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Abstract  

 

   The purpose of this study is to examine whether it is possible to see change in the Swedish 

social democratic party´s election posters 1956-2006 or not. This has been done by comparing 

the posters throughout the years. The theoretical approach is about party-change. The three 

types of party presented are: mass party, catch-all party and cartel party. The mass party is 

party were the members come from a well-defined social group. When the social group lost 

its importance due to social reforms the old mass parties had to change in order to stay in 

power. They had to attract new groups. That gave birth to the catch-all party. The latest party 

type used in this study is the cartel party. The cartel party is a part of the state and it always 

has access to the power. The study shows that the posters were more mass party-like in the 

earlier elections. The posters then took more of the catch-all party´s characteristics. In 2006 

the posters had more resemblance with the cartel party type than then other kinds of party 

types. The posters are moving away from the mass party.  
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1. Inledning  

   Socialdemokratiska arbetarpartiet bildades 1889. De första partiföreträdarna vände sig till 

den växande industriarbetarklassen. Deras budskap byggde på klassisk socialism. Retoriken 

var ofta hård och revolutionär men de ville genomföra reformer i samhället, inte revolution. 

Frågan om allmän rösträtt var den som dominerade i början. Partiet och företrädarna försökte 

få arbetarna att organisera sig i fackföreningar och arbetarkommuner. Samtidigt som 

samhällsförändringar som skulle ge ekonomisk och social rättvisa var något som 

eftersträvades (Hadenius 2008 s 26-28). Socialdemokraterna har varit vid makten större delen 

av tiden sedan den allmänna rösträtten infördes. Det har inneburit att de har haft möjlighet att 

genomföra mycket av den politik och de samhällsförändringar som var målet. Detta i sin tur 

har förändrat samhället och partiets roll. Min avsikt är att undersöka om förändringar kan 

avspeglas i partiets marknadsföring, närmare bestämt i partiets valaffischer.  

   Valaffischer är ett sätt att marknadsföra sig. Politisk marknadsföring handlar inte bara om 

att informera väljarna om vilka alternativ som finns utan även om att påverka och övertala 

dem att rösta så som avsändaren vill. När det gäller marknadsföringen av partiet har reklamen 

en stark fördel, partierna själva kan välja vad som visas. Det finns ingen ansvarig utgivare 

eller redaktör som bestämmer vad av partiets politik eller agenda som ska visas. Partierna har 

själva möjligheten att påverka agendan. De kan visa sina styrkor, motståndarens svagheter 

eller de frågor som partiet anser vara viktiga (McNair 2007 s 85-86). De visar upp den bild de 

vill att allmänheten ska ha av dem. De har även haft möjlighet att skapa sig en image. 

Valaffischerna består ofta av både text och bild. Det är ett forum där de kan visa den bild av 

dem själva som de vill. Att använda sig av både text och bild är ett sätt att tala både till 

intellekt med texten samtidigt som den kan innehålla symboler med olika betydelse. Är det en 

bild med mycket folk och röda fanor som svajar kan vi anta att de vill framställa sig som ett 

arbetarparti.  

    En valaffisch behöver förmedla mycket på ett begränsat utrymme. Det är inte effektivt att 

ha långa texter på valaffischen, det partiet förmedlar där borde vara det de själva anser vara 

viktigast. Det kan handla om sakfrågor eller om att genom en bild visa att det är ett parti som 

representerar alla. 

Den bild som socialdemokraterna försöker förmedla säger mycket om vad de är för sorts parti. 

Är det så att valaffischerna idag har mindre ideologi på dem? Kan det bero på förändring i hur 

partiet är uppbyggt? Är de mer ett parti som vill vinna allas röster än att representera en viss 
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grupp i samhället? Detta är något som inte undersökts tidigare. Det som ska undersökas i den 

här uppsatsen är alltså hur socialdemokraterna har framställt sig själva på valaffischer och 

huruvida det har förändrats och på vilket sätt som det förändrats.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

   I uppsatsen undersöks hur socialdemokraternas valaffischer sett ut under femtio år. 

Förändringarna och vilken typ av förändringar är av särskilt intresse. Avsikten är att se om 

förändringarna visar tecken på att socialdemokraterna har förändrats som parti. Tanken är inte 

att förklara varför socialdemokraterna har förändrats som parti. Avsikten är endast att se om 

det finns tecken i deras marknadsföring som tyder på det. Syftet med uppsatsen blir således: 

att undersöka om socialdemokraternas valaffischer visar tecken på partiförändring mellan 

1956-2006 

   För att uppfylla syftet kommer jag ha preciserade frågeställningar. De blir: 

1. Vad har kännetecknat socialdemokraternas valaffischer vid andrakammars- och 

riksdagsvalen 1956-2006? 

2. Har valaffischerna förändrats över tid? 

3. Hur har de i så fall förändrats i förhållande till teorier om partiförändring? 

  

3. Teoretiskt ramverk  

    Sedan det socialdemokratiska arbetarpartiet grundades 1889 har det förändrats. Detta är 

inte konstigt med tanke på att hela samhället har förändrats. Många av de frågor som varit 

viktiga för socialdemokraterna har de fått igenom när de har suttit vid makten. När partiet 

förändras borde även deras marknadsföring förändras. Deras stora väljargrupp, arbetare 

minskar hela tiden, ändå lyckas de vara det största partiet val efter val. De måste attrahera nya 

grupper. Det finns teorier om hur partierna i väst har förändrats. En av dessa inbegriper 

masspartier, catch-allpartier och kartellpartier.  
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3.1 Partityper  
Masspartier  

   Masspartier eller medlemspartier uppkom under 1880-talet och var starka fram till 1960-

talet (Katz & Mair 1995 s. 18). Masspartierna representerade en väldefinierad grupp av 

samhället till exempel arbetare, detta till skillnad från de elitpartier som fanns tidigare som var 

en sorts sammanslutning av män i samhällets topp. Masspartierna jobbade mer för den egna 

gruppens intressen än för hela landet. De ville få in sina representanter på viktiga positioner i 

samhället. När det gällde att vinna val handlade det mer om att mobilisera den egna gruppen 

än om att övertyga andra. Fick de sin grupp att rösta hade de bra förutsättningar. 

Kampanjandet var inriktat mot den egna gruppen. Partiet var tvunget att ha ett väldefinierat 

program som jobbade för gruppens bästa. Partiprogrammet var inte bara en sammansättning 

av olika policy utan ett program som byggde på att förbättra för den egna gruppen. Det gällde 

inte att övertyga någon hur den personen skulle rösta utan att få gruppen att rösta. Ett ökat 

engagemang inom den egna gruppen ger fler röster i valet. Detta gjorde att partiet/partierna 

riktade sin politik mot de som kunde tänkas rösta på dem och lät andra grupper vara mer eller 

mindre ifred. Partiet var också legitimerat genom det stora engagemanget hos medlemmarna. 

De hade direkt inverkan på vad partiet tyckte och gjorde genom partikongressen. Röstade den 

egna gruppen hade partiet stora chanser att komma till makten. Det gjorde att kampanjer 

handlade mer om att öka engagemang hos den egna gruppen (Katz & Mair 1995 s. 6-7). 

Eftersom partitypen blir automatiskt legitimerad av sina medlemmar trodde forskare förr att 

fler partier skulle ta efter. Masspartier sågs som framtidens parityp (Katz & Mair 1995 s.7). 

Partiet skulle inte jobba för nationens bästa eller i nationens intresse utan efter gruppens 

intresse. Partiet blev ett sätt att få fram gruppens åsikter. Masspartiets styrka var dess 

medlemmar, i tidigare partier var det viktigaste vilka som var medlemmar (kvaliteten) för 

masspartierna var det kvantiteten. De som valdes till förtroendeuppdrag på kongressen sågs 

som delegater för partiet. De skulle representera partiet och dess program (Katz & Mair 1995 

s. 10-11). 

Catch-allpartier  

   När de sociala skiljelinjerna minskade under 1950–60-talen blev det svårare att visa på 

olikheter, grupperna blev svårare att identifiera.  Samtidigt hade ekonomin växt sig starkare 

och många av de program och frågor som masspartierna hade jobbat för visade sig gynna 

nästan alla. Den grupp som masspartierna hade haft som sina kärnväljare minskade. 
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Massmedias framväxt möjliggjorde även för partierna att nå ut till fler. Detta påverkade 

väljarna som blivit mer som konsumenter av politik. De blev mindre låsta till ett parti, 

väljarrörligheten ökade. När väljare fick det bättre ställt ekonomiskt ändrades deras 

inställning till vad som var viktigast i politiken. Eftersom kopplingen mellan partier och 

individer blev svagare valde väljarna i högre grad ett parti som passade dem bättre i deras nya 

situation. Partierna anpassade sig och försökte nå fler. De blev så kallade catch-allpartier 

(Katz & Mair 1995 s. 7-8). Masspartiernas framgång blev på så sätt också deras fall. De som 

vunnit makten genom stort stöd av väldefinierade grupper hade märkt hur mycket de kunde 

påverka och styra politiken dit de trodde var bäst. Det gjorde att de behövde tilltala fler, något 

som de i partitoppen inte hade något emot. Både partier från höger och vänster anpassade sig 

till catch-allmodellen. Medlemmar var fortfarande önskade men de söktes inte längre inom en 

grupp, utan i hela samhället. Det var viktigt att knyta till sig supportrar, inte för en längre tid 

men för kortsiktiga vinsters skull. Valen kan sägas bli mer av en kamp mellan olika 

koalitioner av ledare än av socialgrupper (Katz and Mair 1995 s. 12-14). Då det oftast inte var 

möjligt att vinna alla gruppers röster försökte partierna nå de grupper som inte stod i konflikt 

med deras kärnväljare. Där det fanns möjliga motsättningar försökte de överbyggas 

(Kirchheimer 1966 s 186). Det ledde till vad som kallas en amerikanisering av politiken i 

Europa. Valen handlade mer om partiledare och partiledning än sakfrågor. Det var dessutom 

så att ledarna för partiet var de som tog fram programförslag, inte medlemmarna som i de 

gamla masspartierna. Förr hade valen handlat mycket om vad partierna skulle göra, vilka 

förändringar som skulle genomföras. Det ändrades med catch-allpartierna. Vad politikern 

eller partiet kunde göra var inte lika intressant för väljarna som vilka meriter de hade. På gott 

och ont för partiet. Även väljarbeteendet förändrades, de var inte lika styrda av klassbakgrund 

längre (Katz & Mair 1995 s. 7-8). När banden mellan partierna och vissa grupper i samhället 

försvagades anpassade sig partierna efter det. När den sociala basen av väljare minskade 

började partierna att försöka nå väljare över de traditionella klass- och religionsgränserna. När 

den egna gruppen blev mindre, blev det färre som skulle rösta på partiet för deras traditionella 

politik. Den förändring som skett gjorde det nödvändigt för partierna att vara attraktiva för de 

grupper i samhället som de tidigare hade sett som bortom deras omfång. Religiösa partier 

behövde attrahera sekulariserade människor, arbetarpartier behövde nå medelklassen. Det är 

inte bara väljarbeteendet som går mot en större rörlighet, även partierna har blivit rörligare. 

Kampen om makten handlar mer om att innesluta större grupper i samhället, på bekostnad av 

de gamla kärnväljarna. När gruppidentiteterna minskar får det konsekvenser för politiken. När 
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de grupper som de tidigare hade attraherat minskat måste de byta strategi. De fundament som 

partierna tidigare stod på när det gällde policyskapande och att regera förändras. Tidigare 

hade de tydliga grupper att tala till, nu måste de skapa nya grupper. Det är tillfälliga grupper 

som de vill ska känna samhörighet med partiet. Dessa band blir inte lika starka som de 

tidigare, när det var politiska och sociala skiljelinjer som skapade samhörighet. Det gör de 

politiska partierna svagare. Partidentifikationen har minskat i nästan alla länder i väst, 

däribland Sverige. Antalet medlemskap i politiska partier minskar också (Mair s. 9-11). 

Kampanjerna är fortfarande beroende av medlemmarna för finansiering och arbete. Samtidigt 

som det börjar komma in medel från andra håll som möjliggör en mer kapitalintensiv 

kampanj. Catch-allpartiernas kampanjer blir arbetsintensiva som hos masspartierna samtidigt 

som de blir mer kapitalintensiva (Katz & Mair 1995 s. 20). Enligt Kirchheimer är det endast 

stora partier som kan bli catch-allpartier. De måste verka på nationell nivå. De 

socialdemokratiska partierna i Sverige och Norge som haft majoritet under årtionden har inte 

några incitament att inrikta sig på några andra socialgrupper (Kirchheimer 1966 s.187-188).  

 

Kartellpartier  

   De tidigare modellerna har sin grund i det civila samhället (Katz & Mair 1995 s. 8). 

Partierna har blivit mer som en del av staten istället för att vara mellan det civila samhället 

och staten. En stor anledning är partistödet som delas ut, partistöd har kommit till eftersom 

engagemanget från medlemmarna minskar. Det är ett sätt att för partierna att överleva. 

Samtidigt är det ett sätt att befästa det partisystem som redan finns, då partistödet baseras på 

tidigare framgångar i val. Nya partier får det svårt att komma till makten (Katz & Mair 1995 

s. 15-16). Från 1970-talet växte kartellpartier fram (Katz & Mair 1995 s.18). I ett 

kartellpartisystem har nästan alla partier i ett partisystem tillgång till makten på något sätt. 

Partimedlemmarna är inte längre de som bidrar mest till partikassan, pengarna kommer bland 

annat från partistöd. Partierna blir mer som en del av staten. Partiernas tillgång till media är 

stor, även när partierna är i opposition. För att vinna ett val krävs det att kartellpartierna 

kompromissar. De länder där partistödet är stort och där en kultur av samarbete mellan partier 

är stark förväntas processen mot kartellpartier gå snabbare. Sverige är ett sådant land. 

Kartellpartierna har gjort politiken mer professionaliserad, att vara politiker är mer av ett yrke 

idag än det var förr. När det gäller kampanjer är de hos kartellpartier professionaliserad, 

kapitalintensiv och centralstyrd. Partierna tävlar fortfarande om makten men de gör det inte 
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för att förändra systemet. De är alla intresserade av att ta del av det system som de byggt upp. 

Kartellpartiernas medlemmar ses som viktiga av ledningen, de har oftast inget större 

inflytande men de kan hjälpa till att legitimera partiet. Medlemmarna och ledningen hålls ofta 

åtskilda och kartellpartierna är toppstyrda (Katz & Mair 1995 s. 16-21). Partierna har helt 

enkelt blivit svårare att särskilja jämfört med slutet av 1970-talet då motsättningarna var 

tydligare. De är mer intresserade av att samarbeta, det ses inte som en omöjlighet att regera 

tillsammans, i vissa länder har det skett allianser som är uppseendeväckande. Partierna 

försöker ofta nå samma grupper av väljare, något som tidigare inte var fallet (Mair s 11-12). 

   De olika partityperna har inte bytt ut varandra rakt av genom historien. Det är alltså inte 

troligt att ett parti är helt och hållet massparti, catch-allparti eller kartellparti. Det troligaste är 

en blandning med drag från olika partityper. De olika partityperna har haft olika mål med 

politiken; masspartierna vill införa sociala reformer, cach-allpartierna fortsätter det arbetet 

men de vill förbättra inte förändra, och kartellpartierna vill vinna val men utan att förändra 

systemet. Masspartierna vill samla sin grupp medan catch-allpartiet tävlar om makten. 

Kartellpartiet tävlar men de delar samtidigt intresse med de andra partierna att inte förändra 

systemet, det finns till och med en viss vinst i att inte tävla (Katz & Mair 1995 s. 19).  

      

3.2 Socialdemokraterna idag 
 

   Statsvetaren Katarina Barrling Hermansson (2004) har undersökt partikultur i 

partigrupperna i Sveriges riksdag. Hon presenterar förutom en omfattande diskussion om 

kultur även tre olika sätt att identifiera sig med ett parti i det första kapitlet. De sätt som 

presenteras är: att identifiera sig med partiet som det är, att identifiera sig med de frågor som 

partiet driver samt att identifiera sig med ideologin som partiet företräder. Det Barrling 

Hermansson intresserar sig för är den första identifikationsformen, att identifiera sig med 

partiet och dess organisation. Den innebär att det tar tid för en ny medlem att förstå hela den 

grund som partiet bygger sin gruppidentitet på. Ledningen måste föra en politik som anses 

vara trovärdig av de som identifierar sig med partiet. Gör de inte det tappar de förtroende. Det 

kan bli ett problem för partiet om de för en politik som medlemmarna och kärnväljarna anser 

vara bra men som leder till förlust i ett val. Det kan då leda till att de för en politik som 

kärnväljarna inte kan identifiera sig med i samma utsträckning men som gör att de vinner val. 

Det blir en balansgång mellan pragmatik och politik för kärnväljarna. Det som vinns i 
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valframgångar förloras i engagemang från medlemmarna. Dessutom finns risken att den 

förändring som skett i strategi kanske först får effekt på lång sikt. Att ha kontroll över det som 

medlemmar anser vara till nytta för dem är en maktresurs för partiledningen. När 

medlemmarna anser att partiet företräder det som gynnar dem ökar engagemanget inte minst 

hos partiets övre skikt (Barrling Hermansson 2004 s. 33-37). Hur den socialdemokratiska 

partigruppen i riksdagen ser på sig själv och sitt arbete är av intresse för den här studien. Det 

är självklart att de representerar en elit i partiet men de arbetssätt som de använder kan spegla 

hur partiets beslutsfattande ser ut. I undersökningen ansåg de riksdagsledamöter från 

socialdemokraterna som blev tillfrågade att det var viktigt att lyssna på varandra och vara 

lyhörd innan beslut fattades. Alla i partigruppen har rätt att uttrycka sig men att låtsas att man 

kan allt är inte populärt. Att en pariföreträdare på något sätt skulle sätta sig över gruppen, att 

visa sig vara förmer än andra är något som inte ses på med blida ögon. Att utnyttja sin 

ställning är värre än de summor som används. Det är det kollektivet som är viktigast (Barrling 

Hermansson 2004 s. 291-292). När det gäller identiteten som gruppen skapar bygger den på 

stolthet. Det är inte något utmärkande för socialdemokraternas partigrupp utan det gäller alla 

partigrupperna. Socialdemokraternas partigrupp känner stolthet för den offervilja de har, de 

kan sätta ideologin åt sidan för nationens bästa anser de själva. En stark identitet inom 

gruppen och en liknande syn på hur arbetet i riksdagen ska skötas kan ge partiledningen mer 

makt. De kan indirekt kontrollera vad gruppen beslutat (Barrling Hermansson 2004 s. 304-

306). Barrling Hermanssons forskning visar på att socialdemokraterna fortfarande ser på sig 

själva som ett parti där kollektivet är viktigt.  

    Jan Teorell nämner i det inledande kapitlet av sin avhandling, ”Demokrati eller fåtalsvälde? 

om beslutsfattande i partiorganisationer” (1998), att socialdemokraterna alltid varit ett 

folkrörelseparti, där medlemsinflytande och interndemokrati är viktigt (Teorell 1998 s. 22). I 

avhandlingen studerar Teorell interndemokratin i socialdemokraterna och moderaterna vid 

krisuppgörelsen 1992 för att försvara den svenska kronan och när de tog fram sina 

partiprogram runt 1990. Det var problem med interndemokratin hos socialdemokraterna. Det 

är få som har inflytande, det är oklart hur stor möjligheten till påverkan är. Det finns dock en 

formell möjlighet att kräva ansvar i efterhand (Teorell 1998 s. 330-331). Socialdemokraterna 

anser att det är medlemmarna som är viktigast. Det är medlemmarna som genom partistyrelse 

och kongress ger partiledningen mandat för dess arbete. Socialdemokraternas partigrupp i 

riksdagen är ansvarig inför partikongressen och ska avlägga en rapport till partistyrelsen om 

föregående års arbete. De socialdemokratiska riksdagsmännen anser även de att 
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partikongressen är överordnad partigruppen i riksdagen. De anser också att de ska vara 

lyhörda för medlemmarna när de är ute i landet (Teorell 1998 s 332-334). Teorell ser 

skillnader mellan moderaterna och socialdemokraterna, moderaterna anses vara mer lika ett 

kampanjparti och socialdemokraterna mer lika ett folkrörelseparti eller massparti. Det är 

gradskillnader och inte artskillnader det handlar om bör tilläggas. Även om 

socialdemokraterna är mer likt ett folkrörelseparti än moderaterna betyder det inte att de inte 

tänker strategiskt när det gäller väljarna. Mycket tyder på att deras långsiktiga framgång har 

berott till viss del av att de legat i framkant när det gäller kampanjer (Teorell 1998 s. 339). 

Den utveckling som går mot minskande interndemokrati med catch-all- och kartellpartier har 

vissa undantag i den svenska kontexten. Hur partierna växt fram, och hur stadgarna ser ut 

visar på ett ökat inflytande för medlemmarna. Den genomsnittliga mängden motioner på 

partikongresserna har ökat markant. 1964 var snittet 69 och 1990 var det 430. Däremot är 

sannolikheten att de avslås större idag. Partistyrelsens förslag faller oftare idag än förr, kanske 

ett tecken på att medlemmarna fått större inflytande. Partikongressen verkar ha fått mer 

inflytande samtidigt som medlemmarna kräver det. Det partistöd som forskare anser vara 

skadligt för interndemokratin kan i Sverige ha haft en positiv effekt. Det är allt fler på lägre 

nivå som kan vara heltidspolitiker. De får en ökad kunskap och kan sätta högre krav på 

inflytande. Dessutom har partistödet inte varit lika viktigt för socialdemokraterna som för 

andra partier. De har haft hjälp av LO och deras valfondsinsamlingar för att driva de dyra 

kampanjerna (Teorell 340-344). 

   Den relativt starka interndemokratin har tecken som pekar på både att socialdemokraterna är 

ett massparti likväl som att de är ett kartellparti. Att medlemmarna lämnar in motioner under 

partikongressen visar på inflytande samtidigt som det är allt större sannolikhet att de avslås. I 

ett kartellparti kan det sägas att partiledning och vanliga medlemmar är viktiga men att de är 

åtskilda. Medlemmar ger legitimitet åt partiledningen även om de inte har stort inflytande 

över partiet. Har socialdemokraterna genomgått en förändring i hur partiet är uppbyggt borde 

det avspegla sig i marknadsföringen. Det kräver en viss förståelse för politisk marknadsföring.   

 

3.3 Politisk marknadsföring  
 

      När det gäller marknadsföring och reklam är de viktigt att konsumenterna känner igen 

produkten det är också viktigt att omge den med folk och symboler som ger hög status. Ett 
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annat knep är att spela på nostalgi, liksom att använda sig av kända personer med hög status 

inom vissa områden är även det ett beprövat sätt (McNair 2007 s. 87-89).  

   Den politiska marknadsföringen skiljer sig naturligtvis från den kommersiella. Det finns 

vissa likheter, till exempel vill även politiker att väljarna ska känna igen sig i det de säger och 

gör. Det är även viktigt för politiker och partier att visa att de är ett alternativ, de säljer så att 

säga samma sak: politik. Det handlar om att visa hur de skiljer sig från de andra alternativen 

(McNair 2007 s. 89-90). 

   När det gäller politisk marknadsföring har USA kommit längst. Det är mycket som skiljer 

den svenska och amerikanska kontexten. Med den vetskapen kommer mycket av teorin här 

hämtas från den amerikanska forskningen.  

   Det blir allt viktigare att bygga upp en bra image och/eller bryta ner motståndarens. Den 

största delen av den politiska reklamen i USA handlar om hur bra kandidaten är mindre om 

vad kandidaten vill (McNair 2007 s. 92-98). Symboler och myter har fått en stor betydelse. 

Att använda sig av symboler och myter på ett effektivt sätt kräver ett stort arbeta av 

kampanjledare. De måste känna till vad det är väljarna är rädda för och vad de anser vara bra. 

Genom att visa upp sig själv eller representanter för sitt parti med ledare från hela världen är 

ett sätt att visa på att aktören har och är van vid makt. På det sättet visas en kandidat upp som 

är väl lämpad som statsman. Det samma gäller när ett parti har suttit vid makten, de kan visa 

på att de har kunskapen för att leda landet. Negativt kampanjande är utbrett i USA, det 

handlar om att lyfta fram sin motståndares svaga sidor istället för sin egna starka. Den som 

sitter vid makten försöker visa på det som åstadkommits under tiden. Motståndaren å andra 

sidan försöker visa på att inget har hänt. Om ens motståndare har bra idéer i vissa frågor eller 

tar upp vissa områden som visar sig vara intressanta för väljarna kan aktörerna göra det till 

sina egna frågor (McNair 2007 s. 92-98). Synen på väljare har också förändrats. De ses mer 

som konsumenter än som ska snärjas med reklam snarare än att de ska förstå det budskap och 

den politik som ska föras. När partierna tappar medlemmar och allt färre identifierar sig med 

partierna måste de nå ut till fler. Det räcker inte längre att bara övertyga de gamla väljarna, nu 

måste partierna övertyga andra att rösta på dem (Gibson & Römmele 2001). 
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4. Tidigare forskning 

 

   Det har forskats mycket runt politisk reklam och dess effekter på väljarna. Mycket forskning 

har gjorts i USA och en del i Storbritannien. Ofta har det handlat om TV-reklam och om 

negativt kampanjande (att visa på motståndarens svagheter mer än sina styrkor). 

   I Sverige har valaffischer ibland undersökts som en del av kampanjer. Bengt Johansson vid 

Göteborgs universitet håller just nu på med en studie av valaffischer under 100 år. Han 

undersöker synen på medborgarnas roll och hur valaffischerna passar ihop med resten av 

partiernas kommunikation (Johansson 2010). Den forskning som bedrivits om valaffischer i 

Sverige och norden har oftast haft en semiotisk utgångspunkt. Orla Vigsø (2004) har 

undersökt valaffischerna från alla riksdagspartierna vid riksdagsvalet 2002. Vigsø undersökte 

retoriken i text och bild, något som i viss mån även kommer att ske i denna studie. Till 

skillnad från Vigsøs studie kommer även förändringar av partityp att undersöka 

   Socialdemokraterna har själva gjort en sammanställning av valaffischer i boken 

”Affischernas kamp” från 1979 (Bodin m.fl.1979 s. 3-11). Där beskrivs valaffischernas 

utseende och de sätts in i en politisk kontext. Det är valaffischer från olika partier med extra 

fokus på socialdemokraterna och dess kamp emot högern/moderaterna. Utseendet och de 

frågor som är dominerande granskas, så även syftet med valaffischen. Från början var de 

mycket inriktade på att få arbetarna att rösta med direkta uppmaningar, för att senare, från och 

med femtiotalet handla mer om sakfrågor (Bodin m.fl.1979 s. 3-11). I resten av boken 

beskrivs de olika årtiondenas valaffischer och kampen om makten. Det är ingen 

sammanställning för att beskriva en objektiv bild av hur affischernas kamp har sett ut. 

Utgivaren är trots all socialdemokraterna som vill visa på sitt partis positiva historia.  

   Lars Nittve och Bengt Lindahl har skrivit boken; ”Svenska Valaffischer: En studie av 

perioden 1920-1976”. Där ges först en kort beskrivning och historia av valaffischen (Nittve-

Lindahl 1979 s. 6-10). Därefter presenteras årtiondena för sig med en kort beskrivning av 

kontexten för att sen beskriva valaffischerna. I epilogen diskuterar de hur valaffischerna har 

använts under åren. Från att ha varit tydliga med vad som skulle göras utskrivet i text till att 

bara ha bilder eller slogans. Bilderna har använts för att ge väljarna positiva associationer till 

partiet. Till skillnad från tidigare kan valaffischerna tolkas nästan hur som helst. Efter radion 

och televisionens intåg förändrades valaffischerna. De skulle bara säga det som var sagt, 

valaffischerna användes för slogans och politiska slagord som beslutats för valrörelsen. 
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Partierna vill med valaffischerna framställa sig så bra som möjligt utan att direkt säga att 

politiska motståndare är sämre, på samma sätt som den kommersiella marknadsföringen. En 

valaffisch ska synas mycket. Framgången beror inte på om väljaren tycker att det är 

välgrundade argument utan på att väljaren ser den (Nittve-Lindahl 1979 s 62-63).  

 

5. Metod och material 

 

   Uppsatsen syftar till att undersöka hur socialdemokraternas valaffischer sett ut och hur det 

har förändrats under 50 år. Socialdemokraternas valaffischer är således studiens 

analysenheter. För att studera skillnader över tid kommer varje decennium representeras av ett 

val. De val som valts ut är andrakammarsvalen 1956 och 1964 samt riksdagsvalen 1979, 

1985, 1991 och 2006. De flesta val har en fråga eller person som dominerar det valet. Dock 

kan man anta att valaffischerna skapats innan det står klart vilken fråga det blir. På det sättet 

kan partiet styra hur de vill att valaffischen ska se ut. Det säger mer om partiet. 

   För att uppnå syftet är innehållsanalys den bästa metoden. Enligt Göran Bergström och 

Kristina Boréus kan innehållsanalysen användas på de flesta skapelser inom kulturen 

(Bergström & Boréus 2005 s 44). Det gäller även bilder och affischer. I den här studien har 

alla valaffischer och alla områden samma vikt, något som är utmärkande för en kvantitativ 

innehållsanalys (Esaiasson m.fl. s 224). För att klara av den här studien krävs att jag vet vad 

jag letar efter, tolkningar kommer att ske för att placera de olika delarna av valaffischerna i 

kategorierna. Förekomster av olika tendenser kommer att räknas. Det är en del av 

innehållsanalysen. Innehållsanalysen är en bra metod för att beskriva något, vilket uppsatsen 

syftar till (Esaiasson m.fl. 2007 s. 225). Metoden blir således en kvantitativ innehållsanalys 

med starka inslag av tolkning. Metoden har en nackdel, den brukar användas för stora 

mängder material, vilket inte är fallet i den här uppsatsen, här kommer det att läggas mer vikt 

på att analysera vad de olika delarna visar på för partityp. Att använda sig av kategorier för att 

placera valaffischerna i olika partityper anses dock vara det bästa för att få fram ett bra 

resultat. Den mer kvalitativa textanalysen används snarare till att systematisera eller granska 

kritiskt (Esaiasson m.fl. 2007 s. 238). Det är inte syftet med studien, därför faller den metoden 

bort. 
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   För att klara av att undersöka valaffischer måste det vara tydligt vad som anses vara en 

valaffisch i den här uppsatsen. För att definiera den tar jag hjälp av Orla Vigsø som i sin 

avhandling för filosofie doktorsexamen i nordiska språk: Valretorik i text och bild: en studie i 

2002 års svenska valaffischer (2004), definierade begreppet. Vigsø börjar med att definiera 

affisch som något som är till för att övertyga mottagaren om att det som säljs är det bästa. Den 

finns dessutom i det offentliga rummet där många människor passerar snabbt. Att människor 

passerar affischen snabbt påverkar utseendet, det går inte att ha mycket text. De tillverkas 

dessutom i ett speciellt material. Affischer började användas i politiska syften för att 

protestera mot något. Här är det dock valaffischerna som är det intressanta. De finns 

fortfarande idag bland annat när det gäller anti-krigs propaganda. När länderna blev 

demokratiska och folket representerade av politiker började partierna kommunicera vad de 

stod för och vilka som var deras kandidater. Det skedde runt 1910 i Sverige (Vigsø 2004 s. 

29-30).    

    Vissa krav ställs för att det ska anses vara en valaffisch (Vigsø 2004 s 30-31). Den ska vara 

tryckt på papper och minst ha A3 storlek. Den ska även vara uppsatt i det offentliga rummet. 

På det sättet utesluts mindre trycksaker samt tidningsartiklar. Affischen ska sättas upp i 

samband med riksdagsvalet. Det innebär att affischer som satts upp långt innan inte kommer 

att undersökas. Det måste finnas en tydlig avsändare. I den här uppsatsen bör inte det bli 

något problem, affischerna är hämtade från arbetarrörelsens arkiv. En valaffisch ska försöka 

övertyga väljaren att rösta på sitt parti. På det sättet kommer inte affischer med till exempel 

information om möten att undersökas (Vigsø 2004 s. 30-31). 

   För att besvara den första frågeställningen: ” Vad har kännetecknat socialdemokraternas 

valaffischer vid andrakammars- och riksdagsvalen 1956-2006?” används femton 

jämförelsepunkter.  Detta för att klara av att göra en jämförelse. De jämförelsepunkter som 

kommer att användas för att besvara frågeställning ett och som underlag för analysen i 

frågeställning två och tre är: 

1. Färg på bakgrunden (röd eller neutral) 

2. Bild eller text 

3. Förhållande mellan text och bild 

4. Foto eller tecknad/målad bild 

5. Vem eller vad föreställer bilden (partiledare, partitoppen, arbetare, ”vanligt folk” eller 

minoriteter)  
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6. Könsfördelning på valaffischerna (andel män och kvinnor) 

7. Vilken livssituation (barn, föräldrar, pensionärer, yrke)   

8. Vem riktar sig valaffischen till (arbetare, barnfamiljer, arbetslösa eller alla) 

9. Budskap (ideologi eller sakfrågor, negativt om motståndaren) 

10. Ett eller flera budskap 

11. Symboler (arbetarsymboler, maktsymboler, samarbetssymboler, nationssymboler) 

12. Känsla i affischen (storslagen eller jordnära) 

13. Antal ord 

14. Hur många valaffischer 

15. Olika kategorier av valaffischer (flera olika affischer med samma eller liknande budskap 

eller är det en per område).    

     Analysen för att besvara frågeställning två ”Har valaffischerna förändrats över tid?” och 

tre ”Hur har de i så fall förändrats i förhållande till teorier om partiförändring?” har baserats 

på ett analysschema. Analysschemat bygger på teorin om partiförändring och den politiska 

marknadsföringen har funnits med i bakhuvudet. Analysschemat är ett försök att hitta centrala 

delar av de olika stegen i partiförändringen. Att utforma och använda analysschemat kräver en 

förståelse för vad det är som eftersöks. Det är många aspekter som ska undersökas. 

Tillsammans ska de förhoppningsvis ge en bild av hur valaffischerna sett ut sedan 1950-talet 

fram tills 2006 och vem de har riktat sig till. Då uppsatsens syfte är att beskriva om och hur 

socialdemokraternas valaffischer har förändrats behövs ett så tydligt analysschema som 

möjligt. För att se om det har skett förändringar i samklang med teorin om partityper behövs 

det idealtyper av partimodellerna.  

   Det blir en uppsats som jämför över tid för att beskriva en utveckling. För att förklara hur 

något är organiserat är idealtyper det bästa alternativet (Esaiasson m.fl. 2007 s. 155). Det 

innebär att studien inte kommer att visa på vilken partityp socialdemokraterna har tillhört vid 

de olika valen. Det som studeras är huruvida de olika valaffischerna och valen påminner om 

någon idealtyp. Det är det som idealtyper kan beskriva (Esaiasson m.fl. 2007 s. 159). I den här 

uppsatsen är det dock hur en idealtyp ska se ut i text och bild. Undersökningen bygger på det 

som kommer ut i den politiska kommunikationen. För att det ska vara intressant med 

idealtyper måste det vara tydligt var de kommer ifrån. Idealtyperna måste också gå att 

operationalisera (Esaiasson 2007 s. 156). I den här studien bygger de på teorin om partityper. 

Det gör operationaliseringen enklare, det finns kriterier för de olika partityperna. Ett tredje 
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krav för idealtyper är att de ska vara ”ömsesidigt uteslutande”, det innebär att en kategori inte 

kan ha samma egenskaper som någon annan (Esaiasson m.fl. 2007 s. 157). Det innebär i det 

här fallet att tolkningar kommer att bli svåra men viktiga. Är bilden av en partiledare i detta 

fall en symbol för arbetare (eftersom han representerar ett arbetarparti) eller ett tecken på att 

politiken har professionaliserat. Att det blir mer fokus på partiledaren, handlar det mer om att 

välja statsminister än att rösta på det parti som ligger väljaren närmast. Är partiledaren en 

symbol för en rörelse eller för ett parti som vill vinna makten? Eller är det en kombination av 

de båda? Analysschemat nedan är ett försök att förklara i vilken partityp de olika delarna i 

valaffisch hamnar samt valet i helhet. 

   Det är sällan eller aldrig som ett parti är en renodlad variant av dessa partityper (Katz & 

Mair 1995 s 18). Det är därför inte troligt att undersökningen kommer att visa entydiga 

resultat.  

Tabell 1: Analysschema för partityp  

Innehåll/Partityp Massparti Catch-allparti Kartellparti 

Valaffischens syfte Mobilisera egna  

gruppen 

Vinna över nya 

grupper 

Behålla väljare  

Målgrupp  Arbetare Arbetare + andra 

segment av samhället 

Alla 

Text på valaffischen Sakfrågor Visa på det egna 

paritets framgångar 

Allmängiltiga 

slagord 

Vem/vad på 

valaffischen 

Arbetarsymboler/ 

Arbetare  

Partitopp/ vanligt 

folk 

Partitopp/ vanligt 

folk/ heterogenitet  

Antal valaffischer Få Medel  Många 

(kapitalintensiv) 

   

    Här kan det vara på sin plats att definiera vad som menas med de begreppen som möjligen 

kan vara svårtolkade i analysschemat. Det blir genast ett problem med den första 

analyspunkten, valaffischens syfte. Syftet med en valaffisch får antas vara att den ska hjälpa 

ett parti att vinna så stora framgångar som möjligt i val. I den här studien är utgångspunkten 

teorin om olika partityper och deras syfte med valkampanjer som skiljer sig åt. Mobilisera 

egna gruppen syftar på att främst försöka få den egna gruppen att gå och rösta. Att vinna över 
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nya grupper handlar om att få nya väljare att anse att socialdemokraterna är det bästa 

alternativet. Med att behålla väljare menas det att partiet inte stänger dörren för någon väljare 

samtidigt som att systemet inte ska hotas. När det gäller sakfrågor handlar det om politiska 

sakfrågor som ska lösas vid ett eventuellt vunnet val. Ett exempel är en valaffisch från 

andrakammarsvalet 1956 med texten: ”kortare arbetstid mer tid för egen del”. Där visar 

socialdemokraterna på en politisk vilja att införa kortare arbetstid. Allmängiltiga slagord 

anses vara sådant som inte säger något om hur läget är eller hur det ska förändras, som till 

exempel vid 2006 års socialdemokratiska valkampanj med sloganen ”Alla ska med”. Det 

säger inget om varifrån alla ska med och inte heller vart. För att tolka den måste man vara 

insatt i den politiska kontexten i Sverige. Den säger helt enkelt inget om vad som ska göras 

eller för vem. Med arbetssymboler avses sådant som röda flaggor och dylikt. 

Socialdemokraternas olika partillogotyper så som rosor eller namnet socialdemokraterna 

anses inte vara arbetarsymboler då det är som avsändare på valaffischen. Partitoppen är 

personer med framstående poster inom socialdemokraterna vid tiden för valaffischen. Vanligt 

folk är personer som inte har någon känd politisk position inom socialdemokratin. Det kan 

röra sig om att framhäva olika yrkeskategorier, kön, etnicitet och så vidare. Heterogenitet 

syftar här på en vilja att visa att partiet är för alla. Det innebär här att det är bilder på folk från 

olika socialklasser, etnicitet och yrkesgrupper.   

 

5.1 Validitet och reliabilitet  
 

   Vigsø (2005) hävdar att själva utformningen av en valaffisch gör en analys av den svår. 

Valaffischen är framtagen för att övertyga väljaren samtidigt som den begränsas av storleken 

och utformningen. Storleken och hur valaffischen används gör en större retorisk utläggning 

icke ändamålsenlig. Samtidigt måste valaffischen försöka övertyga väljarna. De gör att 

partierna ofta får ta till underförstådda argument. Det är argument som lämnar mycket 

tolkningsområde till väljaren (Vigsø 2005 s 390). Valaffischerna ingår i partiernas 

argumentation och deras försök att övertyga mottagaren (väljaren) att de är det bästa 

alternativet. Det görs genom att man direkt eller indirekt försöker ge en mer positiv bild av sig 

själv och möjligtvis eller som följd av den mer positiva bilden av det egna partiet en negativ 

bild av motståndaren. Partierna kan ta ståndpunkt i sakfrågor och/eller argumentera för eller 

mot. Idag är det dock ovanligt att partierna argumenterar i sakfrågor snarare är det en mer 

underförstådd argumentation. Att använda underförstådd argumentation på valaffischer är 
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naturligt då den ska locka väljare som passerar valaffischen med mer eller mindre hög fart 

(Vigsø 2005 s 393). Underförstådda argument kommer att kategoriseras som slagord. Detta 

eftersom de skiljer sig på ett väsentligt sätt mot direkta argument. En annan orsak är det 

faktum att underförstådda argument blir allmängiltiga. Det är sällan som någon grupp 

utelämnas. 

   De affischer som kommer att undersökas är endast de som socialdemokraterna har skapat 

för att marknadsföra hela partiet vid riksdagsvalen. De senare valens möjlighet till personval 

och enskilda kandidaters kampanjer kommer inte att undersökas. När enskilda kandidater 

marknadsför sig kan de inte sägas representera hela partiet.  

   Operationaliseringen av vissa begrepp kan minska validiteten (Esaiasson m.fl. 2007 s. 63-

69). En operationalisering som kan ställa till problem är om det är få, medel eller många 

valaffischer vid ett val. Här finns det ingen på förhand definierad mängd. I den här studien har 

det lösts genom att räkna valaffischerna per val. De första fyra valen hade fyra stycken 

valaffischer, ett hade nio och ett tjugonio. Där syns det en tydlig ökning och fyra kan sägas 

vara få, medan nio är medel och tjugonio kan anses vara många.   

   Det kan självklart uppstå problem när det gäller tolkningen. Det kan vara svårt att avgöra 

om det riktar sig arbetare eller vanligt folk. Där får jag helt enkelt avgöra själv vad som är 

vad. När jag har bestämt mig för hur vissa symboler ska tolkas är det viktigt att vara 

konsekvent. Att ha ett bra analysschema minskar risken för att det ska bli fel i 

undersökningen, vilket stärker både reliabilitet och validitet. 

   Valaffischerna finns i en databas i arbetarrörelsens arkiv i Stockholm. Det finns ingen 

möjlighet att få ut den filen idag, det enda sättet att få tillgång till den är att vara där fysiskt. 

Det kan försvåra analysen och leda till att jag minns fel. För att undvika det och för att få så 

hög reliabilitet som möjligt har de femton jämförelsepunkterna tagits fram. Då det är omöjligt 

att vara i Stockholm under hela analysarbetet möjliggör de en analys av valaffischerna utan att 

vara på plats. De minskar risken för att minnas fel, vilket är ett hot mot reliabiliteten 

(Esaiasson m.fl. 2007 s 70). Varje valaffisch studeras på samma sätt och det gör att inga 

jämförelsepunkter glöms bort. Dessa jämförelsepunkter kommer vara viktiga för 

analysschemat. Det gör att alla valaffischer undersöks på samma sätt, vilket ger ett säkrare 

resultat. 
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6. Resultat 

   Resultatredovisningen är uppdelad efter de preciserade frågeställningarna som presenterades 

ovan. Svaret på de frågorna kommer senare att vara grund för slutsatsen. 

 

   6.1 Vad har kännetecknat socialdemokraternas valaffischer i 

riksdagsvalen 1956-2006? 
 

   För att få en så tydlig redovisning som möjligt kommer varje utvalt val att redovisas för sig. 

Hade allt redovisats ihop hade det varit svårare att förstå vilka valaffischer eller teman som 

använts vid de olika valen. 

 

1956 

   Vid valet till andrakammaren förekom det endast fyra socialdemokratiska valaffischer, alla 

hade varsitt område. En handlade om att skattesänkningarna skulle vara rättvisa och att 

skattesmitarna ska stoppas. En hade en bild av en ung pojke och vad som antas vara hans 

farmor eller mormor med texten ”bättre pensioner höjda barnbidrag”. Det fanns en valaffisch 

som tagits fram tillsammans med LO som hade en bild på en barnfamilj, budskapet är att det 

ska bli kortare arbetstid så att det blir mer tid för egen del. Socialdemokraterna hade till sist en 

valaffisch tillsammans med ungdomsförbundet SSU.  Den valaffischen påbjöd att stafetten 

skulle föras vidare med SSU och socialdemokraterna. Ingen utav valaffischerna hade någon ur 

partitoppen utan det var folk i allmänhet eller folk från arbetarklassen, en valaffisch saknade 

bild. Det var få ord på valaffischerna men det var ändå sakfrågor som togs upp på tre av fyra 

valaffischerna. En annan intressant sak är att det kan sägas vara en valaffisch till varje fas i 

livet.   

 

1964 

   Socialdemokraterna tog endast fram fyra valaffischer även vid detta val.  Det fanns inte 

någon serie med valaffischer eller något genomgående tema. När det gäller innehållet på 

valaffischerna är det blandat. En valaffisch hade en bild av statsminister Tage Erlander med 
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texten ”Trygghet i en föränderlig värld”. Det fanns en med en ung kvinna i en för tiden 

modern frisyr med texten ”Ung mening välj socialdemokratin”. En hade en farfar med en 

flicka som ställde frågan ”vad betyder trygghet…” och undertexten ”socialdemokratin 

framstegsgarantin”. Den sista var en stor valaffisch med rubriken ”Mot djärva mål”. Den hade 

också en uppmaning att stanna och läsa. På samma valaffisch fanns också underrubrikerna; 

trygghet, välstånd, välfärd och valfrihet. Det var en valaffisch med mycket text där mål 

presenterades i punktform under varje underrubrik. Vid valet till andrakammaren 1956 hade 

socialdemokraterna tre valaffischer med uttalade mål, vid andrakammarsvalet 1964 var det 

endast en med uttalade mål. Känslan i valaffischerna är dock fortfarande att de riktar sig mot 

arbetare. En möjlig förklaring till att de inte har lika uttalade mål i valaffischerna kan finnas i 

den tidigare forskningen. I och med TV och radios ökade inflytande förändrades rollen för 

valaffischerna. Vid valet 1964 hade TV slagit igenom och då ska valaffischerna enligt den 

tidigare forskningen få en roll som mer handlade om att understryka sådant som redan var 

sagt (Nittve & Lindahl 1979 s. 62-63).   

 

1979 

   Liksom föregående val fanns det även 1979 endast fyra olika valaffischer. Det 

genomgående temat var sloganen ”Sverige behöver en socialdemokratisk regering”. De var 

framåtblickande allihop, det skulle bli bättre med en socialdemokratisk regering. Att de såg 

framåt och ville visa på att Sverige faktiskt behövde en socialdemokratisk regering är i och för 

sig inte konstigt med tanke på att de då var i opposition. Den första valaffischen hade en ros 

som bild med texten;” 80-talet kräver handlingskraft”. En valaffisch med en text som ger 

betraktaren uppfattningen om att socialdemokraterna är det enda alternativet för en stabil 

ekonomi. En valaffisch berättar att ATP-fonderna var det som byggde välfärden och att det är 

löntagarfonderna som ska trygga framtiden. Den sista hade, förutom den för 1979 års 

valaffischers slogan, kort och gott texten ”Arbete åt alla”. Här har valaffischerna kommit 

längre ifrån den utbildande valkampanjen. Det handlar inte om vad som ska göras, förutom 

löntagarfonder, utan mer om att socialdemokraterna är ett alternativ. Texterna riktar sig mer 

till alla än till en speciell grupp. 
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1985 

   Precis som i de tidigare valen i denna undersökning använde sig socialdemokraterna även 

här av endast fyra valaffischer. Här finns det tendenser för att locka nya grupper att välja 

socialdemokraterna, eller att socialdemokraterna är ett parti som är i samklang med det 

omgivande samhället. För att återknyta till den teorin om partityper borde det vara ett tecken 

på att socialdemokraternas valaffischer tillhör ett parti av catch-alltyp. Socialdemokraterna 

tog upp miljöfrågan, något som kanske inte kan anses vara en fråga som arbetarpartier 

traditionellt har arbetat för. Det har snarare varit tvärtom, miljön har ofta varit i motsats till 

klassiska arbetaryrkens vara eller icke vara. Den energikrävande industrin har inte tjänat på att 

vara miljövänlig. Det var också i det här valet som den klassiska valaffischen med en yuppie i 

en cabriolet användes. I samma valaffisch fanns texten ”Jag röstar på S för jag vill ha ordning 

på ekonomin”. En åttiotalsyuppie är helt klart inte en traditionell kärnväljare för 

socialdemokraterna.  

 

1991 

   Vid valet 1991 hade antalet valaffischer mer än fördubblats jämfört med tidigare från fyra 

till nio stycken. På nästan hälften av bilderna (fyra) var det personer ur partitoppen. På fyra av 

de andra var det vanligt folk och en valaffisch hade endast en röd ros. De valaffischer som har 

en bild av någon från partitoppen skiljer sig från de som har vanligt folk på dem, det finns 

även en viss skillnad när det gäller valaffischerna med representanter från partitoppen. När det 

är den dåvarande statsministern Ingvar Carlsson på valaffischen handlar det mer om 

värderingar, att människovärde går före marknadsvärde och att alla människor är lika mycket 

värda. När det är Mona Sahlin eller Allan Larsson på valaffischen handlar det om att Sverige 

behöver en stark regering för att uppnå deras mål med full sysselsättning och att tillsammans 

skapa bättre tider. De valaffischer som hade bilder av vanligt folk hade en annan inriktning. 

Det handlade om att det skulle vara ett tryggt, mänskligt, rättvist och rent Sverige också 

imorgon. Känslan är att Sverige var bra på dessa områden och skulle fortsätta vara det med en 

socialdemokratisk regering.  

      Olika roller tilldelas de olika individerna på socialdemokraternas valaffischer. Det vanliga 

folket vet att socialdemokraterna har gjort det bra och kommer att fortsätta göra ett bra jobb. 

De socialdemokratiska ministrarna är beslutsamma och kommer att se till att Sverige är ett bra 
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land att bo i. Partiledaren och tillika statsministern är den ideologiskt övertygade som ser 

människovärdet och tror på allas lika värde. 

 

2006 

   Här har den största boomen skett när det gäller antalet valaffischer. Vid det här valet har 

socialdemokraterna hela tjugonio stycken. Även här finns det tydliga kampanjer, kändast från 

detta val är ALLA SKA MED kampanjen som är centrala i socialdemokraternas valaffischer 

2006. Det är allt fler från partitoppen som är med på valaffischerna samtidigt som det är 

många med vanligt folk. När det är representanter från socialdemokraterna är Göran Persson 

alltid också med på bilden. Det finns inte, till skillnad från de andra valen som undersöks i 

den här uppsatsen, någon valaffisch med endast arbetare. Det finns dock en valaffisch med 

Wanja Lundby-Wedin och Göran Persson på. Det kan vara ett sätt att visa samhörighet med 

arbetare. Samtidigt tillhör LO-ordföranden partiets toppskikt med sin plats i partistyrelsen.  

   När det gäller de valaffischer som avbildar vanligt folk finns det fyra typer som i och för sig 

liknar varandra. Dels finns det valaffischer där folket håller upp plakat som täcker allt utom 

händer och fötter, plakaten har texter som handlar om välfärd, om att det går bra för Sverige 

och att det då inte är läge att spara in på statsfinanserna, huruvida Sverige ska konkurrera med 

kunskap och teknik eller låga löner, att ingen ska hamna utanför samhället och huruvida det 

ska vara stark ekonomi och trygghet eller ökade klyftor och motsättningar. Det finns 

valaffischer som har bilder av vanligt folk i olika situationer med texter om att vi klarar oss 

bäst tillsammans och att Sverige ska vara ledande när det gäller grön energi. Folket på 

valaffischerna är ur olika samhällsklasser, ålder, yrkesgrupper och har olika etnicitet. De ska 

verkligen omfatta alla. Det finns valaffischer med bild på vanligt folk med endast ett ord på 

dem, det är antingen alla, ska eller med. Till sist finns det även valaffischer med vanligt folk 

som håller upp ett plakat med något av orden; alla, ska eller med. Under finns det en text om 

läget i Sverige och om att vi måste fortsätta att jobba tillsammans.   

   När det gäller valaffischerna på partitoppen finns det två olika typer. Först finns det två 

stycken med texten: ”Ska alla med? På söndag avgör du”. Ena är med endast Göran Persson, 

den andra är med Göran Persson och Wanja Lundby Wedin. Den andra typen har bilder på 

olika personer från partitoppen samt Göran Persson. Till bilden är det en kort text som handlar 

om att Sverige var är på olika saker men att det är hotat. Många utav gångerna ställs det mot 
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sänkta skatter: är det skola och omsorg eller sänkta skatter som är viktigast. Det är ofta de 

eller det statsråd som var ansvarig för frågorna som är på valaffischen. Det finns ofta ett 

uttalat mål med valaffischerna. Det kan vara att orättvisorna ska minska eller att Sverige ska 

bli världens bästa land att åldras i. Det blir också tydligt att alternativet till socialdemokraterna 

skulle minska trygghet och att skattesänkningar ska gå före välfärd och trygghet. 

 

6.2 Har valaffischerna förändrats över tid 
 

   Det effektivaste sättet att se om det finn tecken på partiförändring i socialdemokraternas 

valaffischer är att jämföra kategorierna i analysschemat.     

Tabell 2. Var de flesta valaffischerna hamnar i de olika valen beroende på kategori 

Innehåll/Partityp Massparti Catch-allparti Kartellparti 

Valaffischens syfte 56,64,79 85                 91 06 

Målgrupp  56,64,79 85                 91 06 

Text på valaffischen 56,85 64,79,91,06  

Vem/vad på 

valaffischen 

79                  56 64,85,91 06 

Antal valaffischer 56,64,79,85 91 06 

Kommentar: det som anges är vilken kategori som de flesta av valaffischerna anses vara enligt analysschemat. 

Vid andrakammarsvalet 1956 var det lika många av valaffischerna som kunde kategoriseras som tecken på 

massparti som catch-allparti när det gäller  vem/vad som var på valaffischen, vid riksdagsvalet 1991 var det 

fyra valaffischer vardera som ansågs vara catch-allparti och kartellparti i kategorierna valaffischens syfte och 

målgrupp. 

 

       Varje valaffisch har delats in i kategorier efter analysschemat som presenterades i 

metoddelen. Efter att valaffischerna har delats upp och analyserats förs de in i analysschemat. 

Där presenteras de efter kategori och år för val till andrakammaren eller riksdagen. Det görs 

genom att sätta in årtalet där de passar in i analysschemat. Eftersom det finns tre olika 

partityper är det inte säkert att någon kategori får egen majoritet. Det som presenteras är den 

partityp som varje kategori hade flest valaffischer i. Det kan innebära att resultatet ser starkare 

ut än vad det är. Det är något som författaren är medveten om men det gör också att 

analysschemat blir mer begripligt.  
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Valaffischens syfte 

   I de tre första valen som undersöks i den här uppsatsen har det varit flest valaffischer i varje 

val som tolkats som mobiliserande. Detta eftersom de anses vända sig till arbetare först och 

främst. Det är valaffischen som helhet som tolkats. Helheten ger en känsla av att den riktar sig 

till arbetare. 

   Vid riksdagsvalet 1985 ansågs de flesta valaffischernas syfte vara av catch-allkaraktär. 

Tydligaste exemplet är en valaffisch med en yuppie sittandes i en cabriolet som vill ha 

ordning på ekonomin. Där sträcker socialdemokraterna ut sig mot andra grupper och försöker 

vinna över dem.   

      Valaffischerna vid riksdagsvalet 1991 hamnade mittemellan catch-all- och kartellparti. 

Många valaffischer hade fina ord men de visade inte vad som skulle göras om 

socialdemokraterna fick stanna vid makten. 

   Det enda valet där de var flest valaffischer av kartellpartityp var vid riksdagsvalet 2006. 

Många av valaffischerna var varken inriktade till någon eller några grupper inte heller sa de 

vad som skulle göras. De valaffischer som hade vanligt folk verkade vara noga framtagna för 

att inte stänga ute någon grupp i samhället. Begreppet alla ska med är otroligt brett, det är 

inkluderande i sin natur, vilket säkert också var meningen. Det är dock svårt att föra en politik 

där alla är nöjda och alla är med. Det gör att det blir intetsägande. Många valaffischer hade 

visioner och slagord men inte alltid substans.  

Målgrupp 

   Vid valen till andrakammaren 1956 och 1964 samt vid riksdagsvalet 1979 anses 

valaffischernas målgrupp vara de traditionella väljarna för socialdemokraterna, arbetare. Vid 

riksdagsvalet 1979 var det dock endast två av fyra valaffischer som ansågs vara avsedda för 

arbetare. I de två valen till riskdagens andrakammare hade det varit tre av fyra som hade 

arbetare som målgrupp för valaffischerna. Även i den här kategorin är det valaffischerna som 

helhet som studeras.  

   Till 1985 års riksdagsval hade det skett förändringar, de flesta valaffischerna ansågs vara 

riktade mot nya väljare utanför gamla gruppen, arbetare. Ett tydligt exempel på det var den 

mycket uppmärksammade valaffischen där en yuppie poserar i en cabriolet med en 
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Dalmatien. Den fick många att bli upprörda för att de ansåg att det var ett bevis på att 

socialdemokraterna övergav sina gamla väljare (Johansson 2010).  

   Socialdemokraternas valaffischer till riksdagsvalet 1991 hade även de oftast en större 

målgrupp än arbetare och har därför ansetts vara av catch-allkaraktär. Det var ett riksdagsval 

där många valaffischer hade en känsla av att socialdemokratin ville visa på vad de hade 

åstadkommit vid makten. Det fanns visioner för framtiden men ingen uttalad politisk väg för 

att komma dit. 

   2006 års valaffischer tolkas som att de var riktade åt alla. Det gör att de klassificeras som 

kartelltyp. Det var många valaffischer som hade en del text med innehåll som skulle passa in 

bättre i ett parti av catch-alltyp men den var oftast liten. Texten fick ingen central plats på 

valaffischerna. Det känns som att texten fanns där för dem som var intresserade nog att stanna 

för att läsa. Det känns som att tanken var tilltala alla, det som syntes var oftast stora bilder 

eller korta meningar med slagord.  

Text på valaffischen 

   Vid valet till andrakammaren 1956 handlade texterna på valaffischerna oftast om sakfrågor 

som riktades mot arbetare, det skulle ske rättvisa skattesänkningar och kortare arbetstid skulle 

införas.  

   1964 var det inte längre lika uttalat vad socialdemokraterna ville. Det var mer uppmaningar 

att rösta. Det fanns också valaffischer med endast frågor på, vilka i och för sig 

socialdemokraterna kan anses vara svaret på. En utav valaffischerna hade en mer uttalad 

sakfråga.  

    Texten på valaffischerna i 1979 års riksdagsval hade drag av de tre olika partityperna. Det 

var dock två som klassas som catch-all, vilket gör att kategorin hamnar under partitypen 

catch-all.  

   Riksdagsvalet 1985 hade två valaffischer där texten anses vara av masspartikaraktär. Det är 

i riksdagsvalet 1985 miljön kommer upp som en politisk fråga av de val som undersökts i den 

här uppsatsen. Miljön är ett sätt för socialdemokraterna att vinna väljare.  

   Även vid riksdagsvalet 1991 får texten på de flesta valaffischerna anses ha catch-

allkaraktär. Fyra utav de nio valaffischerna har texten; ”ett… Sverige också imorgon”. Det 

kan tolkas som sakfrågor på det vis att socialdemokraterna säger att de vill fortsätta arbeta för 
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trygghet, arbete och miljö. I och med den teorin som används i den här uppsatsen måste det 

tolkas som att socialdemokraternas text visar på tendenser av ett catch-allparti. I den 

partitypen ska det vara viktigt att visa på sina egna framgångar, med en text som säger också 

imorgon visar de att de har skapat ett tryggt Sverige till exempel.    

   Vid riksdagsvalet 2006 var det många valaffischer där texten tolkats som catch-allkaraktär. 

Samtidigt hade riksdagsvalet 2006 de mest intetsägande valaffischerna som undersökts här: 

”Alla ska med” och varianten: ”Ska alla med?” Det kan hävdas att det ska tolkas utifrån hur 

socialdemokraterna är och har varit som parti. Underförstådda argument anses, som angett 

ovan, vara ett tecken på en kampanj av kartellpartiskaraktär. Många valaffischer hade något 

utav orden alla ska eller med plus en text om sakfrågor. Det blir en blandning av slagord och 

sakfrågor eller visioner. Många valaffischer hade text som handlade om politik eller att 

socialdemokraterna var det enda alternativet för att bevara välfärdssamhället, ha bra forskning 

och så vidare. Texterna visade på att socialdemokraterna gjort det bra och att ett förlorat val 

skulle förändra hela samhället på ett negativt sätt. 

Vem/ vad på valaffischen  

   Det är endast ett val där det är flest som anses vara ett massparti i den här kategorin, det är 

riksdagsvalet 1979. Andrakammarsvalet 1956 hamnar mittemellan massparti och catch-

allparti. Vid valen 1964, 1985 och 1991 har det varit störst andel bland partitypen catch-all. 

Det är dock först vid riksdagsvalet 1991 som det är en majoritet av valaffischerna som kan 

klassas som catch-all i den här kategorin. Vid riksdagsvalet 2006 var de flesta motiven av 

kartellpartiskaraktär. Det var dock jämt mellan catch-all- och kartellparti, endast tre 

valaffischers fördel för kartellparti. Vid valkampanjen 2006 hade socialdemokraterna mycket 

valaffischer med vanligt folk som kom från olika samhällsklasser, yrkesgrupper och hade 

olika etnicitet. Det är ett sätt att inte stänga ute någon, att visa att de är ett parti för alla, där 

alla får plats och alla ska med.  

Antal valaffischer  

   Antalet valaffischer låg stabilt på fyra stycken per val i de fyra första valen som undersökts 

här. Det stämmer väl överens med de kampanjer som masspartier driver. Som nämnts i teorin 

handlar de kampanjerna om att medlemmarna jobbar mycket. Det är kampanjer som är 

arbetsintensiva.  
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   Vid valet 1991 hade det blivit lite drygt dubbelt så många som i de tidigare valen. Nio 

stycken är inte heller det ett högt tal. Ett catch-allparti bedriver en kampanj som är både 

arbets- och kapitalintensiv. Ökningen tyder på att mer pengar satsas på valaffischer men det är 

ändå inget stort antal. Ett kartellparti driver kapitalintensiva valkampanjer.  

   Vid riksdagsvalet 2006 hade socialdemokraterna tjugonio stycken olika valaffischer. Det är 

en stor ökning. En stor andel valaffischer visar på att det finns mer pengar till kampanjerna.  

 

6.3 Socialdemokraternas valaffischer och partiförändring 
 

   Här nedan ska socialdemokraternas valaffischer kopplas till de teorier som presenterades i 

början av studien. Att socialdemokraternas valaffischer hamnar nära eller i någon utav 

idealtyperna betyder inte att det är en speciell partityp. Det som kan sägas är att den bild som 

visas upp av partiet självt ligger nära de olika partityperna. Resultatet säger endast något om 

hur den kommunicerade bilden av socialdemokraterna ser ut. Det kan visa på hur de är eller i 

alla fall hur de bedriver sina kampanjer.  

   Vid en jämförelse av var de olika valens valaffischer hamnar i för partityp efter kategori 

kommer de tre första valen i partitypen massparti. De två efterföljande valen hamnar i 

partitypen catch-all inom de flesta kategorierna. Riksdagsvalet 1985 hamnade dock 

socialdemokraterna närmare ett massparti än vad som skedde vid valet 1991. Det senaste valet 

som studerats här, riksdagsvalet 2006 ansågs valaffischerna passa in bäst hos kartellpartiet. 

   Utvecklingen följer teorin om partiförändring om än några årtionden efter att partitypen ska 

ha uppkommit. Enligt den forskning som skett av Jan Teorell (1998) har socialdemokraterna 

inte tagit demokratisk skada av partistödet som ska ha skett i andra länder. 

Socialdemokraterna har så pass mycket finansiering på egen hand att de inte är beroende av 

nämnda partistöd. Det kan vara en förklaring till att det tagit längre tid. Det borde gå emot 

teorin om partityper. Enligt Katz & Mair (1995) ska Sverige vara ett av de länder som lämpar 

sig bäst för kartellpartier.  

   Synen på medlemmarna kan också sägas ha förändrats i alla fall om vi ser på arbetare som 

troliga medlemmar. De första tre valens valaffischer var oftast riktade till arbetare och deras 

syfte var att mobilisera dem för att rösta. Det är fler valaffischer som riktar sig till arbetare ju 
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längre bak i tiden som studeras för att vid valet 2006 inte ha en enda valaffisch med endast 

arbetare. Betydelsen av medlemmar för valutgången minskar med utvecklingen av partityp. 

Är det så att socialdemokraterna är ett kartellparti idag kan de inte vinna val på att rikta in sig 

på att mobilisera sina traditionella väljare. Det är tydligt att socialdemokraterna har ändrat på 

sin marknadsförning, idag riktar de in sig på alla. Bilderna på valaffischerna visar idag inte på 

arbetare och deras familjer utan det är folk från hela samhället. Det kan förklaras med 

kartellpartiets önskan att nå till alla. På samma sätt undviks det några kraftiga politiska 

ställningstaganden som det gjorts tidigare. Det finns dessutom tecken på att 

socialdemokraterna närmare sig eller är ett kartellparti idag när det gäller målen med 

politiken. I de tidigare valen visade valaffischerna på att socialdemokraterna hade en vilja att 

reformera samhället, de vill ha bättre pensioner och kortare arbetstid. Det är typiskt för 

masspartiet. Senare kommer det mer att handla om att förbättra det som redan finns. Det syns 

bland annat i 1991 års valaffischer med att Sverige ska vara tryggt ”också imorgon”. Vid 

riksdagsvalet 2006 säger inte socialdemokraternas valaffischer som helhet mycket om vad 

som ska göras, de vill behålla samhället med dess tjänster som det är, inte ändra eller 

förbättra.    

   Det som kanske visar tydigast på att något har förändrats är antalet valaffischer. I ett 

massparti är medlemmarna viktiga för kampanjandet, de är de som ska dra det tunga lasset. 

Catch-allpartier driver kampanjer som är arbetsintensiva såväl som kapitalintensiva. 

Kartellpartierna driver kapitalintensiva kampanjer. Här syns det en tydlig utveckling mot mer 

kapitalintensiva kampanjer. De började dock sent jämfört med när teorin om de olika 

partityperna kom till.  

 

7. Slutsats  

 

   Socialdemokraternas valaffischer visar på förändring som går ihop med teorin om 

partiförändring i den här studien. Att socialdemokraterna har förändrats är inget konstigt då 

deras väljare förändrats. Arbetarna röstar inte längre lika socialistiskt som de gjorde förr 

(Holmberg & Gilljam 1987 s. 310). Plus att gruppen arbetare blir mindre.  
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   Syftet med den här studien var att: undersöka om socialdemokraternas valaffischer har visat 

tecken på partiförändring 1956-2006. Den teori som varit central är den om partiförändring. 

Det som kan sägas är att socialdemokraternas valaffischer har förändrats under de femtio 

åren. Vid det första valet, valet till andrakammaren 1956 studerades hade de flesta 

valaffischerna många likheter med den idealtyp för masspartier som togs fram i 

analysschemat. Valaffischerna kom längre och längre ifrån den idealtypen, vid vissa val hade 

mer gemensamt med catch-allpartiets idealtyp, för att vid riksdagsvalet 2006 hamna närmare 

idealtypen för kartellpartiet.   

   Att socialdemokraternas valaffischer visar tecken på partiförändring betyder inte att 

socialdemokraterna har förändrats likadant. Det kan förklara delar av partiets kampanjande 

men inte hur partiet är organiserat. Däremot kan det antas att om socialdemokraterna visar på 

att vara ett kartellparti när de kampanjar finns det säkert tendenser av det inom partiets andra 

delar också. Inget av de studerade valårens valaffischer visade entydigt att 

socialdemokraternas valaffischer hamnade inom en partityp. Det är som nämnts ovan inte så 

att något parti tillhör en utav de tre partityperna helt och hållet. 

   Det går inte utifrån studien att säga att socialdemokraterna idag är ett parti av kartelltyp, inte 

heller går det att säga att de kampanjar på det sättet. Det som dock går att säga är att det skett 

förändringar när det gäller den bild som socialdemokraterna kommunicerar genom sina 

valaffischer.  

 

7.1 Fortsatt forskning 
 

   Något som vore intressant att fortsätta forska om valaffischer är att studera hur moderaterna 

har använt valaffischer för att ”ta över socialdemokratisk politik” och även hur de gjort egna 

varianter på gamla socialdemokratiska valaffischer.  

   Att studera hur folk som inte är insatta i den politiska kontexten i Sverige uppfattar 

valaffischer vore av intresse. Som nämnts både i tidigare forskning och i metoden så används 

underförstådda argument, samtidigt som valaffischernas roll har blivit att understryka det som 

sagts. Att låta någon utan kunskap om den svenska politiska kontexten säga hur de tolkar 

valaffischerna skulle kunna säga en del om hur valkampanjer drivs. Är det så att det finns 
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skillnader mellan partiernas politik? Kan någon förstå vad som är centrala politiska mål för 

partiet?   
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