party in their election films from 1930, 1954, 1962 

and 1994, and in their election posters from 1930, 1954 and 1962. The aim 

was to understand what messages the party transmitted, and to see what 

changes there has been over time. Both a rhetorical analysis with focus on the 

use of ethos, pathos and logos as well as a content analysis have been used as 

methods for this study.  

 The results have shown that some themes are reappearing in 

several of the years, such as collaborations and cooperatives. Another theme, 

employment, is important in both the election film from 1930 and from 1994, 

but can in opposite of the collaboration/cooperatives theme be strongly 

connected to events taking part at the same time as the film was made.  

 There has also been a distinct transformation in genre and length 

of the films. In 1930 and 1954, the films are made as real motion picture film, 

while the one from 1962 reminds more of a documentary and the film from 

1994 looks like a modern advertising film. The first film was about 40 minutes 

long, and by the years they seem to have gotten only got shorter and shorter. 

The film from 1994 is only 30 seconds long.  
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1 Inledning 

Ett skattefritt samhälle där man kunde stå på egna ben och sköta sitt lät som 

den ljuvaste dröm för Andersson. Så när han en dag vaknar och inser att denna 

dröm gått i uppfyllelse är han full av glädje, som dock inte blir långvarig. Snart 

består Anderssons vardag av problem och stora utgifter när barnen inte längre 

får gå kvar i skolan, när han inte får köra på vägarna utan att betala avgift och 

när han måste betala för sitt eget försvar. Den ljuva drömmen om ett skattefritt 

samhälle förbyttes snabbt i en hemsk mardröm. Som tur är vaknar Andersson 

sedan upp och inser att det hela faktiskt bara varit en dröm, och att han 

fortfarande är skattebetalare. Något som han nu dock är mycket glad över, då 

han insett vilka fördelar det för med sig. Så presenteras i alla fall det skattefria 

samhället i Socialdemokraternas valfilm1  Skattefria Andersson från 1954, 

vilken är en del av det källmaterial som analyseras i denna uppsats.  

 Just Skattefria Andersson är en av de valfilmer som brukar 

räknas som ett guldkorn inom genren, och i och med att de i många år innehaft 

makten i Sverige så sticker Socialdemokraterna ut i användandet av valfilm.2  

 Syfte och frågeställningar  

I den här uppsatsen ska fyra valfilmer och ett antal valaffischer analyseras, 

samtliga skapade för Socialdemokraterna år 1930, 1954, 1962 och 1994. Syftet 

med undersökningen är att fastslå vilka budskap som partiet förmedlar i 

valmaterialet, som i detta fall syftar på valfilmer och valaffischer, och utföra 

en jämförande analys över förändringen av dessa budskap. 

Socialdemokraterna har under lång tid varit största parti i Sverige, och av den 

anledningen är det intressant att se hur partiet har lockat till sig sina väljare 

                                                      

1 Då dessa filmer inte kommer från något valår (förutom 1994) så vore möjligtvis 

propagandafilm en bättre passande benämning. Dock tycks ordet valfilm vara det vedertagna 

begreppet sett till annan litteratur, och därför kommer det att användas även i denna uppsats. 
2 Kermanshahani, Filmarkivet.se Valfilmer, 2018 (Avläst 2019-11-22).  
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genom sina valfilmer och valaffischer, och hur detta har förändrats över tid. 

Det finns flera studier där valmaterial använts som källor, dock bygger dessa 

studier i många fall på mer nutida material. Här används ett äldre källmaterial 

och utvecklingen inom ett och samma parti följs, vilket ämnet intressant att 

studera ur ett vetenskapligt perspektiv då ingen liknande studie har kunnat 

finnas. De frågeställningar som ska besvaras i uppsatsen lyder som följer:  

 Vilka budskap förmedlar Socialdemokraterna i sitt valmaterial?  

 Hur har det förändrats över tid? 

 

Även en didaktisk frågeställning besvaras i uppsatsen, dock kommer denna att 

vara fristående från resterande del av studien och besvaras i en didaktisk 

reflektion i slutet av uppsatsen. Den didaktiska frågeställningen lyder:  

 Hur kan källmaterialet användas i undervisningssammanhang?  

 Disposition  

Denna uppsats tar sin början i de teoretiska perspektiv som finns kopplade till 

arbetet. Detta kommer sedan att övergå i rubriken Forskningsläge, där tidigare 

forskning med anknytning till ämnet diskuteras. Därefter tar rubriken Metod 

och material vid, där metodvalen diskuteras och problematiseras, samt så 

presenteras även det valda källmaterialet. I denna del diskuteras även de 

avgränsningar som gjorts. Efter detta följer ett kapitel benämnt Bakgrund, vari 

bakgrundsinformation som är av vikt att ha kännedom om för förståelsen av 

uppsatsen presenteras. Efter Bakgrund kommer kapitlet Resultat och analys. I 

Resultat och analys presenteras alltså resultaten från studien, och materialet 

presenteras i kronologisk ordning med början år 1930 och slut år 1994. Här 

beskrivs och analyseras materialet, frågeställningarna besvaras och en 

diskussion om förändringen förs. Därefter kommer slutsatser gällande 

frågeställningarna att dras. I kapitlet Slutdiskussion följer en sammanfattning 

av studien. Uppsatsens sista del är Didaktisk reflektion, vilket är den del som 
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ämnar besvara den didaktiska frågeställningen i uppsatsen gällande hur 

materialet kan användas i undervisningssammanhang.  

2 Teoretiska perspektiv  

  Retorik  

Retorik är vad som användas som teoretisk bas till denna uppsats, då retorisk 

teori ser kommunikation “som en samhällelig påverkansfaktor”.3 Retorik går 

ut på att övertyga en publik och utvecklades tidigt till att användas inom 

politiken. Aristoteles ses som grundaren för retoriken, och menar att retorik är 

“studiet av allt det som är ämnat att övertyga”.4 Denna definition av begreppet 

är något som passar än idag då man inte enbart fokuserar på talet, utan även 

på saker som bilder, färgval och klippning med mera.5 Teorin är applicerbar 

på det källmaterial som används i denna studie, då valfilmerna och 

valaffischerna är politisk propaganda, alltså med syfte att påverka väljarna och 

övertyga dem om att rösta på Socialdemokraterna.  

 Retorik kan användas på flera olika sätt, men i denna studie 

bygger retoriken på att det krävs flera olika typer av argument för att en 

människa ska kunna övertygas. Det finns därför vad som brukar betecknas som 

tre grundläggande appellformer inom retoriken; ethos, logos och pathos. Dessa 

tre former hänger ihop med varandra och är alla nödvändiga för att man ska 

kunna övertyga. Nedan följer en kortare beskrivning av begreppen var för sig:  

 

Ethos: Ethosargument syftar till känslor och bygger på egenskaper som finns 

hos avsändaren, och att mottagaren känner ett förtroende för denne. Detta 

förtroende kan bygga på saker som avsändarens kompetens, om den har en 

god inställning mot betraktaren eller hur dess moral ser ut.  

                                                      

3 Mral i Ekström & Larsson (red.) 2000, s. 152.  
4 Vigsø i Ekström & Larsson (red.) 2010 s. 217.  
5 Vigsø i Ekström & Larsson (red.) 2010 s. 216-217.  
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Logos: Vänder sig till förnuftet hos mottagaren och håller sig saklig med fakta 

som underlag. Dessa argument kräver alltså att betraktaren kan föra rationella 

resonemang och ställningstaganden.  

 

Pathos: Pathosargumenten syftar till känslor hos mottagaren, och bygger på 

att man skapar känslor hos betraktaren. De känslor man önskar framkalla kan 

vara både av positiv eller negativ sort.6  

Som grund för de teoretiska perspektiv som finns i denna uppsats ligger 

retorik, då en retorisk analys öppnar upp för att analysera verbala likväl som 

icke-verbala former av samhällskommunikation.7 Enligt retorik- och 

kommunikationsforskaren Orla Vigsø har retorik på senare tid fått stor 

betydelse inom medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning, även om 

den under lång tid funnits med som ett vetenskapligt ämne och metod.8 Att 

använda retorik som utgångspunkt lämpar sig väl även för en historisk studie 

eftersom retoriken har en nära koppling med politiken, där det handlar om att 

övertyga människor genom att förmedla budskap. Retoriken kan alltså 

användas för att analysera vilka budskap Socialdemokraterna förmedlar 

eftersom det handlar om deras kommunikation.  

 Kommunikationsteori  

Eftersom syftet med uppsatsen är att studera budskapen som 

Socialdemokraterna vill förmedla i sitt valmaterial, det vill säga deras 

kommunikation med folket, lämpar sig också kommunikationsteori. 

Kommunikationsteori är en teori som riktar in sig på kommunikation mellan 

olika ting, som till exempel människor.9   

                                                      

6 Vigsø i Ekström & Larsson (red.) 2010 s. 220-221.  
7 Mral i Ekström & Larsson (red.) 2000, s. 151.   
8 Vigsø i Ekström & Larsson (red.) 2010 s. 215.  
9 Nationalencyklopedin <www.ne.se>: “Kommunikationsteori” (avläst 2019-12-05).  

http://www.ne.se/


 

5(51) 

 

 Enligt statsvetaren Peter Esaiasson, bygger de flesta 

undersökningar med kommunikationsteori som grund på en modell med 

sändare-meddelande-kanal-mottagare, där partiet fungerar som sändare, 

budskapet är meddelandet och mottagaren är väljarna. Kanalerna är alla 

möjliga sätt för sändaren att sprida sitt meddelande till mottagaren med. 

Empiriska undersökningar som bygger på denna teori menar han kan ha sitt 

fokus på vilken kanal som används och vilka budskap som förmedlas.10 I det 

här fallet kommer fokus att i första hand ligga på meddelandedelen av 

modellen, och alltså fokusera på budskapet för att undersöka partiets 

kommunikation och förändringen av denna över tid. I och med detta spelar 

även kanalerna roll eftersom det är de som förmedlar meddelandet, och som 

redan nämnt är kanalerna i detta fall de valfilmer och valaffischer som 

Socialdemokraterna ger ut.  

 Kommunikationsteorier har dock utvecklats inom flera olika 

forskningsfält eftersom dessa står inför olika problem, och exempelvis går en 

variant av teorin att finna inom massmedieforskningen.11 Ser man till 

kommunikationen inom massmedieforskningen finns det även där aspekter 

som är relevanta i synen för kommunikationen mellan Socialdemokraterna och 

folket genom valfilm och valaffisch. Där beskrivs kommunikationen som 

indirekt, enkelriktad, offentlig och samtidig, det vill säga sändaren befinner 

sig inte på samma tid och plats som mottagaren och ofta går kommunikationen 

genom teknik, den möjliggör inte någon direkt respons, kommunikationen är 

riktad till en okänd grupp, och budskapet når en stor grupp i princip 

samtidigt.12 Både valfilmerna och valaffischerna hör alltså till denna typ av 

masskommunikation.  

                                                      

10 Esaiasson 1990 s. 31.  
11 Nationalencyklopedin <www.ne.se>: “Kommunikationsteori” (avläst 2019-12-05).  
12 Nationalencyklopedin <www.ne.se>: “Masskommunikation” (avläst 2019-12-05).  

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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 Film som historiskt källmaterial  

Bildmaterial i form av exempelvis filmer har inte varit särskilt välanvänt inom 

historievetenskapen, men det kan ha en funktion i att bidra med kunskaper om 

det samhälle där och då det producerades.13  Tommy Gustavsson, professor i 

filmvetenskap vid Linnéuniversitetet, menar att filmen till början sågs som 

mycket användbar inom historievetenskapen, eftersom den avbildade allting 

så som det var. Film som källmaterial och historievetenskap kom dock inte att 

samarbeta särskilt väl. Historia har kunnat användas vid filmskapande, men 

historievetenskapen har inte tagit lika stor hjälp av filmmaterial som 

källmaterial.14 Gustavsson menar också att film kan användas som en källa på 

tre olika sätt, och att alla dessa visar närheten till samtiden i vilken filmen 

producerades. Han menar att det (i) går att använda film som en konkret 

historisk källa, (ii) som en källa till skildringar av personer och händelser och 

även (iii) som en källa till tidsbundna syner på saker såsom kön och etnicitet.15 

Relaterat till dessa tre synsätt används film i denna uppsats som källa till 

tidsbundna syner, det vill säga det tredje av Gustavssons synsätt. Detta synsätt 

menar han går att applicera på all form av film, inte enbart historisk.16 Syftet i 

denna studie är att se förändring över tid vilket Gustavsson menar att film med 

dess nära koppling till sin samtid lämpar sig mycket väl till, likväl som att 

“undersöka samtida föreställningar”.17  

                                                      

13 Gustavsson, Tommy. 2006. “Filmen som historisk källa: Historiografi, pluralism och 

representativitet”. Historisk tidskrift 126:3, s. 472.  
14 Gustavsson, Tommy. 2006. “Filmen som historisk källa: Historiografi, pluralism och 

representativitet”. Historisk tidskrift 126:3, s. 472.  
15 Gustavsson, Tommy. 2006. “Filmen som historisk källa: Historiografi, pluralism och 

representativitet”. Historisk tidskrift 126:3, s. 473 - 474.  
16 Gustavsson, Tommy. 2006. “Filmen som historisk källa: Historiografi, pluralism och 

representativitet”. Historisk tidskrift 126:3, s. 483.  
17 Gustavsson, Tommy. 2006. “Filmen som historisk källa: Historiografi, pluralism och 

representativitet”. Historisk tidskrift 126:3, s. 488.  
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 Forskningsläge  
Inom ämnet som behandlas i denna uppsats, finns en del tidigare forskning 

vilken presenteras här i kapitlet Forskningsläge. I detta fall rör det i första hand 

tidigare forskning som har behandlat valmaterial i form av filmer och 

affischer, svenska valkampanjer och socialdemokratin.  

 Bland tidigare forskning kring valmaterial och valkampanjer 

finns flera olika verk med något olika inriktning. Tidigare nämnda Peter 

Esaiasson har i sin avhandling Svenska valkampanjer 1866 - 1988 redogjort 

för ett stort antal svenska valkampanjer, och vad som präglat respektive val. 

Han har också delat in sin undersökningsperiod i sex olika kronologiska 

kategorier, som alla utmärks av olika drag. Orla Vigsø, som forskar om politisk 

kommunikation och kriskommunikation vid Göteborgs universitet, bidrar 

också till forskningsläget för denna studie i och med sitt verk Politik i det 

offentliga rummet. Där har Vigsø studerat en större mängd svenska 

valaffischer mellan 1911 och 2010, och hur man i ett brett perspektiv har 

förmedlat sig genom dessa. Även här finns i likhet med Esaiasson en 

epokindelning gjord i materialet. Vidare bör även Valretorik - om politikens 

språk i partipropagandan av Nicklas Håkansson nämnas. Håkansson är docent 

och universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs 

universitet. I sin avhandling studerar Håkansson detaljerat de budskap som 

partierna på nationell nivå sänder ut till medborgarna under valrörelser. 

Håkansson intresserar sig dock i första hand för hur partierna språkligt 

försöker framföra sina budskap, och inte på exempelvis sakinnehåll. Eftersom 

jag i denna studie ämnar titta både på retorik och sakligt innehåll är 

Håkanssons avhandling av vikt, främst gällande de retoriska momenten och 

aspekterna.  

 Tidigare har det även forskats på området om hur arbetarrörelsen 

har använt sig utav media. Ett verk som behandlar detta är Medier & politik: 

Om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet, som är ett 

samlingsverk med Mats Jönsson och Pelle Snickars som redaktörer. Jönsson 
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är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet och 

har riktat in sig på film. Snickars är mediehistoriker och verksam vid Statens 

ljud- och bildarkiv där han är forskningschef. Samlingsverket tar i flera kapitel 

upp film i förhållande till arbetarrörelsen och socialdemokratin. I boken 

beskrivs hur användningen av media sett ut inom arbetarrörelsen, samt så ger 

den en mediebild av rörelsens historia.  

 Flertalet studentuppsatser har också skrivits där valmaterial 

använts som källmaterial och där syftet har varit att studera budskapen i 

valmaterial. I flera fall använder sig dock dessa studentuppsatser av mer 

samtida valfilmer i sina undersökningar, och riktar inte in sig på att se någon 

historisk förändring. Vidare finns ändå vissa som använder sig mer utav ett 

historiskt källmaterial. Ett exempel på en sådan uppsats är Valfilmens roll i 

Sverige under Andra världskriget av Linus Bergström vid Linnéuniversitetet. 

I denna kandidatuppsats studerar Bergström vilka budskap som förmedlas i ett 

antal olika valfilmer, med hjälp av retorisk analys med fokus på ethos, pathos 

och logos. I det avseendet finns alltså likheter med denna uppsats. Dock finns 

en stor skillnad i och med att Bergströms studie enbart begränsar sig till Andra 

världskriget, där han också studerar filmer från olika partier. I denna studie är 

syftet att följa utvecklingen hos ett och samma parti.  

 Att studera utvecklingen av vilka budskap som förmedlas i 

Socialdemokraternas valmaterial är det som jag i och med denna uppsats 

kommer att tillföra till det rådande forskningsläget. Detta genom att kartlägga 

hur budskapen och förmedlingen av dessa förändras och utvecklas i valfilm 

och valaffisch. Ett och samma politiska parti kommer att följas i studien för att 

få en konkret bild av detta partis utveckling.  
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3 Metod och material  

 Metod  
Den studie som presenteras i denna uppsats är av komparativ sort. Detta 

eftersom studien ämnar jämföra budskapen i socialdemokratiska valfilmer och 

valaffischer från olika årtal för att uppmärksamma förändringar och likheter.  

 Studien kommer dock kräva ytterligare metoder för att anskaffa 

resultat som är möjliga att jämföra med varandra. Därför används både retorisk 

analys och innehållsanalys för att besvara frågeställningarna.  

 En innehållsanalys bör vara passande för att kartlägga vilka 

budskap som Socialdemokraterna förmedlar i sitt valmaterial. Med 

användning av innehållsanalys som metod öppnas möjlighet för att analysera 

innehållet, och även för att kunna kategorisera de ämnen eller teman som 

partiet framhäver i valmaterialet. Genom att utföra en kategorisering av de 

ämnen som framkommer blir det enklare att se ifall det är så att vissa ämnen 

figurerar mer och är mer återkommande än andra ämnen som kanske är mer 

tillfälliga, vilket leder till att det alltså blir enklare att upptäcka potentiella 

mönster i denna typ av budskap. Kategoriseringen sker separat i varje film, där 

en kategorisering alltså görs av de teman som framkommer, såsom exempelvis 

skatt och kooperation. Med denna metod bör det också vara möjligt att dra 

slutsatser om partiet har en positiv eller negativ vinkling av de olika temana, 

det vill säga vad Socialdemokraterna vill förmedla sig vara för eller emot. 

Detta blir möjligt att analysera genom att se om ett visst ämne diskuteras och 

framställs som positivt eller negativt. Denna del är viktig av den anledning att 

den är nödvändig för att kunna se vilka budskap som förmedlas i samband med 

de ämnen som lyfts fram i materialet, och inte bara ämnena i sig.  

 Vidare används som tidigare nämnt också en retorisk analys för 

att söka svar på frågeställningarna. Den retoriska analysen används på det sätt 

att ethos-, pathos- och logosargument undersöks i källmaterialet, för att se hur 

partiet använder sig av dessa retoriska medel för att förmedla budskap och 

övertyga väljare att rösta på dem.  
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 I sin avhandling Valretorik - om politikens språk i 

partipropagandan framhäver Nicklas Håkansson att tre dimensioner i politisk 

retorik finns, vilka partiernas kommunikativa behov utgör. Dessa tre 

dimensioner är vad som används för analysen i denna studie:   

 

"1) politikens innehåll i vid mening - att ge uttryck för de olika mål och 

ståndpunkter man företräder; 2) den politiska scenen - att uttrycka hur 

man ser på och relaterar sig till omvärlden och dess aktörer, samt 3) 

relationen till mottagarna, det vill säga medborgarna - att förhålla sig 

till sin publik och att framställa den egna personen och det egna partiet 

som trovärdigt inför den."18  

 

Den första punkten gällande att ge uttryck för ståndpunkter och mål, samt 

punkt nummer två om hur man relaterar sig till omvärlden och andra aktörer, 

är båda de två aspekter som vars svar ska sökas genom innehållsanalysen. 

Detta eftersom det, som sagt, med hjälp av den kommer belysas vilka ämnen 

det är som förekommer samt om de skildras positivt eller negativt. Den tredje 

punkten, gällande relationen till mottagarna och att framställa det egna partiet 

som trovärdigt, är den punkt där den retoriska analysen blir viktig för att kunna 

fastställa vilka budskap Socialdemokraterna förmedlar.  

 Källmaterial  

 Det källmaterial som används är alltså valfilmer och valaffischer som använts 

av Socialdemokraterna. De fyra valfilmerna är Bonde och arbetare (1930), 

Skattefria Andersson (1954), Förändringens vind (1962) samt Slöseri (1994). 

Samtliga finns tillgängliga via hemsidan Filmarkivet.se, och går att nå via 

länkarna i tabellen (fig. 1).  

 

                                                      

18 Håkansson 1999 s. 35.  
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Bonde och 

arbetare (1930)  

https://www.filmarkivet.se/movies/bonde-och-arbetare/ 

Skattefria 

Andersson 

(1954)  

https://www.filmarkivet.se/movies/skattefria-andersson/  

Förändringens 

vind (1962)  

https://www.filmarkivet.se/movies/forandringens-vind/  

Slöseri (1994)  https://www.filmarkivet.se/movies/socialdemokraterna-

sloseri/  
Fig. 1. Sammanställning av undersökta valfilmer.  

 

Filmarkivet.se är en hemsida som skapats som ett samarbete mellan Svenska 

Filminstitutet och Kungliga biblioteket, med uppgift att bland annat 

kategorisera, bevara, restaurera och tillgängliggöra det svenska filmarvet. På 

Filmarkivet finns flera typer av biografvisad film, och alltså däribland även 

valfilm.19 På Filmarkivets hemsida framgår att de flesta partierna använder sig 

av valfilm, men att “Socialdemokraterna står ut eftersom de under många 

decennier var det statsbärande partiet”.20 Valfilmerna har en tydlig tendens i 

och med det faktum att det är propaganda, och det är ett medel som 

Socialdemokraterna har för att kunna få folk att rösta på dem. Det är i detta 

fall inte en nackdel att materialet är tendentiöst, eftersom det är just 

Socialdemokraternas budskap i materialet som denna studie önskar belysa. Till 

varje film finns på Filmarkivet en del information att tillgå, där saker som 

exempelvis produktionsbolag och regissör presenteras (dock varierar mängden 

information från film till film). Detta är saker som skulle kunna ha en påverkan 

på vad som förmedlas i filmerna, beroende på vem eller vilka det är som har 

producerat den. Allt material som analyseras i studien är producerat för 

Socialdemokraterna och tillhör deras valmaterial, så de budskap som 

                                                      

19 Filmarkivet.se, Om Filmarkivet.se (Avläst 2019-10-29).  
20 Kermanshahani, Filmarkivet.se Valfilmer, 2018 (Avläst 2019-10-29).  

https://www.filmarkivet.se/movies/bonde-och-arbetare/
https://www.filmarkivet.se/movies/skattefria-andersson/
https://www.filmarkivet.se/movies/forandringens-vind/
https://www.filmarkivet.se/movies/socialdemokraterna-sloseri/
https://www.filmarkivet.se/movies/socialdemokraterna-sloseri/
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framkommer bör ändå ses som uttryck för just Socialdemokraterna. Ett 

potentiellt problem är att filmerna från 1930, 1954 och 1962 inte är från ett 

valår med riksdagsval, medan den från 1994 är det. Studien kommer att utgå 

ifrån att materialet ändå är propaganda för ett och samma parti, och att deras 

budskap därför bör vara liknande vare sig det är valår eller ej.  

 Filmerna skiljer sig alla i utförande och innehåll. Den allra första 

av filmerna, Bonde och arbetare (1930) är en stumfilm, Skattefria Andersson 

(1954) är gjord som en komedi med skådespelaren Stig Järrel i huvudrollen. 

Båda dessa är dock utformade på sätt som gör att de påminner om vanliga 

spelfilmer. Förändringens vind (1962) påminner mer om en dokumentär i sitt 

utförande, där två olika samhällen kontrasteras samtidigt som en speakerröst 

berättar. Gemensamt för alla dessa tre är att de är förhållandevis långa, och rör 

sig mellan cirka 30-40 minuter. Detta skiljer sig mot den sista filmen, Slöseri 

(1994), som enbart är 30 sekunder lång. I den filmen har man även frångått det 

mer spelfilmsliknande formatet, och den påminner mer om en modern 

reklamfilm.  

 Vidare kommer ett antal valaffischer från Socialdemokraterna 

också att studeras. Totalt är det 13 stycken, men tre utav dessa kommer att 

analyseras djupare än de övriga eftersom de har en viss koppling till det 

gällande årets valfilm. Affischerna är från samma årtal som valfilmerna, och 

även här är materialet tendentiöst eftersom det är propaganda för partiet. 

Affischerna från år 1930, 1954 och 1962 har funnits att tillgå genom boken 

Affischernas kamp som gavs ut av Socialdemokraterna 1979 och där en stor 

samling socialdemokratiska affischer finns. Tyvärr har det inte varit möjligt 

att få tillgång till några affischer från 1994, därför omfattar undersökningen av 

valaffischer inte detta årtal. Inför uppsatsskrivandet har jag varit i kontakt med 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och efterlyst valmaterial från 1994, men 

dessvärre utan framgång.  
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 Avgränsningar och problemformulering 

Vissa avgränsningar har varit nödvändiga att göra i samband med urvalet av 

källmaterial till denna studie. För att kunna hålla uppsatsen inom 

rekommenderat omfång samt inom de tidsramar som finns, kommer alltså fyra 

nedslag på olika år att göras, där en valfilm respektive en valaffisch analyseras. 

Vad gäller valet av årtal har det till viss del styrts av tillgången på filmer, fanns 

ingen valfilm att tillgå är årtalet ej aktuellt för undersökningen. Vidare har 

också en ambition varit att få någorlunda spridning av årtalen, för att just en 

förändring ska vara möjlig att upptäcka. När väl årtalen var utvalda har 

affischerna efter det valts ut, och som tidigare nämnt kommer alla affischerna 

från boken Affischernas kamp där jag dock inte har tillgång till affischerna i 

färg vilket är en nackdel då det potentiellt kunnat tillföra information till 

analysen. I denna bok finns också flera affischer från varje årtal, men här har 

en avgränsning gjorts så att enbart en affisch per år har valts ut. Alla de 

affischer som finns för respektive år behandlas dock och beskrivs i korthet i 

studien, men det är i första hand den affisch som tydligt har en koppling till 

filmen som analyseras djupare. Ytterligare en avgränsning som gjorts i detta 

arbete är valet av att fokusera på enbart ett parti, i detta fall 

Socialdemokraterna, för att studera vilka budskap de förmedlar och hur detta 

förändras över tid.  

 Vad gäller problem finns vissa potentiella sådana kopplade till 

metodvalet i undersökningen, speciellt vad gäller den retoriska analysen. Det 

är ett förhållandevis stort källmaterial som ska analyseras, och det kommer 

inte vara möjligt att analysera varje sekund och sekvens av valfilmerna, då 

studien skulle bli alldeles för omfattande. Av den anledningen måste 

analyserna göras med ett något bredare perspektiv, och alltså studera den 

retoriska situationen på ett förhållandevis brett plan. Med detta menas att inte 

varje sekvens av filmerna kommer kunna analyseras, till följd av att 

källmaterialet är för stort för att tiden skulle räcka till det. Vidare bör dock 

detta ses som en nödvändighet för att studien ska kunna utföras, eftersom syftet 
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också är att se en förändring över tid. Av den anledningen måste flera filmer 

och affischer från olika årtal analyseras för att en förändring ska vara möjlig 

att uppmärksamma. Av samma anledning, det omfattande källmaterialet, 

kommer inte bildsemiotik eller filmsemiotik att användas. Med semiotik 

menas att analysera innehållet i bilder.21 Bilder kan innehålla retorik om man 

som avsändare vill påverka betraktaren av bilden, och kallas då visuell 

retorik.22 Dock kommer alltså denna studie enbart att fokusera på retorik 

genom att se till användandet av ethos, pathos och logos utan att lägg vikt vid 

en tolkning av själva bildspråket.  

 Ytterligare ett problem är att tolkningar kommer göras utifrån 

materialet. Detta är en problematisk del av undersökningen, eftersom det inte 

går att garantera att alla individer gör samma läsning eller tolkning av 

innehållet. Åsa Nilsson menar dock i Metoder i kommunikationsvetenskap att 

ett botemedel mot detta är att minimera tolkningsutrymmet, samt att man till 

exempel har tydliga urvalsdefinitioner.23  

4 Bakgrund  

 Användningen av valfilm och valfilmer som propagandamaterial  

Under andra världskriget kom film att slå igenom som ett starkt 

propagandamaterial.24 Just detta tycks också ha skapat en viss oro eftersom 

film kunde användas för politisk propaganda, och efter kriget kunde en censur 

av film motiveras med att det var just ett påverkansmedel.25 

                                                      

21 Wærn, Pettersson, Svensson 2004 s. 38.  
22 Wærn, Pettersson, Svensson 2004 s. 55. 
23 Nilsson i Ekström & Larsson (red.) 2010 s. 126.  

 
24 Norén, Fredrik. 2014. “Statens informationslogik och den audiovisuella upplysningen 

1945-1960”. Scandia 80:2, s. 66.  
25 Norén, Fredrik. 2014. “Statens informationslogik och den audiovisuella upplysningen 

1945-1960”. Scandia 80:2, s. 70.  
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 I Nazityskland gick det tydligt att se hur flera medier, däribland 

film, användes för att sprida propaganda. Det ökade efter 1933 men hade varit 

en klar fråga från mitten av 1920-talet. Vid denna tid hade inte själva ordet 

propaganda samma negativa stämpel som finns idag utan syftade snarare på 

att upplysa och sprida information, men även för att påverka människor.26 

 Sedan 1930-talet hade den svenska arbetarrörelsen intresserat sig 

allt mer för användningen av film som en förmedlare av propaganda. Ett 

filmorgan vid namn Filmo hade också skapats.27 Tidigare hade filmer gjorts 

av kommersiella filmskapare såsom SF, men 1937 skapade istället 

arbetarrörelsen ett eget företag för filmproduktion. Detta kallades 

Folkrörelsernas filmorganisation, men kom att förkortas Filmo. Bakom Filmo 

kunde hela den svenska arbetarrörelsen samlas.28  

 Valfilmerna visades vanligen på biografer som ansedda filmer i 

sig, men på 1960-talet började TV att få allt större betydelse för audiovisuell 

(kombinerat ljud och bild) förmedling av politik. Socialdemokraterna var de 

som producerade allra flest valfilmer, med sina 22 stycken mellan åren 1928 - 

1962.29 Det var vanligt att kända skådespelare deltog i filmerna, men även 

personer från partiet såsom Per-Albin Hansson kunde medverka.30 1928 var 

året då valfilmen slog igenom för socialdemokratisk del, och användes då 

inom partidistrikten som ett dragplåster för att få väljare till valmötena. Efter 

detta ökade användningen av valfilm, samtidigt som antalet valaffischer också 

växte.31  

                                                      

26 Blomberg i Jönsson & Snickars (red.) 2007 s. 113-114.  
27 Norén, Fredrik. 2014. “Statens informationslogik och den audiovisuella upplysningen 

1945-1960”. Scandia 80:2, s. 72.  
28 Jönsson i Hjort & Lindqvist (red.) 2016 s. 135.  
29 Jönsson i Hjort & Lindqvist (red.) 2016 s. 135.  
30 Jönsson i Hjort & Lindqvist (red.)  2016 s. 136.  
31 Esaiasson 1990 s. 147.  
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 Filmo 

1937 bildar Socialdemokraterna, LO och Kooperativa förbundet 

Arbetarrörelsens filmkommitté. 1938 byter man namn till Folkrörelsernas 

filmorganisation, vilket är mer känt som Filmo. Tanken med detta 

produktionsbolag är att sprida filmer inom arbetarrörelsen och främja egen 

filmproduktion. Med detta försöker man också skapa ett alternativ till 

kommersiella bolag, och det är just kommersiella bolag som producerat alla 

socialdemokratiska valfilmer ända fram till 1940 då Filmo tar över som 

partiets filmskapare.32 Valfilmer är filmer som är ideologiska, och det är 

snarare produktionsbolagen i sig som skapar och förmedlar dem än att det 

skulle vara någon enskild regissörs verk. Film blev också ett viktigt medel för 

politisk kommunikation. Valfilmerna tog en stor del av partiernas budgetar, 

och över 100 kopior av vissa av Filmos valfilmer spreds över landet och 

användandet av bild kom att bli viktigt.33  

 Under 1940-talet bildades även AB Folkbio, vilket var 

ytterligare ett bolag som arbetarrörelsen förfogade över. Folkbios uppgift var 

att distribuera film över Folkets Hus-biograferna i landet, medan Filmo bland 

annat fortsatte att producera Socialdemokraternas valfilmer.34 Utöver 

valfilmerna görs en stor mängd kortfilmer, varav en del visades som förfilm 

på bio medan de flesta skickades till föreningar och skolor. Även långfilmer 

producerades. 1990 togs Filmo över av privata aktörer och riktades istället in 

på att producera undervisningsfilm för skolor.35 

                                                      

32 Jönsson, Snickars 2007 s. 33.  
33 Jönsson i Hjort & Lindqvist (red. ) 2016 s. 135 - 136.   
34 Jönsson, Snickars 2007 s- 35.  
35 Jönsson, Snickars 2007 s. 7-8.  
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5 Resultat och analys  

Analyser av materialet utförs till varje årtal, och presenteras i kronologisk följd 

i detta kapitel. Efter att allt material presenterats och analyserats följer en 

diskussion om utvecklingen i materialet.  

 1930  

Efter valet 1928 hade Socialdemokraterna tappat fyra procentenheter från 

föregående riksdagsval 1924, från 41,1% till 37%. 1930 var det dock 

landstingsfullmäktigeval, där partiet nådde 41,4% av rösterna.36 En kris vilken 

genererade stor arbetslöshet inträffade i början på 1920-talet, vilken dock 

övervanns snabbt. Även 1930-talet startade med en kris, vilken satt djupare 

rotad, och ända sedan krisen i början av 1920-talet var arbetslösheten 

hög.37 Vid kommunalvalet 1930 arbetade man med motioner för att minska 

arbetslösheten, och menade att staten skulle ha en roll i att skapa en stabil nivå 

av sysselsättning.38 Även jordbrukarna led av den ekonomiska kris 1930 som 

kom till följd av den amerikanska börskraschen 1929.39 Jordbruket var också 

någonting som direkt berörde många svenskar vid denna tid, då drygt var tredje 

invånare sysselsattes av jordbruket år 1930.40 I samband med börskraschen 

1929 så föll priset på spannmål, och från högerhåll föreslogs tullar på denna 

vara. Dessa föreslagna tullar kom dock inte att röstas igenom. Priset på varorna 

föll som en följd av att det fanns en ökad produktion, och att det även rådde 

konkurrens från utländska producenter.41  

                                                      

36 SCB, Historisk statistik över valåren 1910 - 2014. Procentuell fördelning av giltiga 

valsedlar efter parti och typ av val.  
37 Bergström i Misgeld, Molin & Åmark (red.) 1989 s. 23.  
38 Bergström i Misgeld, Molin & Åmark (red.) 1989 s. 25.  
39 Esaiasson 1990 s. 152.  
40 Björkman, Hirdman, Lundberg 2012 s. 65.  
41

 Björkman, Hirdman, Lundberg 2012 s. 189-190.  
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5.1.1 Bonde och arbetare (1930)  

Bonde och arbetare släpptes 1930 av Socialdemokraterna och är en stumfilm 

helt utan ljud eller musik. Repliker presenteras genom textrutor som klipps in, 

vissa med mer och vissa med mindre text. I filmen får vi följa huvudkaraktären 

Sven, som är socialist och röstar på Socialdemokraterna. Själva handlingen 

bygger sedan på hur Sven diskuterar politik med och tillslut övertygar Brittas 

(hans kärestas) far om att rösta på Socialdemokraterna i det kommande valet. 

Brittas far är från början inte alls intresserad av socialismen, men blir mot 

slutet övertygad och lägger sin röst på just Socialdemokraterna.  

 Filmen börjar med några bilder över Stockholm, där det är folk 

och trafik i rörelse. Därefter visas bilder från en fabrik och Sven presenteras 

för första gången, då han tackar nej till en kollegas inbjudan att följa med och 

fiska eftersom han har andra planer. Sven ska istället på en sommarfest, där 

han möter upp och dansar med Britta, som mot kvällens slut bjuder hem 

honom på middag följande dag. Sven säger att han ska komma, trots att hennes 

far tidigare varit arg på honom eftersom han är socialist, vilka Brittas far inte 

sympatiserar med.  

 Väl hemma hos Britta och hennes far börjar sedan 

diskussionerna, och fadern menar att han inte kan förstå hur Sven som är 

uppvuxen på landet har kunnat bli socialist. Sven själv menar dock att det 

antagligen var därför han blev det. Därefter följer en tillbakablick till Svens 

uppväxt där det är uppenbart att de lever i fattiga förhållanden, som förklarar 

hur dålig situationen kan se ut för statarna. Fadern håller sedan med om att det 

nog inte är så kul att vara statare, men menar att stadsbor som Sven, de lever 

allt som herrskap! Detta håller dock inte Sven heller med om, och ännu en 

tillbakablick kommer in. Denna gång är det en tillbakablick på Svens tid som 

arbetslös. Efter detta menar fadern att Sven gett honom något att tänka på.  

 Sven återkommer sedan till Brittas och hennes fars gård på sin 

semester, där han tillsammans med Brittas far är ute på fälten och lastar hö. De 

har en matpaus där fadern börjar läsa i en tidning om att Högern kräver en 
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tullhöjning, då jordbrukskapitalet förräntas allt för dåligt. Därefter följer en 

tecknad sekvens som förklarar hur det fungerar med jordbrukskapitalet och 

tullhöjningar och löner för olika typer av bönder. Slutsatsen blir att ifall 

Högern får som de vill så kommer det enbart att gynna de rika, och för 

småbönderna kommer det på sikt att bli ännu värre. Sven menar att det finns 

bättre sätt att hjälpa, och åter i en tecknad sekvens ges förslag på hur bönderna 

tillsammans kan skapa kooperation gällande mjölkförsäljning. Det framgår 

också att Socialdemokraterna stödjer sammanhållning och inbördes hjälp 

mellan småfolket, och en del information om vad partiet gjort för jordbrukarna 

presenteras.  

 Valfilmen avslutas med att Brittas far står i ett valbås på 

valdagen. Där tar han i tur och ordning upp valsedlar från De frisinnade, 

Bondeförbundet och Högerpartiet, men väljer inget av dem. Slutligen plockar 

han upp valsedeln från Arbetarepartiet, vilka han lägger sin röst på.  

5.1.2 Teman  

I valfilmen presenteras flera tydliga ämnen och teman, där 

Socialdemokraternas positionering i frågan blir en del av det budskap som 

partiet förmedlar. I korthet skulle dessa ämnen gå att sammanfatta som klass, 

arbetslöshet, tullhöjningar/jordbruk och kooperation/sammanhållning.  

 Uttrycken för klass framkommer främst i Svens tillbakablick på 

sin barndom. Där syns tydligt att familjen har det fattigt, barnen har till 

exempel trasiga kläder och trasiga skor.42 Efter scenen med tillbakablicken 

konstaterar de också att livet som statare nog inte är det bästa, och det görs 

även där en kontrast till att herrskapsfolk har det gott ställt.43 Detta är också 

någonting som tydligt kan kopplas till tiden och det Sverige som var vid denna 

tid: att det var ett samhälle med många små jordbruk, där statarna ofta levde 

                                                      

42 Bonde och arbetare, 09:15 - 09:28.  
43 Bonde och arbetare, 12:45.  
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under svåra förhållanden.44 Att det råder stora skillnader i befolkningen 

gällande välstånd vill de också ge en bild av i Svens tillbakablick på tiden som 

arbetslös, då han tillsammans med en kamrat knackar på hos en välbärgad dam 

och ber om en bit mat. De två männen står helt utan mat menar de, medan 

damen sitter i en fin lägenhet och ser ut att fika tillsammans med en väninna.45 

Därigenom blir en skillnad i deras välstånd synbar, och det blir tydligt att 

Socialdemokraterna vill visa det som någonting negativt att vissa lever så 

fattigt. Temat med arbetslöshet är som redan nämnts alltså någonting som 

berörs, och som då inte beskrivs som någonting positivt. Dock är detta ett ämne 

som bara skildras en gång, där Sven ser tillbaka på sin tid som arbetslös och 

menar att livet inte alls är en dans på rosor enbart för att man bor i staden och 

är arbetare där.46  

 Ytterligare ett tema i denna valfilm är tullhöjningar på spannmål, 

vilka man har en tydligt negativ inställning gentemot. I samband med detta 

förmedlar Socialdemokraterna också en mycket negativ inställning till Högern 

som är för tullar, och partiet menar att Högern skapar orättvisor.47 I filmen vill 

man förmedla det faktum att man alltså inte är för dessa tullhöjningar, och att 

situationen kommer att förvärras vid ett införande av sådana.48 De menar att 

det finns andra sätt att förbättra jordbrukarnas situation på, främst genom att 

arbeta mer kooperativt gällande mjölkproduktion och mjölkförsäljning. 

Kooperation och sammanhållning menar Socialdemokraterna att de är positivt 

inställda till.49 Under 1900-talets första hälft ökade också djurhållningen vid 

svenska lantbruk, och mycket cirklade kring just mjölkproduktionen.50 

Kooperativt ägande av mjölkproduktionen är därmed också ett tema som 

                                                      

44 Björkman, Hirdman, Lundberg 2012 s. 60, 62.  
45 Bonde och arbetare, 16:52 - 17:40.  
46 Bonde och arbetare, 13:08.  
47 Bonde och arbetare, 28:00 - 29:49.  
48 Bonde och arbetare, 27:01.  
49 Bonde och arbetare, 32:17-33:11.  
50 Björkman, Hirdman, Lundberg 2012 s. 63.  
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tydligt går att se har en koppling till tiden då Bonde och arbetare 

producerades.  

5.1.3 Ethos, pathos, logos  

Ethos bygger, som tidigare nämnts, på egenskaper hos avsändaren som kan 

skapa förtroende. Och att skapa förtroende för partiet är tydligt att 

Socialdemokraterna försöker göra i Bonde och arbetare. Detta tar sig uttryck 

i konversationerna mellan Brittas far och Sven, då Sven till exempel talar om 

vad det är som har gjort honom till socialist, eller redogör för hur 

Socialdemokraterna skulle agera i en fråga eller vad de vill förändra. Därefter 

svarar Brittas far saker som att Sven nu gett honom någonting att tänka på, 

eller att “Det kan ju hända att ni Socialdemokrater har rätt i en del av det ni 

säger”.51 På så sätt indikerar partiet att de har en tillförlitlig och bra politik, då 

en person som tidigare inte alls varit intresserad av Socialdemokraterna nu 

börjar tycka att de kan ha rätt.  

 Vidare använder man sig även av ethos och försöker ställa det 

egna partiet i gott ljus, när de förklarar vad Socialdemokraterna har gjort för 

bönderna under den senaste tiden.52 På så sätt försöker man skapa ett 

förtroende för partiet bland väljarna, genom att lyfta fram alla de bra saker som 

partiet har arbetat för.  

 Pathos, det vill säga att försöka skapa känslor hos betraktaren, 

används frekvent i valfilmen. I Svens tillbakablickar över sitt liv, när man som 

betraktare får ta del av hans fattiga barndom och hans tid som arbetslös, samt 

när man får se ett par äldre statare som blir ivägkörda från en gård då de nya 

ägarna vill ha ungt folk på gården, väcks känslor. Det är tydligt att partiet vill 

förmedla att vissa människor lever mycket fattigt, och skildrar detta genom att 

visa bilder på barnens trasiga kläder och skor som de antagligen vill att man 

                                                      

51 Bonde och arbetare, 21:06.  
52 Bonde och arbetare, 23:41.  
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som betraktare ska känna medkänsla för. Här skapas också en viss trovärdighet 

för partiet, eftersom Sven vid ett tillfälle menar att det var just på grund av 

hans uppväxt som han blev socialist.53 Alltså menar han att 

Socialdemokraterna är de som kan förändra den situationen. Här kan också en 

igenkänning skapas, i det fall att betraktaren delar en liknande bakgrund som 

den Sven förmedlar i filmen.  

 Ytterligare känslor försöker de även skapa när tullhöjningarna 

och Högern diskuteras, där Socialdemokraterna starkt trycker på det faktum 

att man anser att Högerpartiet enbart skapar orättvisa.54  Detta försöker man 

bygga upp en frustration kring, genom att påvisa de negativa effekterna av 

höjda spannmålstullar för de flesta bönder.  

 Ser man till användningen av logos och hur de vänder sig till 

mottagarens förnuft, går det att konstatera att Socialdemokraterna använder 

sig av en del statistik för att förklara situationen med jordbruket och med 

mjölkproduktionen.  

5.1.4 Affischerna  

Det finns fyra affischer från 1930, varav en har ett tema som tydligt går att 

känna igen från Bonde och arbetare. Ser man till de övriga tre affischerna så 

är den första nästintill obegriplig att förstå utifrån den tillgång till 

källmaterialet som finns i genomförandet av denna studie. Det är en affisch 

där det högst upp på sidan står “Lögn och sanning”55, och nedanför syns att 

det finns två bilder och ganska mycket text. Eftersom bilden på affischen är så 

pass liten är det dock omöjligt att se vad som förmedlas där, mer än den sista 

meningen som lyder “Rösta med Arbetarepartiet”56. En annan av affischerna 

                                                      

53 Bonde och arbetare, 08:21.  
54 Bonde och arbetare, 28:00 - 29:49.  
55 Bodin, Nycop, Åkerström (red.) 1979 s. 86.  
56 Bodin, Nycop, Åkerström (red.) 1979 s. 86.  



 

23(51) 

 

bär texten “Om de vore uppriktiga!”57. På affischen går det runt figurer med 

plakat som ska representera de andra partierna, med texter om saker som 

Socialdemokraterna då menar att de inte varit eller är uppriktiga om. Därefter 

följer sedan en text om att man ska ge dem alla ett svar genom att rösta på 

Arbetarepartiet, vilket man då får anta är det som de själva menar är det ärliga 

och uppriktiga partiet. Överst på en tredje affisch finns texten “Avskaffa 

dödsfällorna!”58, och en övre bild med ett tåg som kommer körandes där det 

står att det finns många av SJs vägövergångar saknar viadukter. Under detta 

finns sedan en bild där en viadukt är byggd och bilar som kör under den syns. 

Vid denna bild står det “Giv arbete åt de arbetslösa! Rösta med 

Arbetarepartiet!”59.  

 För att återgå till den affisch med ett tydligt tema som går att 

känna igen från Bonde och arbetare, lyfter partiet i denna affisch frågan om 

de höjda tullarna, samt propagerar för höjda lantarbetarlöner.  

 För att beskriva affischen så finns överst på bilden texten 

“Frihandelsländerna ha de högsta lantarbetarelönerna”60. I mitten är det sedan 

fem olika figurer med olika staplar. Dessvärre går det inte riktigt att se vad det 

står under dessa staplar, så den exakta innebörden går inte att fastställa. Vidare 

framgår att de fem olika figurerna representerar Holland, Tjeckoslovakien, 

Sverige, Tyskland och Danmark. Dock syns att staplarna i figuren Sverige är 

ganska jämnstora, vilket vi inte ser i någon av de andra figurerna. Under dessa 

fem figurer står det, “Till kamp mot tullarna! Rösta med 

ARBETAREPARTIET!”61  

 Som nämnt finns alltså här en koppling till valfilmen, i och med 

att partiet väljer att lyfta frågan om spannmålstullar både i valfilmen och i en 

                                                      

57 Bodin, Nycop, Åkerström (red.) 1979 s. 86.  
58 Bodin, Nycop, Åkerström (red.) 1979 s. 86.  
59 Bodin, Nycop, Åkerström (red.) 1979 s. 86.  
60 Bodin, Nycop, Åkerström (red.) 1979 s. 86.  
61 Bodin, Nycop, Åkerström (red.) 1979 s. 86.  
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valaffisch. I båda väljer man också att starkt motsätta sig dessa tullar, så det är 

tydligt att partiet önskar förmedla ett budskap av att det inte är någonting som 

de över huvud taget står bakom. I affischen blir det väldigt tydligt i och med 

meningen “Till kamp mot tullarna!”, som kraftigt uttrycker en negativ 

inställning till dessa. Även diskussionen om tullarna är alltså kopplat till 

jordbruk, som hade lidit svårt redan innan depressionen slog till, och 1929 så 

föll priset på just spannmål. De tullar som från högerhåll föreslogs kom dock 

inte att röstas igenom.62 

 1954  

I början av 1950-talet rådde en koalition mellan Socialdemokraterna och 

Bondeförbundet, vilken hade bildats år 1951 och kom att bestå fram till 1957.63 

Inrikespolitiskt sett var det en händelsefattig tid. När det 1952 var 

andrakammarval var de två största frågorna en konflikt om valsystemet samt 

grispremier vilka rörde subventioner för fläskproducenter.64 Även det kalla 

kriget hade börjat göra sig påmint i och med den så kallade Catalina-affären 

då ett svenskt spaningsflygplan försvann över Östersjön.65   

 Under femtiotalet var skattesänkningar någonting som återkom i 

debatten, en fråga som främst drevs av Högerpartiet.66 Under 1940-talet hade 

Sverige inte varit en nation med hög skatt, och i början av 1960-talet var den 

inte heller särskilt utmärkande internationellt sätt. Dock ska både en vilja och 

en rädsla för skattehöjningar ha funnits, och det var alltså en fråga som kom 

att debatteras mycket under femtiotalet.67  

                                                      

62 Björkman, Hirdman, Lundberg 2012 s. 189-190.  
63 Bergström i Misgeld, Molin & Åmark (red.) 1989 s. 38.  
64 Ohlsson 2014 s. 333.  
65 Esaiasson 1990 s. 191.  
66 Esaiasson 1990 s. 196.  
67 Björkman, Hirdman, Lundberg 2012 s. 432.  
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5.2.1 Skattefria Andersson (1954)  

Skattefria Andersson utkom 1954 och blev en stor succé.68 Huvudperson i 

filmen är Gustav “Skattefria” Andersson, gestaltad av skådespelaren Stig 

Järrel. Det mest centrala i handlingen är att Andersson inte är förtjust i att 

betala skatt, och när hans granne en dag föreslår att han borde testa att leva en 

dag som icke-skattebetalare så menar Andersson att det vore en dröm. Dagen 

efter vaknar han sedan upp, och inser till stor glädje att drömmen har gått i 

uppfyllelse och att han inte längre behöver betala skatt.  

 Ganska direkt börjar dock Andersson att ställas inför motgångar, 

som han till en början med glädje tar sig an eftersom han är nöjd med att “stå 

på egna ben”. Dessa motgångar är saker som vattentillförseln, skolskjuts och 

skola, vägar, folkpension och äldrevård, försvar, sjukvård, subventionerade 

lån med mera, som alla annars bekostas av skatten. Nu står dock Andersson 

med familj utanför detta, och han blir därför tvungen att själv betala för alla 

dessa saker. Dock blir det en kostnad som ganska fort blir väldigt hög, så när 

allt kommer omkring vore det billigare för Andersson att betala skatt än att 

betala för allting själv vilket han tillslut inser. När han som allra mest ångrar 

att han inte längre är skattebetalare så kommer hans fru in och väcker honom, 

och det visar sig att det hela enbart varit en dröm. Andersson är fortfarande 

skattebetalare och kan ta del av allt sådant som skatten går till.  

 Andersson går ut och möter sin granne, som än en gång förklarar 

varför skatten är nödvändig. Denna gång håller dock Andersson med om att så 

är fallet, och blir begeistrad över att människor ska samverka med varandra. 

Som avslutande bild står Andersson på trappen till huset tillsammans med sin 

fru och fikar, eftersom han nu menar att man måste samverka och att hon 

därför inte kan fika själv. Däröver syns texten och slutparollen för filmen: 

                                                      

68 Filmarkivet.se, Skattefria Andersson.  
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“PÅ EGNA BEN?  

JA!  

MEN VI MÅSTE HJÄLPAS ÅT!  

SOCIALDEMOKRATERNA.”69  

5.2.2 Teman  

Precis som namnet Skattefria Andersson indikerar, så är huvudtemat för filmen 

skatt, men även samverkan. Trots att andra ämnen också tas upp, är det alltjämt 

skattefrågan som genomsyrar hela filmen. Som framgick under rubriken 1954 

så var skattefrågan ett vanligt ämne i debatten under 1950-talet, och som alltså 

även får ta plats i valmaterialet. Detta eftersom alla andra teman som 

framkommer är exempel på sådana saker som skattepengarna går till, såsom 

sjukvård, försvar och skola. “Det här går inte, vi måste upp på den 

socialiserade vägen.”70, konstaterar Andersson när han försöker ta sig fram 

över en åker med sin bil. Det är just på detta sätt som andra teman lyfts in, men 

som ändå har med skatten att göra. Att Andersson hela tiden möter motgångar 

som han inte direkt hade räknat med, eftersom det antagligen inte var sådana 

saker han tänkte på att han betalade för som skattebetalare.  

 Överlag är det tydligt att Socialdemokraterna vill framföra 

budskapet om att de ser positivt på skattebetalning. Detta eftersom de 

presenterar fördelaktiga saker som finansieras med skattemedel, som annars är 

svårt för gemene man att själv finansiera. Budskapet blir också att förmedla 

konkreta exempel på vad det är som skattepengarna faktiskt finansierar för 

medborgarna. Vidare konstaterar de dock att de inte vill höja skatterna. Detta 

genom att Andersson i början av filmen säger till sin granne “Ja, du som är 

sosse, du ser väl helst att man betalar ännu mer skatter”71, varpå grannen svarar 

                                                      

69 Skattefria Andersson, 34:40.  
70 Skattefria Andersson, 12:45 - 12:50.  
71 Skattefria Andersson, 04:37 - 04:40.  
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“Nej, inte alls. Alla vill vi väl ha sänkta skatter”72 och förklarar därefter varför 

skatterna och samverkan behövs. Grannen får i detta läget vara någon form av 

talesperson för hur Socialdemokraterna ser på frågan.  

 Ytterligare ett tema som framkommer är samverkan. Även detta 

kan dock kopplas till skattefrågan eftersom det är det som det i grunden 

handlar om, då de syftar till att förklara alla de saker som skatten kan gå till 

när alla är med och betalar. Samverkan diskuteras både i början och i slutet av 

filmen, när Anderssons granne i båda fallen är den som menar på att 

samverkan är fördelaktigt. När ämnet kommer på tal i början av filmen, är 

dock Andersson starkt emot detta, och menar att det går alldeles utmärkt för 

den enskilda att lösa saker som vattenfrågan och elektricitet så länge som han 

slipper betala skatt.73  Mot slutet av filmen har hans inställning ändrats, och 

Andersson är istället starkt positiv till samverkan.74 Här framgår också att det 

är någonting som Socialdemokraterna har en positiv inställning till, och även 

denna gång får Anderssons granne agera talesperson för partiets uppfattning, 

och menar att det är tack vare just samverkan som “vi har lyckats skapa 

hyggliga förhållanden här i landet”.75  

5.2.3 Ethos, pathos, logos  

I Skattefria Andersson går det att finna både ethos-, pathos- och logosargument 

i olika mängd. För att skapa förtroende för det egna partiet använder sig 

Socialdemokraterna av ethosargument. Som tidigare nämnts är det stora 

genomgående temat för valfilmen skatt, och flera exempel på vad skatten går 

till presenteras såsom skola, sjukvård, vägar, försvar med mera. Detta i sig 

syftar till att på ett brett plan förmedla sig som trovärdiga inför väljarna, genom 

                                                      

72 Skattefria Andersson, 04:40 - 04:44.  
73 Skattefria Andersson, 05:49 - 06:00.  
74 Skattefria Andersson, 34:25 - 34:30.  
75 Skattefria Andersson, 33:37 - 34:04 (citat 33:55 - 33:58).  
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att gång på gång visa upp vad för saker som de får att fungera och att de därmed 

också har en bredd i sin politik.  

 Vidare försöker också Socialdemokraterna att stärka sin egen 

position, genom att föra fram negativitet gentemot motståndarna i 

borgerligheten. Detta gör de när Andersson vid ett tillfälle menar att skatterna 

skulle kunna sänkas mycket mer än vad hans granne tror. Grannen svarar att 

“Ja, det låter ju enkelt och behändigt. Bara det inte blir som i Stockholm med 

de borgerliga, som först ropar på sänkt skatt och sen höjde den när de fick 

makten.”76 På detta sätt försöker de alltså framställa de borgerliga som icke 

trovärdiga, och visar att de högre skatterna som de själva står för är någonting 

som krävs. Detta är också en likhet med Bonde och arbetare från 1930, 

eftersom de även där förmedlar en negativ bild kring borgerligheten och 

Högern. 1930 menar de att Högern skapar orättvisa med den politik de vill 

föra. Nu 1954 menar man att borgerligheten är opålitlig då de gör tvärtemot 

vad de hade lovat gällande skattenivån i Stockholm.  

 Pathosargument är inte någonting som används särskilt mycket i 

Skattefria Andersson, det finns inga stunder där man försöker framkalla några 

djupare känslor som verkligen griper tag. Filmen är dock gjord som en komedi, 

när alla kostnader staplas på varandra och går Andersson långt upp över 

öronen blir filmen rolig eftersom han möts av så mycket motgångar och 

samtidigt är envis och länge håller fast vid att det fortfarande är bättre utan 

skatter. Slutligen är det möjligt att man som betraktare känner ett visst 

medlidande för Andersson, när det tydligt börjar framgå att omkostnaderna 

blir för höga och det inte går särskilt väl för honom. Då börjar man också tänka 

att det vore enklare för honom att bara betala skatt igen, vilket antagligen är 

vad Socialdemokraterna vill att man ska tänka.  

 Flertalet gånger vänder sig Socialdemokraterna till betraktarens 

förnuft i denna valfilm, de använder sig av logos. Ett exempel på användandet 

                                                      

76 Skattefria Andersson, 04:51 - 04:53 (citat 04:54 - 05:01).  
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av dessa logosargument är när Andersson och hans fru kliver ur bilen efter att 

de varit och lämnat av barnen på en privatskola som de nu varit tvungna att gå 

på eftersom de inte får gå kvar i den kommunala. Anderssons fru frågar då om 

de verkligen har råd med det. Andersson är helt oförstående över fruns 

tveksamheter och utbrister “Råd med det? Visst har vi det. Nu betalar vi ju 

ingen skatt, då blir det mycket pengar kvar.”77 Som betraktare förstår man 

fruns tvivel i detta fall, då familjen redan blivit tvungen att betala ganska stora 

summor för sådant som tidigare bekostats av deras skatt. I och med detta vill 

Socialdemokraterna lyfta fram att de ser det som en fördel att bekosta 

välfärden med skatt.  

 Partiet vädjar också till betraktarens förnuft genom användandet 

av retoriska frågor i valfilmen, det vill säga frågor som har ett givet svar. Vid 

ett av dessa tillfällen sitter Anderssons fru lite undangömt, efter att Anderssons 

föräldrar fått flytta hem till dem sedan Andersson inte längre betalar skatt och 

de som pensionärer då måste försörjas av Andersson själv. Frun sitter och läser 

i en tidning, med titeln “Sunt förnuft”. I tidningen får man se hur hon tittar på 

en artikel där det står “Succès för skattesänkningstävlingen”, och hur hon för 

sig själv säger “Jaså det är sunt förnuft det här?”.78 Här ska man som mottagare 

förstå att det alltså inte är sunt förnuft, i Socialdemokraternas mening, eftersom 

det i övrigt är en smått kaotisk scen där hela huset nu har blivit överbelamrat 

av Anderssons föräldrar och deras tillhörigheter. Allt till följd av att Andersson 

inte längre betalar skatt, och därför måste bekosta allting själv.  

5.2.4 Affischerna  

Även till år 1954 finns fyra affischer att tillgå. En av dessa är inriktad på 

familjelivet, och har en tecknad bild av en kvinna där Socialdemokraterna med 

text förmedlar att det ska vara tryggt när barnet kommer. På en annan av 

                                                      

77 Skattefria Andersson, 19:03 - 19:19 (citat fr.o.m 19:14).  
78 Skattefria Andersson, 21:53 - 22:02 (citat 21:58 - 22:00).  
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affischerna syns en äldre man och en äldre kvinna som ser på betraktaren. Vid 

dem står texten “att slippa ängslas för ålderdomen”.79 På den tredje affischen 

syns två kugghjul som går i varandra med texten “Kortare arbetstid genom full 

sysselsättning”.80 Denna affisch tycks också vara ett samarbete med LO, då 

deras logga också syns på affischen. Gemensamt för alla tre affischer är att 

partinamnet står skrivet på samtliga.  

 Den fjärde affischen har ett tema som klart går att koppla till 

Skattefria Andersson, nämligen skatt. På affischen syns en våg med två 

vågskålar som står jämt. Stort på bilden står texten “Skatterättvisa åt 

löntagarna” och längst ner på bilden “Arbetarepartiet Socialdemokraterna”.81 

Hela Skattefria Andersson bygger på att lyfta fram fördelarna i att betala skatt. 

I filmen tycker inte Andersson att det är helt rättvist att han betalar så mycket 

i skatt, när han menar att han inte får några pengar kvar. Dock är det inte i 

första hand rättvisa vad gäller skatterna som diskuteras i Skattefria Andersson, 

utan som sagt de fördelar man som skattebetalare får ut. På detta sätt är det en 

viss skillnad mellan film och affisch, eftersom affischen alltså framhäver 

skatterättvisa i sin text. I båda fallen är det dock skatt som har huvudtemat, 

fast att det uttrycks på olika sätt.  

 1962  
Under början av 1960-talet växte den svenska ekonomin starkt. Några större 

politiska skillnader i synen på olika frågor framkom inte under denna tid, och 

det diskuterades huruvida de ideologiska skillnaderna dött ut. Under början på 

60-talet fick också TV ett starkt fäste som medium, vilket blev ett nytt sätt för 

partierna att kommunicera. Detta var också någonting som ledde till att 

valmötena, som tidigare nämnts, minskade i antal. Detta gjorde också så att 

det inte längre fanns ett lika stort behov av att använda valfilmer eller 

                                                      

79 Bodin, Nycop, Åkerström (red.) 1979 s. 91.  
80 Bodin, Nycop, Åkerström (red.) 1979 s. 91.  
81 Bodin, Nycop, Åkerström (red.) 1979 s. 91.  
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propagandafilmer som dragplåster, då det nu även fanns valprogram på TV.82 

År 1962 satt Socialdemokraterna i regering.83 Under denna tid pågick även det 

kalla kriget. Året innan, 1961, restes Berlinmuren då gränsen mellan Öst- och 

Västberlin helt stängdes.84 Denna händelse sågs av väst som att östra Europa 

omvandlats till sovjetiska lydstater och att det därför var viktigt att hålla ett 

starkt försvar på västligt håll.85  

5.3.1 Förändringens vind (1962)  

1962 släppte Socialdemokraterna valfilmen Förändringens vind. I själva 

utförandet skiljer sig denna film något från de två föregående. De tidigare har 

varit mer som spelfilmer i sitt utförande, medan Förändringens vind mer 

påminner om en dokumentär i själva stilen.  

 I denna valfilm kontrasterar man samhället i en svensk kommun 

med en indisk by, där både likheter och skillnader presenteras. I den indiska 

byn är det fattigt, vilket man menar att det också var i den svenska kommunen 

i en tid inte alltför länge sedan. Vad som dock har hänt i den svenska 

kommunen, är att det samhället har genomgått en förändring, och i filmen sägs 

det att förändringens vind kommit tidigare dit.  

 I den indiska byn beskrivs hur deras utveckling nu ser ut. 

Tidigare har man haft det svårt, fram tills några män i en jeep kom och 

övertygade dem om att bygga en väg. Därefter är det som att en förändring 

började ta fart. Efter ett år av torka bestämmer de sig för att kooperativt 

tillsammans med grannbyn bygga en vattentank som aldrig skulle torka ut, och 

de fick ett lån av staten för pumpmaskinen. Efter detta har de byggt ännu fler 

vattentankar, och kan nu få ut ännu fler skördar per år. I filmen menar man att 

det var med samarbetet som det hela började, och man har fortsatt att utveckla 

                                                      

82 Esaiasson 1990 s. 220 - 221.  
83 Demker, Svåsand (red.) 2005 s. 397.  
84 Nationalencyklopedin <www.ne.se>: “Berlinmuren” (avläst 2019-12-14).  
85 Nationalencyklopedin <www.ne.se>: “Kalla kriget” (avläst 2019-12-14).  
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byn. Ingen dör längre av svält, och man har kooperativt också startat en 

cykelverkstad. Barnen kan också gå i skola, både pojkarna och flickorna.  

 I den svenska kommunen beskrivs hur förändringens vind 

startade tidigare där, men att det inte var alltför länge sedan som det samhället 

påminde om den indiska byn. Man menar att arbetarrörelsen ville göra en 

förändring, och att ett nytt samhälle vuxit fram i Sverige. Nu finns det skola 

och rätt till utbildning, arbete åt alla. Trots att de menar att Sverige har kommit 

långt, så står man fortfarande inför förändringar. Detta menar man dock är 

nödvändigt, förändringar och utveckling måste ske.  

5.3.2 Teman  

I Förändringens vind finns överlag ett större globalt perspektiv än vad det gjort 

i de två tidigare valfilmerna, där inga andra länder nämnts över huvud taget. 

De två största temana i denna valfilm är dock samverkan/kooperativ och 

förändring.  

 Likt vad som framkommit av de två tidigare valfilmerna, ställer 

sig Socialdemokraterna även i Förändringens vind positiva till samverkan. 

Detta är återkommande vid flera tillfällen i filmen. Exempelvis när den indiska 

byn porträtteras, så läggs fokus på att det är genom en kooperativ handling 

som de bygger en vattentank, och att cykelverkstaden som tids nog 

uppkommer också är kooperativt ägd.86 Vidare nämns vid ett flertal tillfällen 

att samverkan är nödvändigt. I filmen nämns att de indiska byarna har börjat 

samarbeta, och att det var så som förändringen startade, och att det även 

behövs samarbete för fortsatt utveckling i Sverige.87 De vidhåller också att det 

är just samarbete och sammanhållning som krävs, för att kunna skapa ett 

samhälle som går framåt och som är till för alla.88 Bland det sista som sägs i 

filmen är att “Om vårt samhälle, vårt sätt att leva ska överleva, fordras av oss 

                                                      

86 Förändringens vind, 13:40 - 13:46; 22:44 - 22:47.  
87 Förändringens vind, 21:12 - 21:24.  
88 Förändringens vind, 10:32 - 10:43.  
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ett ännu större mått av samverkan. Här hemma, och ute i världen.”89 Här 

beskrivs samverkan som det viktiga för att samhället ska fortsätta att fungera.  

 Precis som namnet Förändringens vind antyder, är ytterligare ett 

tema i filmen just förändring. Även förändring är i detta sammanhang 

någonting som Socialdemokraterna tycks se positivt på, och att det ses som en 

nödvändighet. Förändring syftar i detta läget till utveckling av samhället, som 

en förbättring av levnadsförhållandena. Detta går att se genom hur både den 

indiska byn och den svenska kommunens förändringar beskrivs. I båda fallen 

är det levnadsstandarden som har förbättrats genom förändringarna. I den 

indiska byn har till exempel skördarna blivit bättre så att ingen längre dör i 

svält, och barnen kan gå i skola.90 Vad gäller den svenska kommunen lyfter 

man även där rätten till utbildning, och saker som att alla ska ha jobb.91  

5.3.3 Ethos, pathos, logos  

Ethosargument bygger som tidigare nämnts på egenskaper hos avsändaren, 

som önskar öka dennes trovärdighet. Detta är någonting som 

Socialdemokraterna utnyttjar i Förändringens vind, att bygga upp sin egen 

trovärdighet. De gör detta genom att beskriva det som att förändringens vindar 

blåst tidigt i Sverige, och att landet har gått från att vara delvis fattigt och 

eländigt till att bli det mycket bättre samhälle som de menar att det är när 

filmen skapas.92 Anledningen till att detta är någonting som stärker 

Socialdemokraternas bild och trovärdighet är för att de beskriver en bild av att 

det inte var länge sedan Sverige också var ett klassamhälle där folk var fattiga. 

Men sedan dess har socialdemokratin och den fackliga rörelsen hårt kämpat 

för en förbättring av samhället som nu växer fram.93 På detta sätt bygger de en 

                                                      

89 Förändringens vind, 26:14 - 26:23.  
90 Förändringens vind, 23:21 - 23:39.  
91 Förändringens vind, 09:18 - 09:32.  
92 Förändringens vind, 05:30 - 05:44.  
93 Förändringens vind, 08:35 - 09:10.  
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bild av att det är Socialdemokraterna som bidragit till att samhället utvecklats 

i den positiva riktning som det gjort.  

 Socialdemokraterna använder sig också av en del 

pathosargument i denna valfilm, där de främst försöker spela på mottagarens 

känslor för de fattiga och utsatta. Det beskrivs i början av filmen att en stor del 

av världens befolkning svälter, att det förekommer sjukdomar på vissa håll i 

världen som skulle gå att bota med billiga medel, men trots det är det så fattigt 

på flera håll att det är omöjligt för dessa människor att få vård. På detta sätt 

försöker de att locka fram en känsla hos mottagarna av att situationen är 

orättvis, och att det är fel att vissa delar av världen lever i ett överflöd medan 

andra svälter. Med detta vill de alltså få folk att motsätta sig ett klassamhälle, 

vilket de själva alltså också gör när de försöker förmedla en bild av att Sverige 

inte längre är lika mycket utav ett klassamhälle.94  

 Att visa upp och förklara hur en stor del av världens befolkning 

svälter och lider av sjukdomar som de inte har råd att få behandling för, blir 

också ett sätt att vända sig till mottagarens förnuft i ett logosargument, när man 

kontrasterar det med att säga att de rikare i världen bara blir rikare medan de 

fattiga fortsätter att vara fattiga.95 På så sätt blir det som att man som mottagare 

frågas huruvida detta är rimligt.  

5.3.4 Affischerna  

År 1962 finns fem olika affischer från Socialdemokraterna. Två av dessa syftar 

till frågan om ATP, vilket de framhäver en positiv bild av och att de har lyckats 

driva igenom den frågan. En annan av affischerna tar upp semesterfrågan, och 

menar att fyra veckors semester snart kommer. Vidare finns också en affisch 

som berör temat trygghet och fred.96   

                                                      

94 Förändringens vind, 08: 30 - 08:41.  
95 Förändringens vind, 02:34 - 02:40.  
96 Bodin, Nycop, Åkerström (red.) 1979 s. 93.  
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 Överst på den femte affischen från 1962 syns texten “i en orolig 

värld”. Under texten är det en jordglob, men istället för att se hav och land så 

är ytan täckt av massa oroväckande tidningsrubriker. Under jordgloben står 

det skrivet:  

“FAST NEUTRALITET”  

“ARBETE ÅT ALLA” 

“socialdemokratin”97  

Vad som kan ses som en likhet mellan valaffisch och valfilm i detta fall, är att 

man har ett globalt perspektiv på båda håll. I affischen syns detta med texten 

“i en orolig värld” samt att man har en jordglob avbildad. I valfilmen talar man 

som sagt mycket om en indisk by och kontrastera den mot det svenska 

samhället, men i introt och ‘outrot’ av filmen är det just en jordglob som man 

visar även där samtidigt som de talar om att det är en underlig värld vi lever i.  

 Vidare är det tydligt att Socialdemokraterna i sin valaffisch riktar 

uppmärksamhet mot det kalla kriget. Detta i och med att de beskriver det som 

en orolig värld, och att de lägger vikt vid att förmedla att de står för en fast 

neutralitet i den världen. Det finns även vissa delar i valfilmen som skulle 

kunna tolkas som uttryck för kalla kriget, även om det inte är ett tema som 

tydligt lyfts fram. Ett exempel på detta är när de sätter demokrati och 

kommunism som kontraster mot varandra98, och inte demokrati och diktatur.  

 1994  

Starten på 1990-talet blev svår tid för svensk ekonomi. När Riksbanken år 

1992 lämnade den ordinarie växelkursen kom den svenska kronan att sjunka 

kraftigt, vilket blev starten på den ekonomiska krisen. Räntorna på lån steg, 

vilket blev svårt för många människor. För att förhindra att de svenska 

                                                      

97 Bodin, Nycop, Åkerström (red.) 1979 s. 93.  
98 Förändringens vind, 02:26.  
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bankerna skulle krascha blev staten tvungen att gå in för att hjälpa till och 

skydda de pengar som folk sparat. Även arbetslösheten växte kraftigt, och efter 

1993 nådde den de högsta nivåerna som den gjort under hela efterkrigstiden. 

Detta resulterade i att den svenska arbetslösheten nästan låg på samma nivå 

som genomsnittet i Europa, det vill säga cirka tio procent.99 Innan valet var 

Socialdemokraterna i opposition, och Sverige styrdes av en moderatledd 

regering med Carl Bildt som statsminister. Efter valet bildade 

Socialdemokraterna regering.100  

5.4.1 Slöseri (1994)  

Inför riksdagsvalet år 1994 släppte Socialdemokraterna valfilmen Slöseri. Den 

är överlag mycket kortare än vad de tidigare filmerna varit, som rört sig mellan 

ca. 30 - 40 minuter. Slöseri är enbart 30 sekunder lång.  

 Vad som händer i filmen är att man som betraktare får se 

närbilder på flera olika människor. Flera av dem återkommer i olika sekvenser, 

ibland i par och ibland ensamma. Samtidigt hörs en speakerröst som för fram 

de repliker som finns: “Det är ett slöseri med kraft, med kunnande och vilja. 

Intelligens. Det är ett slöseri med människor att låta 600000 gå utan jobb. 

Sverige kan bättre än såhär.”101  

 Den röst som läser replikerna tillhör artisten Lisa Ekdahl. Även 

i denna film väljer alltså Socialdemokraterna att ha med en känd person i sin 

valfilm. Detta i likhet med Skattefria Andersson där huvudpersonen spelas av 

skådespelaren Stig Järrel. När Slöseri släpptes fanns diskussioner om att 

Socialdemokraterna i första hand riktade sig till ungdomar med filmen, och 

det lades även vikt vid det faktum att den är utformad på ett sätt som är mer 

likt reklamfilm. Den studio som skapat valfilmen är just en reklamstudio, som 

                                                      

99 Andersson, Östberg 2013 s. 358.  
100 Demker, Svåsand (red.) 2005 s. 397.  
101 Slöseri.  
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bland annat även arbetat med H&M.102 Valfilmen tycks också ha väckt en viss 

debatt då vissa ställer sig positiva och andra negativa till dess innehåll. Till 

exempel talas det gott om den i artikeln Ingen vanlig chipsreklam i 

Aftonbladet103, men betydligt mer negativt i artikeln Unga loja blir som 

förbytta efter valet i Dagens Nyheter.104 

5.4.2 Teman  

I Slöseri finns ett tydligt tema som Socialdemokraterna vill förmedla, och det 

de vill belysa är jobbfrågan. Det som de framför är att de har en negativ 

inställning till att det är så många människor som är arbetslösa, genom att 

framföra att det är just ett slöseri att låta dessa människor gå utan jobb. I och 

med repliken “Sverige kan bättre än såhär”, förmedlar de också ett budskap 

om att de anser att den stora arbetslösheten är ett problem som går att lösa. 

Dock framgår ingen förklaring om hur det skulle gå till.  

5.4.3 Ethos, pathos, logos  

Trots sin korta längd går det att finna delar i denna valfilm som använder sig 

av de retoriska greppen ethos, pathos och logos.  

 Genom ordval och beskrivningar, spelar de an på mottagarens 

känslor. Detta gör de genom att rada upp ord som syftar till positiva 

egenskaper, såsom kraft, kunnande och intelligens, och tala om att detta är 

egenskaper hos människor som är kompetenta arbetare. Det menar man är 

slöseri med den kompetens som finns, vilken riktar sig till känslorna hos 

mottagarna där det bildas en irritation och upprördhet över detta slöseri. På så 

sätt använder de pathos.  

 Även logosargument används för att föra fram deras budskap, då 

de förklarar hur stor andel människor i Sverige som saknar jobb. Det riktar sig 

                                                      

102 Björk, Urban (1994), ”Lisa Ekdahl gör bio-reklam för S”, Arbetet.  
103 (1994). ”Ingen vanlig chipsreklam”, Aftonbladet.  
104 Popova, Susanna (1994). ”Unga loja blir som förbytta efter valet”, Dagens Nyheter.  
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till mottagarens förnuft på så sätt att det blir uppenbart att 600 000 arbetslösa 

personer är en stor del av befolkningen, vilket alltså inte kan vara fördelaktigt.  

 I valfilmen nämns inga egenskaper som Socialdemokraterna 

själva tillskriver sig för att skapa förtroende. Trots det kan det finnas en 

antydan till ethosanvändning i valfilmen i och med slagorden “Sverige kan. 

Bättre.” vilken syns i den sista bildsekvensen tillsammans med den 

socialdemokratiska logotypen.105 På så sätt förmedlar partiet ett budskap om 

att Sverige kan bättre om fler röstar på Socialdemokraterna, att de vill förbättra 

samhället i Sverige.  

 Valmaterialets utveckling  

Ser man till en mycket tydlig likhet i vad för budskap som förmedlas i filmerna 

från 1930, 1954 och 1962 är att alla filmerna tar upp temat 

samverkan/kooperation. Detta är det tydligast återkommande temat, och till 

detta ställer sig Socialdemokraterna positivt i filmerna. Det framkommer i alla 

de tre första filmerna från 1930, 1954 och 1962 om än i olika sammanhang. 

1930 handlar det om småbönders mjölkkooperation, 1954 om samverkan 

genom att betala skatt och 1962 till exempel genom kooperation i en indisk 

by. I övrigt tas olika teman upp vid olika årtal, där vissa har en tydligare 

koppling till materialets samtid än andra. Samverkan/kooperation är ett tema 

som återkommer i flera filmer, och tycks därmed inte heller ha någon starkare 

koppling till samtiden. Men att man till exempel väljer att diskutera skatt så 

intensivt år 1954 blir mer ett uttryck för rådande samhällsfrågor eftersom det 

som tidigare nämnts var en fråga som aktivt diskuterades vid tiden.  

Ser man till utvecklingen av valaffischerna från dessa år, går det 

att konstatera att affischerna från 1962 överlag inte går att koppla lika väl till 

innehållet i filmen som affischerna från 1930 och 1954. Utöver detta är det 

ganska svårt att säga någonting om affischerna, eftersom det finns flera 

                                                      

105 Slöseri, 00:28.  
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stycken för varje år, och eftersom var och en av dessa har möjlighet att 

behandla olika ämnen blir det en förhållandevis stor skillnad i vad som 

förmedlas. Orla Vigsø menar dock i Politik i det offentliga rummet att affischer 

i stort definitivt hänger samman med den övriga politiska kampanjen, men att 

denna koppling blivit allt tydligare över tid eftersom partierna själva blivit allt 

mer medvetna i skapandet av sina valkampanjer.106 Vidare går det dock utifrån 

studien i denna uppsats att konstatera att år 1930 var ett övergripande tema för 

affischerna jobb och trovärdighet. 1954 är det en väldigt stor skillnad i 

affischerna då var och en behandlar olika teman och 1962 lyfter de fram ATP-

frågan, längre semester samt uttryck för det kalla kriget. Då Vigsø som nämnt 

menar att affischerna tydligare blivit kopplade till resterande delar av 

kampanjerna under senare tid, hade det varit intressant att få med affischerna 

från 1994 i studien. Tyvärr har inte detta material gått att finna till denna 

uppsats, men hade varit intressant att analysera eftersom man utifrån vad 

Vigsø menar kan anta att man där hade kunnat se ett tydligare och mer 

sammanhängande tema.  

Till filmen från 1994 finns tydliga förändringar att se. Till en 

början är denna valfilm av ett helt annat format. Den är betydligt kortare än de 

tre tidigare på sina 30 sekunder, jämfört med 30 - 40 minuter vilka de tidigare 

är. Slöseri är inte heller gjord på det sätt att den påminner om en spelfilm eller 

en dokumentär som tidigare filmer, utan stilen är mer som en modern 

reklamfilm. En förändring av teman har också skett, eftersom man nu väljer 

att fokusera på enbart ett tema i hela filmen istället för flera. Med en så kort 

valfilm hade det antagligen varit svårt att belysa fler teman än ett, men ändock 

är detta en förändring. Det tema man väljer att förmedla i Slöseri är som sagt 

jobbfrågan. Just denna är en fråga som tydligt går att koppla till sin samtid med 

den höga arbetslöshet som rådde då.  

                                                      

106 Håkansson, Johansson, Vigsø 2014 s. 22.  
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6 Slutdiskussion  

I den här uppsatsen har fyra socialdemokratiska valfilmer och ett antal 

socialdemokratiska valaffischer från olika årtal analyserats. De filmer som 

analyserats är Bonde och arbetare (1930), Skattefria Andersson (1954), 

Förändringens vind (1962) samt Slöseri (1994). Affischerna är alla från 

samma årtal som filmerna, förutom från år 1994 där inga affischer undersökts 

då jag inte kunnat få tag i några från årtalet. Syftet med studien har varit att 

fastslå vilka budskap som Socialdemokraterna förmedlar i valmaterialet, och 

utföra en jämförande analys över förändringen av dessa budskap. De 

frågeställningar som har besvarats i uppsatsen lyder Vilka budskap förmedlar 

Socialdemokraterna i sitt valmaterial? samt Hur har det förändrats över tid? 

Utifrån dessa frågeställningar och en analys av källmaterialet har vissa 

slutsatser varit möjliga att dra.  

Utifrån den första frågeställningen, Vilka budskap förmedlar 

Socialdemokraterna i sitt valmaterial?, har slutsatsen att detta varierat mellan 

årtalen och de olika filmerna och affischerna kunnat dras. Gällande konkreta 

ämnen och teman som Socialdemokraterna förmedlar, går det att dra följande 

slutsatser. I materialet från 1930 lyfter man fram klass, arbetslöshet, 

tullhöjningar/jordbruk och kooperation/sammanhållning som viktiga teman i 

valfilmen. Liknande teman återfinns också i valaffischerna från samma år. 

Man lyfter dessa teman genom att karaktärerna i filmen får samtala med 

varandra där en berättar om sina erfarenheter och där de diskuterar händelser 

i samhället och hur dessa kan lösas. Med hjälp av ethos, pathos och logos går 

det även att dra slutsatsen att Socialdemokraterna i sin valfilm förmedlar ett 

budskap om att det egna partiet är trovärdigt och har en politik som kommer 

att gynna många i landet och inte bara de rika. De riktar även ett negativt ljus 

över Högern som de menar är ett parti som skapar orättvisa.  

1954 lyfter man i första hand fram skatt och samverkan som de stora 

temana. Budskapet är där att det är genom skatt och samverkan som både den 
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enskilda personen och samhället som stort klarar sig bäst. I filmen Skattefria 

Andersson riktar sig Socialdemokraterna även till mottagarens förnuft, då de 

försöker skapa en bild av att det är en självklarhet att samhället fungerar bäst 

när alla samverkar genom att betala skatt för att sedan kunna få saker såsom 

skola, vägar och sjukvård med mera tillbaka. I likhet med Bonde och arbetare 

talar man negativt om borgerligheten och framställer dessa som icke 

trovärdiga. Gällande affischerna från 1954 är de generellt sett inte lika tydligt 

kopplade till filmen utan berör flera olika ämnen. En av affischerna handlar 

dock tydligt om skatt, vilket alltså även filmen gör.  

De teman som framträder i materialet år 1962 är i filmen 

samverkan/kooperativ och förändring. I affischerna framgår teman som ATP 

(allmän tilläggspension) och förlängd semester, samt även uttryck för det kalla 

kriget i och med att man beskriver att det är en orolig värld. Just affischen som 

ger uttryck för det kalla kriget går till viss del att koppla med vissa sekvenser 

i valfilmen Förändringens vind, eftersom man även där i intro och outro visar 

en bild på en jordglob och berättar att vi lever i en underlig värld. I övrigt finns 

en klar koppling till föregående valfilmers teman, eftersom man även år 1962 

lyfter fram samverkan/kooperation som ett viktigt tema. I filmen förmedlar 

man även budskap med hjälp av ethos, pathos och logos. För att stärka sin egen 

trovärdighet genom ethos förklarar man vilken positiv riktning som Sverige 

har gått och måste fortsätta gå i, och lyfter fram att det är exempelvis 

arbetarrörelsen som har varit en bidragande del i att samhället har utvecklats 

så bra som det har gjort. Man spelar även på mottagarens känslor med 

pathosargument då de beskriver den svåra situation som många människor 

lever i, medan andra bara blir rikare. På detta sätt förmedlar de ett budskap av 

att klasskillnader är någonting negativt som de motsätter sig.  

1994 är det jobbfrågan som är temat för valfilmen Slöseri. Det budskap 

man där förmedlar är att man vill minska arbetslösheten, och att det alltså är 

ett slöseri att så många går utan anställning. Detta i likhet med Bonde och 

arbetare från 1930, då arbetslöshet var en fråga som uppkom och som även då 
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kunde kopplas till sin samtid. I Slöseri stärker ethos, pathos och logos varför 

det är ett slöseri att så många människor går utan jobb. De spelar på känslor 

när de beskriver vilka egenskaper människor utan jobb har, de använder logos 

och riktar sig till mottagarens förnuft genom att använda siffror och tala om 

hur stor andel som är arbetslösa. Filmen lyfter inte fram några ytterligare 

budskap än att Socialdemokraterna önskar minska arbetslösheten, men stärker 

deras argument. 

Tidigare nämnde Orla Vigsø och hans verk Politik i det offentliga rummet 

lyfter en indelning av perioder i valaffischernas historia, där karaktäristiska 

drag för olika perioder presenteras. Trots att Vigsø syftar till innehållet i 

affischer, går det i denna studie att se att dessa drag återfinns även i 

valfilmerna. Mellan 1911-1936 framhåller Vigsø exempelvis att de 

socialistiska partierna riktar sig till bönder och till arbetare i sina affischer.107 

Detta syns i affischerna som analyseras i studien, och även i valfilmen som 

heter just Bonde och arbetare (1930) och som även riktar sig till dessa två 

grupper genom att belysa deras situation. 1944-1958 menar Vigsø att 

affischerna handlar om framtidsretorik och folkhemsbygge. Det framgår också 

att man inte lägger särskilt stor vikt vid historia i dessa affischer, men att främst 

Socialdemokraterna gärna visar de framsteg som har gjorts under den senare 

tiden, och att detta även är en period där partiet nu i regeringsställning kan visa 

att man genomför de reformer som man har sagt att man ska.108 Detta återfinns 

även i filmen från 1954, Skattefria Andersson, där man visar alla fördelaktiga 

saker som staten förmedlar och där Anderssons granne till exempel menar att 

det är genom samverkan som landet har byggts upp till det som det är idag.109 

Perioden 1960-1988 menar Vigsø karaktäriseras av blockpolitik och 

reklamestetik, och att det blir vanligt med fotografier i affischerna.110 Detta är 

                                                      

107 Håkansson, Johansson, Vigsø 2014 s. 131.  
108 Håkansson, Johansson, Vigsø 2014 s. 131.  
109 Skattefria Andersson, 33:37 - 34:04.  
110 Håkansson, Johansson, Vigsø 2014 s. 134.  
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någonting som går att känna igen i de affischer som analyseras från 1962, där 

fotografier används på en affisch för första gången i denna studie. Dock går 

det inte att göra några tydliga kopplingar mellan vad Vigsø säger om 

affischerna vid denna tid och med valfilmen Förändringens vind. Då affischer 

från 1994 saknas blir det inte möjligt att relatera dessa till vad Vigsø säger om 

denna period. Vidare framgår av Vigsø att det överlag blir tydligare att 

partierna använder sig av direkta tilltal i affischerna. Detta kombinerar man 

gärna med närbilder på ansikten för att skapa intimitet.111  Detta stilknep 

återfinns även i 1994 års valfilm Slöseri, där de bilder som visas är just 

närbilder på personer och ansikten.  

De slutsatser som har kunnat fastslås gällande frågeställningen om 

förändring över tid är att det går att se att vissa teman inom materialet är 

återkommande, medan andra är tydligare knutna till sin samtid. Det går också 

att konstatera att flera teman togs upp i den första valfilmen från 1930, vilket 

sedan minskar i antal till de senare filmerna där man 1954 och 1962 har två 

stora teman, och 1994 ett stort tema.  

Vidare har det även kunnat konstateras att själva formatet för i första hand 

valfilmerna tydligt förändrats. Själva genren har förändrats från att ha påmint 

mer om en spelfilm i de två första, till att 1962 mer vara gjord likt en 

dokumentär, och till att 1994 mer påminna om en reklamfilm. Även längden 

är någonting som successivt kortats ner i filmerna, från att ha varit ca. 40 

minuter år 1930, till 30 sekunder år 1994.  

Som tidigare nämnts under rubriken Forskningsläge fyller denna uppsats 

sin plats genom att undersöka utvecklingen och budskapen i valfilm och 

valaffischer från Socialdemokraterna. Detta är ett ämne som går att studera 

vidare på genom flera olika inriktningar. En sådan inriktning skulle kunna vara 

att djupare studera utvecklingen av formatet i valfilm. Enligt en studie som 

                                                      

111 Håkansson, Johansson, Vigsø 2014 s. 136.  
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utförts av YuMe och IPG Media Lab har särskilt så kallade millennials enklare 

att ta till sig kortare reklam när det gäller att komma ihåg informationen. Att 

kortare reklam skulle vara mer effektivt är dock inte en regel utan undantag, 

det framgår även att man som avsändare måste anpassa detta till den målgrupp 

man vill nå med sina budskap och att det även beror på hur välkänd användaren 

i fråga är.112  I och med detta vore ett intressant område att studera huruvida 

en sådan formatförändring går att se i politiska partiers valfilmer, vilket är en 

förändring som även går att konstatera efter denna studie då det tydligt syns 

att Socialdemokraternas valfilmer har blivit allt kortare.  

Ytterligare ett exempel på en möjlig väg för att utveckla studien i 

“Skattefria Andersson” vore att med hjälp av semiotik undersöka 

källmaterialet. Med hjälp av semiotik vore det möjligt att undersöka de icke-

språkliga aspekterna av materialet, och istället även fokusera på tecken och 

bilder i både affischerna och i filmerna. En studie med denna inriktning kan 

på så sätt fungera som en påfyllnad av kunskap till det i denna uppsats 

studerade området, vilket skulle kunna bidra till ytterligare ett djup inom 

samma forskningsområde.  

7 Didaktisk reflektion  

Kopplat till denna undersökning finns även en didaktisk frågeställning, vilken 

lyder Hur kan källmaterialet användas i undervisningssammanhang? Det 

finns flera möjligheter att använda propaganda som exempel på källmaterial 

inom undervisningen, och i detta fall gäller det alltså propaganda i form av 

film och affisch. Detta källmaterial har producerats och ger en bild av det 

svenska samhället vid flera olika tidpunkter under 1900-talet, och kan därmed 

visa en bild av vilken utveckling som har skett i samhället till exempel genom 

vilka ämnen som behandlas.  

                                                      

112 Resumé, 2016.  
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I det centrala innehållet i kursen Historia 1b för gymnasiet 

framgår att undervisningen ska innehålla “Kritisk granskning, tolkning och 

användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån 

källkritiska kriterier och metoder.”113 Propaganda i form av film och affisch 

kan vara användbart som ett undervisningsmaterial där eleverna får testa att 

källkritiskt granska olika typer av källmaterial. Båda är förvisso propaganda, 

men i två olika former. Det är också ett källmaterial som kräver en noggrann 

källkritisk analys och avvägning vid användning när man syftar till att nyttja 

det som en källa till något annat förutom att studera just budskapen i 

propagandan. Därav skulle ett möjligt användningsområde för detta 

källmaterial vara att använda det till en källövning. I denna övning kan 

eleverna använda filmerna och affischerna för att utföra en bedömning av dess 

användbarhet som källmaterial. Att arbeta med källmaterial på detta sätt är 

också en av de förmågor som eleverna ska ges möjlighet att öva på, vilket 

framgår i kunskapskraven för Historia 1b. Där beskrivs i kraven för betyget E 

att eleven ska kunna söka, granska och tolka källmaterial med viss säkerhet, 

på ett enkelt sätt reflektera över relevansen i källan, samt att eleven i 

värderingen av källan utgår från “något källkritiskt kriterium om källans 

användbarhet och dess betydelse för tolkningen”.114  

Till detta borde denna typ av källmaterial vara passande att öva 

källkritik och relevans av källor på, eftersom det är en källa som går att 

använda på olika sätt där den i olika mängd kan vara användbar beroende på i 

vilket sammanhang och med vilka syften den används. Exempelvis är det 

propagandamaterial som har en politisk agenda, vilket gör att den kan vara 

mindre trovärdig i en del sammanhang. Men den kan också vara en användbar 

källa när man som i likhet med denna studie önskar undersöka budskapen från 

ett visst parti, i detta fall Socialdemokraterna. 

                                                      

113 Skolverket.se, Centralt innehåll och kunskapskrav Historia 1b.  
114 Skolverket.se, Centralt innehåll och kunskapskrav Historia 1b.  
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Vidare kan även materialet vara en bra ingångspunkt till att 

diskutera olika begrepp som bland annat demokrati och propaganda i klassen, 

enligt filmhandledningen Svenska valfilmer i skolan som Svenska 

Filminstitutet har gett ut.115  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

115 Kindblom, Mikaela (2014). Svenska valfilmer i skolan. Svenska filminstitutet, s. 1. Avläst 

2020-01-01.  
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