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1 Innehållsförteckning / Vad är ett tydligt politiskt budskap?



Begreppsdefinitioner
Jag kommer att använda mig av begreppen val-
affisch och valplakat i denna uppsats då jag valt att 
fokusera på dessa två former av politisk marknads-
föring (Se; 1.3 Avgränsningar).

Valaffisch
”affi´sch, reklam- eller informationsanslag med visu-
ellt genomarbetad utformning av text- och bildmed-
delande.”
Nationalencyklopedin 2011 – http://www.ne.se/affisch

Valplakat
”plaka´t, större anslag avsett att placeras på väl syn-
lig plats.”
Nationalencyklopedin 2011 – http://www.ne.se/plakat

1.1.1 historik

När man vill nå fram med ett budskap genom en 
valaffisch så kräver det att man har ett budskap som 
väljarna kommer att ta till sig. Detta kräver tydlig 
kommunikation. Man kan säga att kommunika-
tionens makt är att den kan få en väljare att frivil-
ligt följa ens budskap genom att denna börjar dela 
partiets åsikter. Detta får inte misstas för att bli tv-
ingad att följa någons vilja vilket av de flesta ser som 
omoraliskt. Att använda sig av kommunikation på 
detta sätt är ingenting nytt utan snarare ett urgam-
malt yrke.
 Om vi ser tillbaka i tiden så pass långt som 

till antiken så kan vi se hur sofisterna mot betaln-
ing gav råd till befolkningen inom områden som 
retorik och statskonst. Dessa två former av kunskap 
använde sig sen befolkningen av för att få mer in-
flytande i staden och även för att ha möjlighet att 
påverka de beslut som fattades i staden. Kommu-
nikationen utvecklas med tiden och man börjar 
använda sig av skyltar och affischer för att uttrycka 
sina åsikter. Det är först när de börjar använda sig 
av valaffischer som de måste börja tänka mer på 
utformningen av budskapet än på att hålla tungan 
rätt i munnen. Här kommer en helt ny dimension 
in i hur vi använder oss av att sprida ett budskap. Vi 
måste börja arbeta med text och bild i kombination 
och finna en harmoni som väljaren kan ta till sig.

Sofister
sofi´ster, grekiska vishetslärare under 400-talet f.Kr., 
t.ex. Gorgias, Hippias från Elis och Protagoras. Sofis-
terna var ofta på resande fot och erbjöd undervisn-
ing mot betalning. De företrädde inte någon enhetlig 
uppfattning utan lärde ut praktisk levnadskonst och 
retorik, oftast med tonvikt vid samhällsfilosofiska 
frågor. Några av dem lärde att "makt är rätt", andra 
företrädde en långtgående relativism.
Nationalencyklopedin 2011 – http://www.ne.se/sofister

Texten har en vädigt lång historia bakom sig. Jag 
kommer att gå igenom några viktiga milstolpar 
men främst fokusera på övergången från skriv-
maskinens tid till den moderna datorns tid. Om vi 
ska prata om vad den moderna persondatorn har 
gjort för valaffischerna så måste vi vara bekanta 

1.0 inledning
Jag har i den här uppsatsen främst fokuserat på hur man ska tänka när man arbetar fram en 
valaffisch och dess budskap. Jag tar både upp hur man ska tänka när man väljer motivet för 
en valaffisch men det jag främst har fokuserat på hur man ska arbeta med just budskapet så 

att det tilltalar så många potentiella väljare som möjligt. Jag hoppas att man efter att man har 
läst igenom min uppsats känner att man har en grundläggande tankegång kring hur man 

tänker kring valaffischer när man tar fram dem men också historien om hur man har tänkt 
när man tagit fram dem genom åren.
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med begreppet desktop publishing (DTP). Det är 
möjligheten till DTP som utgjorde den stora skill-
naden mellan skrivmaskinen och de datorer som vi 
använder idag.
 Desktop publishing är alltså datorstyrd lay-
out där man använder sig av diverse layoutprogram, 
t.ex. Adobe InDesign, för att formge tidningar, 
böcker, skyltar eller andra trycksaker. Ett modernt 
verktyg som man inte hade tillgång till innan slutet 
av 1980-talet. Förberedelserna för det elektroniska 
skrivandet tog 20 år, mellan 1950-1970₁. Under hela 
första delen av 1980-talet genomfördes övergången, 
i Sverige, från skrivmaskinen till persondatorn. 
Möjligheterna för att utveckla vårt skrivande för 
tryck blev här verklighet. Man kunde nu ångra sina 
misstag utan att behöva skriva om hela texten, än-
dra plats och kopiera stycken men framförallt spara 
sina arbeten för att sedan ha möjlighet att återgå till 
sitt skrivande.
 I slutet av 1980-talet var revolutionen ett fak-
tum. De första persondatorerna med möjlighet till 
bild- och grafikhantering, DTP, blev då verklighet. 
Det fanns inte längre bara ett typsnitt och en storlek 
att välja på utan mängder av fonter, storlekar, sym-
boler, diagram och möjligheten att placera in bilder 
i dina dokument. Man kunde alltså nu, om man 
hade en skrivare, (skanner) och en dator, börja try-
cka egna affischer och plakat hemma. De textbase-
rade möjligheterna till att skapa privata flygblad, 
affischer och plakat blev då verklighet. Företag och 
politiska partier får ett verktyg som gör det enklare 
och mindre kostsamt att ta fram och sprida deras 
budskap. Innan denna revolution så hade man ofta 
använt sig av litografi för att ta fram valaffischerna. 
Det vi måste komma ihåg här är att trots att val-
affischernas utseende förändrats en hel del genom 
alla dessa år så har betydelsen för dessa alltid varit 
densamma.

Affisch
”De äldsta affischerna är från slutet av 1300-talet, 
men affischens genombrott kom på 1830-talet då 
litografin utvecklades. Affischen har blivit medium 
för konstnärlig avantgardism likaväl som för statlig 
information, reklam och politisk propaganda. Affis-
chen har utvecklats i paritet med de moderna tryck- 
och reproduktionsteknikerna och blivit något av en 
självständig konstform.”
Nationalencyklopedin 2011 – http://www.ne.se/affisch

Textens betydelse och typsnittet i förmedlingen av 
det politiska budskapet som en logotyp förmedlar 
är lika stor som färgen och symbolens betydelse. 
Om vi ser på hur Nya Moderaterna arbetat med ut-
formandet av sin logotyp så kan man också se arbe-
tet med att hitta den rätta känslan i just typsnittet. 
Från och med 1991 har man hos Nya Moderaterna 
ändrat typsnittet i logotypen fyra gånger. Allt detta 
för att man ska hitta rätt känsla i logotypen och vad 
den förmedlar. Idag använder man sig av typsnittet 
Garamond med en handskriven text ovanför₂.
 Socialdemokraterna har inte varit lika ve-
liga som Nya Moderaterna i sitt val av text och 
använder sig än idag av rubriker skrivna i Avenir 
65 medium och Avenir 85 heavy där brödtexten är 
skriven i Garamond₃. Om vi inte bara ser till tex-
tens utformning i form av typsnitt utan också ser 
till vad man väljer att skriva på valaffischerna så har 
Socialdemokraterna ett tydligt och klart budskap 
på den valaffisch som man väljer att gå till val med 
1988. En affisch som Socialdemokraterna idag hade 
kunnat gå till val med då budskapet är lika relevant 
då som nu – ”Jag röstar på Socialdemokraterna - för 
jag vill ha ordning på Sveriges ekonomi”⁴. Även om 
det på 1980-talet troligare hade kunnat vara en val-
affisch från nuvarande Nya Moderaterna. Det So-
cialdemokraterna vill göra med affischen är att man 
vill övertyga och påverka. Detta är någonting som 
kräver en bra och tydlig retorik. Särskilt då man 
vill att detta budskap ska smälta in i den nyliberala 
1980-talstrenden och ge ett starkt individualistiskt 
intryck. Som socialistiskt parti under 1980-talet är 
det inte så enkelt att använda sig av en retorik som 
ska anspela på att vara nyliberal vilket självklart 
också fick många ögonbryn att höjas av förvåning 
medan andra rynkades av besvikelse.
 Här kunde man också se prov på den, redan 
då, ideologiska förvirringen som fanns inom det 
Socialdemokratiska partiet. Det var kanske därför 
som Nya Moderaterna inför valet 2010 valde att göra 
plagiat på just den valaffischen⁵. Men bortsett från 
det så är det ett väldigt kraftigt och tydligt budskap 
som man väljer att förmedla på denna valaffisch. Ett 
budskap som idag när vi har en politik som mer och 
mer möts i mitten hade fungerat likaväl för Social-
demokraterna som för Nya Moderaterna. Men det 
var just Nya Moderaterna som valde att använda sig 
av den valaffischen inför valet 2010. →

3 Historik / Vad är ett tydligt politiskt budskap?
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På den valaffischen, från 1988 års val, har man valt 
att dela upp texten så att den första halvan av texten 
står upptill och den andra halvan av texten nertill 
med den Socialdemokratiska rosen bredvid. Mel-
lan dessa två textrader har man valt att placera en 
bild. Den mindre texten som är placerad upptill är 
tryckt med versaler och utgör den första delen av 
repliken ”JAG RÖSTAR PÅ SOCIALDEMOKRA-
TERNA”. Sen fortsätter repliken under bilden med 
gemena, men rent format mässigt större bokstäver 
”för jag vill ha ordning på Sveriges ekonomi!”. Det 
man har jobbat med på den här valaffischen är den 
diagonal från övre vänstra till nedre högra hör-
net vilket är starkt betonat och vägleder ögat till 
att sammankoppla ”ordning på Sveriges ekonomi” 
med partisymbolen längst ner till höger⁶.
 Redan på 1980-talet så var man som sagt var 
inom Socialdemokraterna en bra bit före sin tid då 

valaffischen som man använder sig av lätt skulle 
kunna tas för att vara en av Nya Moderaternas val-
affisch redan då. Den målgrupp som man försökte 
nå var de unga karriäristerna inom rörelsen, de som 
inte var rädda för det nyliberala. Det var helt enkelt 
en flirt med de unga och framgångsrika. Man ville 
tillsynliggöra den starkt individualistiska tidsandan 
genom att använda sig av det politiska bildspråk 
som man hade tillgång till. ■

1.1.1 historik

Bilaga 1; Jag röstar på Socialdemokraterna för jag vill ha ordning på Sveriges ekonomi.



1.1.2 bildspråket

När man jobbar med att ta fram en grafisk profil för 
ett politiskt parti så skapar logotypen allt som oftast 
normen över hur den grafiska profilen ska se ut. 
Man associerar en politisk logotyp med ett namn, 
en färg, en symbol (oftast en blomma) och ett typ-
snitt som i slutändan representerar ett visst ställ-
ningstagande. Idag har logotypen i sig ofta större 
betydelse än vad partiet har i olika sammanhang. 
Det har under åren skett en sorts glidning som in-
neburit att namnet eller logotypen blivit lika, om 
inte mer, värdefull än vad självaste partiet i sig är 
när man gör valaffischeringen⁷.

Logotyp
”logoty´p, logotype, logo, logga, företagsmärke, unik 
grafisk kombination av bokstäver och/eller bilder, 
t.ex. i firmanamn.”
Nationalencyklopedin 2011 – http://www.ne.se/logotyp

När man pratar om produkter så är det en sanning 
att många konsumenter väljer att betala det där lilla 
extra för att det ska stå Chanel No. 5 på parfym-
flaskan istället för att det ska vara en helt vanlig 
glasflaska. När vi pratar om ett politiskt parti och 
inte en produkt är det inte lite enkelt, men nästan. 
Ett parti behöver ha precis samma varumärkesvård 
som ett företag bör ha. Man vill inte förekomma i fel 
sammanhang och riskera att ens logotyp eller namn 
blir associerat med någonting som kan skada par-
tiet eller företaget. Nya Moderaterna hade i Sverige 
problem med att deras logotyp som består av ett M 
med fem punkter kunde liknas vid Westinghouse 
Electric Company⁸ symbolen trots att denna endast 
består av tre punkter som är vända åt andra hållet⁹.
 I politiken idag har färgen på partiernas logo-
typ minst lika stor betydelse som namnet på partiet. 
När du ser färgen på ett partis logotyp så kan du 
också avläsa var partiet står politiskt. Uppdelnin-
gen i Sverige består av rött och blått på vardera sida 
med en grön mittfåra där Sverigedemokraterna 
ibland framställs med gult men alltid längst ut till 
höger. Problemet med hur väljare associerar de oli-
ka färgerna till olika politiska värderingar testades 
hösten 1969 då Nya Moderaterna valde att ändra 
färg på sin logotyp som består av ett blått M med 
fem punkter till ett rött M. Man tyckte helt enkelt 
att den röda färgen fångade människors uppmärk-

samhet på ett bättre sätt. Detta skapade problem 
i partiets djupa led då rött är den färg man inom 
politiken associerar med socialism och fick också 
tre år senare återgå till den blå färgen som partiet 
förknippats med från början₁₀.
Efter det har man bara valt att använda sig av olika 
blåa nyanser på logotypen för att få den att kännas 
modernare. 2006 ritade designern Eric Ericson om 
Nya Moderaternas logotyp till den som vi känner 
till idag. Han valde att göra en ljusblå cirkel (Pan-
tone 2915) runt det vita klassiska M:et med fem 
punkter. Texten ’Moderaterna’ i ljusblått är idag 
skriven med typsnittet Garamond med ’Nya’ hand-
skrivet åvanför i orangegul färg.
 För Socialdemokraterna har den röda färgen 
alltid stått för kampen mot den materiella fattigdo-
men och blomman för kampen mot den andliga 
nöden₁₁. Logotypen har inte varit självklar heller 
för dem. Innan man valde att man skulle ha en ros, 
år 1969, efter Tage Erlanders avgång så hade man 
både cirklar och en pil som logotyp. Den ros vi kän-
ner igen idag är ritad av designern Javier Mariscal.
 Nya Moderaterna har på senare år varit det 
parti som inte bara ändrat sitt namn till Nya Mod-
eraterna, år 2005, utan också lagt till en färg i deras 
logotyp, orangegul. I ett politiskt klimat där vi ofta 
får höra hur vi inte kan backa in i framtiden och hur 
vi måste se framåt för att upprätthålla ett ”modernt” 
Sverige kan dessa två, en till färg och betydelsen av 
nya, spela en stor roll för hur en väljare röstar₁₂. 
För Nya Moderaternas del så kan man se en kop-
pling mellan allianssamarbetet som skett och Nya 
Moderaternas nya färg och även tillägget av ’Nya’ 
i logotypen då även Alliansen valt att använda sig 
av orange. De flesta partier har någon gång bytt sitt 
namn eller ändrat sin logotyp för att det ska känns 
modernare. Moderaterna har under sin tid som 
politiskt parti bytt namn två gånger sen 1904. Först 
från Allmänna Valmansförbundet till Högerns Rik-
sorganisation, år 1938, och från Högerns Riksor-
ganisation till Moderata Samlingspartiet, år 1969, 
vilket idag känner till som Nya Moderaterna₁₃. →

5 Bildspråket / Vad är ett tydligt politiskt budskap?

1.1.2 bildspråket
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Idag är det inte bara ett partinamn som du behöver 
veta innebörden av inom politiken det kan även vara 
bra att veta ifall det partiet ingår i en allians med 
andra partier. Alliansen mellan Nya Moderaterna, 
Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna 
hade det inte särskilt lätt när det skulle lansera sin 
gemensamma logotyp. Likheten med Lekbitens och 
Animal Planets logotyper var inte svår att urskilja₁₄. 
Kritiken mot logotypen blev också ifrågasättandet 
av vad man ville att väljarna skulle känna när det 

såg Alliansens logotyp, som består av bokstäver 
som är staplade på varandra, då den har en så pass 
tydlig koppling till Lekbitens logotyp (Se; Bilaga 3. 
Alliansen / Lekbiten). Då Edward Riedl, som sitter i 
Riskdagen för Nya Moderaterna, får frågan om det 
fanns någon tanke bakom likheten mellan Allians-
ens logotyp och Lekbitens så svarar han att han inte 
tror det men att han inte heller varit med i utfor-
mandet. →       

1.1.2 bildspråket

Bilaga 2; Alliansen / Animal Planet

Bilaga 3; Alliansen / Lekbiten



Det är svårt att ta miste på hur Alliansens logotyp 
ska spela på att vara lekfull. Likheten till Lekbiten 
och Animal Planet är därför inte heller helt lång-
sökt. Om detta är ett smart drag eller inte låter jag 
vara osagt men då tidningen Resumé frågar fyra 
etablerade designers om deras åsikter så börjar kri-
tiken att regna. Då Lars Hall, som vunnit 1994 års 
Guldägg för Centerpartiet, till sist får ordet så säger 
han att "Jag har sett mycket skit men det här tar 
priset."₁₅. Kanske är det så enkelt att man inte bör 
bli liknad vid ett leksaksföretag om man ska utstråla 
det förtroende som väljarna bör förvänta sig från en 
majoritets allians i riksdagen. ■

Både innan vi kan läsa och skriva så lär vi oss att 
se och uppfatta saker runt omkring oss. En bild 
kan uppfattas långt innan vi kan förstå och sätta 
ihop en mening. Bilder som vi ser lämnar sinne-
sintryck som vi sen har som en referensram varje 
gång vi stöter på bilden igen. Med detta inte sagt 
att alla bilder lämnar ett intryck. Nästa gång man 
ser bilden så finns det alltså en stor chans att den 
väcker till liv våra tidigare upplevda känslor. Det-
ta är såklart på gott och ont. Ifall det omedvetna 
berörs så finns alltid en möjlighet att tabubelagda 
eller undanträngda känslor återkommer. Här han-
dlar det om att vara med i rätt sammanhang för 
att inte bli förknippad med fel saker eller känslor. 
Enligt Sigmund Freud så hänger våran fascination 
av att se ursprungligen ihop med ett barns önskan 
att göra andra till objekt, underordnade det nyfikna 
och kontrollerande subjektet₁₆.
 Det är en sorteringsprocess som vi genom-
går när vi ser bilder som ser till så att vi inte ska 
bli psykiskt utmattade eller galna av övermättnad₁₇. 
Där är en fundamental sorteringsprincip att vi 
skiljer på vad som är och vad som är värt att lägga 
märke till. Det är alltså helt omöjligt att ta till sig allt-
ing som man ser runt omkring sig. Därför görs ett 
sorts urval där seendet utgör en stor del. I och med 
att vi föds så har vi också en förmåga att ta emot 
och bearbeta sinnesavtryck av omgivningen. Hur 
vi bearbetar dessa sinnesavtryck skiljer sig såklart 
från person till person beroende på faktorer såsom 
motivation, erfarenhet, inlärning, medvetenhet, so-
cial och kulturell bakgrund₁₈. Vi ska även komma 
ihåg att bara för att vi ser betyder inte det att vi har 
något passivt mottagande av olika syintryck. Syn-
intrycken vi tar till oss sker genom en aktiv process 
som består av tre delar, sökande, bearbetande och 

tolkande.
 Människan strävar, enligt gestaltpsykologin, 
efter att ordna alla intryck och sinnesdata till 
någonting som vi kan begripa. När vi bearbetar och 
tolkar det som vi ser genom att vi avsöker gripbara 
helhetsstrukturer så sorterar vi också ut vad som är 
och vad som inte är värt att lägga märket till. Var-
för vi väljer att lägga märke till vissa saker kan bero 
på olika faktorer. Men om vi utgår ifrån gestaltp-
sykologin så är det som vi finner mest gripbart det 
som vi först och främst strävar efter₁₉. Det negativa 
med att vi strävar efter det vi finner mest gripbart 
blir då att det vi ser hotas med att bli reducerat till 
en självklarhet. Politiskt sett kan det betyda att lite 
förnyelse eller förändring då och då inte skadar då 
man kan hamna i ett fack där man blir en automati-
sering för seendet. Någonting som ses som ett brus 
och direkt hamnar i bakgrunden. Men det kan ock-
så vara så att man vill bli igenkänd och kopplad till 
någonting som känns bekant utan att man för den 
skull hamnar i en sorts automatisering för seendet. 
Detta sker dock oftast genom att man ändrar vissa 
detaljer för att fånga åskådarens uppmärksamhet. 
Exempel på det är när vi ser hur ett parti återan-
vänder ett annats parti valaffischer och gör om det 
till sin egen.
 Redundans uppstår när vi tar det bilder vi har 
runt omkring oss förgivet. Vi nöjer oss helt enkelt 
med att identifiera ting, personer och miljöer utan 
att sedan lägga märke till hur de egentligen ser ut 
eller vad de förmedlar. När våra sinnen är som mest 
mottagliga och öppna för det som vi ser runt om-
kring oss är när vi hamnar utanför det invanda och 
banala, och inför det okända. Det är då vi skärper 
till våra sinnen och verkligen fokuserar på det vi 
har runt omkring oss, vad vi egentligen ser.
 När vi använder oss av bilder till skillnad 
från text så gör vi det för att vi vill återspegla en 
viss utstrålning. Med texten vill vi skapa ett innehåll 
bakom uttrycket medans bilden ger ett sensuellt ut-
tryck som skapar en känsla av helhet. →
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1.1.3 plagiat

De två stora partierna i riksdagen 2011 är Nya 
Moderaterna och Socialdemokraterna. Det som 
styr är Nya Moderaterna i allians med Centerpar-
tiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Under 
den senaste mandatperioden så valde Nya Mod-
eraterna att använda sig av klassiska Socialdemok-
ratiska uttryck såsom att kalla sig för Sveriges 
enda arbetarparti trots att man sänker skatten 
mest i kronor och ören för dem som har de högsta 
inkomsterna₂₁. Man påpekar också hur oförny-
ade Socialdemokraterna är. Man väljer alltså att 
använda sig av begrepp som är direkt kopplade 
till Socialdemokraterna för att vinna över Social-
demokraternas väljare.
 När man vill vinna väljare genom att låna 
ord och retorik från andra partier så måste man 
också vara medveten om vad det är man lånar och 
hur det kommer att bemötas av ens egna väljare. 
Det är i dessa fall en fördel om man plockar ett 
begrepp eller en valaffisch som man vet fungerar. 
I valet 2010 så kunde vi se hur Nya Moderaterna 
gjorde plagiat på Bo Krogvigs uppmärksammade 
valaffisch för Socialdemokraterna från 1985 där 
en yuppie poserar i en nedcabbad bil tillsammans 
med en dalmatiner under budskapet: ”Jag röstar 
på Socialdemokraterna för jag vill ha ordning på 
Sveriges ekonomi”₂₂. Det Nya Moderaterna gjorde 
var att de bytte ut Socialdemokraterna mot Mod-
eraterna i texten och yuppien och dalmatinern 
bytte man ut mot en skäggig man i snickarväst 
som flankeras av en golden retriever på bilden (Se; 
Bilaga 1; Jag röstar på Socialdemokraterna för jag 
vill ha ordning på Sveriges ekonomi.).
 Hur man väljer att profilera sig själv och 
sitt parti är en del i processen till hur man vin-
ner väljare. Precis som det står under rubriken 
'Bildspråket' så vill man inte bli förknippad med 
någonting som kan väcka tabubelagda eller und-
anträngda känslor till liv. 

Ett annat exempel på det finner vi inför EU-valet 
då Socialdemokraterna fortfarande var under 
Göran Perssons ledning och Centerpartiet och 
Maud Olofsson valde att göra plagiat på Social-
demokraternas paroller och valaffischer där man 
rakt av tog budskapen ”Trygga jobb åt alla” och 
”Välfärd är ingen handelsvara”₂₃. Man valde också 
att göra en likadan valaffisch där man bytte ut 
Göran Persson (S) mot Maud Olofsson (C) och 
Leif Pagrotsky (S) mot Lena Ek (C). Till skillnad 
från tidigare nämnda valaffischplagiat som Nya 
Moderaterna ägnat sig åt så valde Centerpartiet 
aldrig att placera ut dessa affischer på gator och 
torg. ■
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Någonting som leder till att man framkallar känslor 
samtidigt som den kan fungera som en katalysator 
för just dessa känslor₂₀. När man läser av en bild 
läser man också av hur bildskaparen har dirigerat 
energiutvecklingen i bilden. Detta är i regel ingent-
ing man reflekterar över när man ser en bild utan 

snarare någonting som man upplever. Bildens sen-
suella uttryck är det som gör att såväl barn och un-
gdomar som vuxna föredrar affischer, reklambilder 
och posters före den mer mödosamma bokläsnin-
gen. Därför blir utformningen av valaffischen väl-
digt viktigt i kampen om röster. ■

1.1.2 bildspråket - 1.1.3 plagiat



1.1.4 maslows behovstrappa

Abraham Maslows behovstrappa är utvecklad ur 
den kliniska psykologins erfarenheter. I behovs-
trappan beskriven av Maslow så finns det en hier-
arki bland våra behov där vi måste tillfredställa de 
”lägre” behoven i rimlig utsträckning innan vi kan 
börja tillfredställa de ”högre” behoven. Maslow gör 
här skillnad på behovstillfredsställelse och fulltän-
dig tillfredsställelse där tillfredsställelsen blir pro-
centuellt mindre ju högre upp i behovshierarkin 
man kommer. Man definierar ordningen efter hur 
långt motiven till varför man gör någonting är ifrån 
behovet att överleva.
 De behov som både människan och djuren 
har gemensamt är de fysiologiska behoven och 
trygghetsbehoven. De är dessa två vi måste tillfred-
ställa för att överleva. Efter dessa två behov så kom-
mer de mindre basala behoven som baserar sig på 
möjligheter snarare än krav. Dessa behov berikar 
livet i psykologiskt och socialt hänseende såsom att 
utvidga erfarenheter, vara kreativ och förverkliga 
ideal.

Så här kan Maslows behovstrappa se ut₂₄:
1) Fysiologiska behov
2) Trygghetsbehov
3) Behov av solidaritet, samhörighet och av att bli 
accepterad
4) Behov av status och självrespekt
5) Behov av självförverkligande
6) Behov av att förstå, lära sig, utforska verkligheten
7) Behov av symmetri, skönhet och estetisk kvalitet

Maslow utgår alltså ifrån att människans grundläg-
gande behov, enligt det här synsättet, är biologiskt 
givna som kärnan i den mänskliga naturen. Man 
kan se en abstrakt människosyn bakom teorierna 
om grundbehoven. Det som hämmar och förtry-
cker människan är samhället vilket också ställs i 
motsatsförhållande till varandra.
 När man ska förmedla ett budskap till en 
väljargrupp så kan man relatera till Maslows be-
hovstrappa för att få en uppfattning om vad väl-
jarna vill ha. Man ser till hur samhället ser ut och 
var i Maslows behovstrappa man befinner sig. Efter 
det utformar man ett budskap som en väljare kan 
ta till sig som relevant och rätt i tiden. Inför årets 
val var det jobben som var en av de saker som stod 

högst upp på listan över vad som diskuterades. Att 
många unga i Sverige idag saknar jobb går in un-
der punkterna att känna samhörighet, status och 
självförverkligande. Trygghet hade det varit om 
det hade handlat om hur vi tar hand om de som 
går utan jobb då brist på pengar idag också leder 
till utanförskap. Där kan vi se hur känsligt det är 
för Nya Moderaterna att gå ut med lovord om skat-
tesänkningar innan ett val eftersom att de i förläng-
ningen leder till sämre arbetslöshetsersättning. En 
säkerhet som man i Sverige idag tar förgivet.
 Då man ska se till väljarnas behov så är det 
inte bara att de öppnar sig åt så många olika håll 
som gör det problematiskt utan även att man måste 
tolka dessa behov. De ekonomiska och politiska 
makthavarna inom näringslivet och staten tvingas 
att tolka våra behov. En tolkning som i förlängnin-
gen blir en politisk fråga. En finsk sociolog vid namn 
Kaj Ilmonen menar att ”Våra möjligheter att direkt 
påverka tolkningen av behoven är emellertid gans-
ka begränsade och vår egen tolkning av våra behov, 
och därmed också vad vi uppfattar som våra behov, 
är präglade av marknadsekonomins villkor”₂₅. Med 
det sagt så kan vi också se att marknadsekonomins 
historia blir en historia om spänningen mellan 
’förkvävande’ och ’berikande’ av människans behov.
 Inom reklambranschen så har man en kon-
stant strävan efter att binda behovstillfredsstäl-
lelsen till varuköpet. Även marknadsforskare in-
tresserar sig för de mänskliga behoven för att sedan 
få möjlighet att urskilja tänkbara köpmotiv. Detta 
är dock en forskning som inte bedrivs ur konsu-
mentperspektiv. H Walls, L Gwentry och M Walls 
har upprättat en lista över tänkbara köpmotiv för en 
behovskonsument:
Önskan efter utmärkelser och överlägsenhet, ön-
skan om god hälsa och ett långt liv, önskan om 
bekvämlighet, önskan om aptitretande mat och 
dryck, önskan att skydda sin familj, önskan att bli 
omtyckt av det motsatta könet, önskan att spara tid, 
önskan att spara arbete, samt önskan om underhåll-
ning och nöje₂₆. Här måste man dock skilja på ön-
skningar från behov₂₇. →
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Denna skillnad menar den finske filosofen von 
Wright är att ett behov är någonting som är illa att 
inte få tillfredställt medans en önskan, som inte 
motsvarar ett behov, kan vara illa att tillfredsställa 
då detta t.ex. kan vara skadligt för hälsan₂₈. Kon-

sensus blir här att den som lever förnuftigt är den 
vars önskningar motsvarar dennes behov. Motsat-
sen gäller dock när man ser på det ur producen-
ternas synvinkel. Dom vill snarare att önskningarna 
ska uppfattas som behov. ■

1.1.4 maslows behovstrappa



1.2 syfte & problemformulering
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Mitt syfte med detta arbete är att få en djupare förståelse i den politiska marknadsföringen som bedrivs 
genom valaffischering innan ett val. Detta genom att analysera en del av den traditionella valskyltningen 
som varje parti bedriver, ta fram en metod som man kan använda sig av när man skapar en valaffisch och 
även ta reda på dess historia. Samt intervjua de personer som är med och driver marknadsföringen för de 
riksdagspartier som jag valt att granska i undersökningen för att se hur partierna arbetar med budskap och 
valaffischering just nu.
 Anledningen till att jag valt att skriva om valaffischeringen och dess historik beror först och främst på 
mitt egna politiska intresse. Jag vill även att det jag kommer fram till, genom litteraturstudier, analyser och 
intervjuer, i det här arbetet ska vara ett underlag till hur man tänker kring valaffischer och dess budskap i 
framtiden.
 Jag anser att mycket av den valaffischering som man använde sig av inför valet 2010 var både irrel-
evant i sitt budskap och tråkigt i sin utformning.  Jag vill ta reda på hur man skulle kunna nå fram bättre 
med sitt budskap genom valaffischering då det politiska budskapet blir mer och mer intetsägande₂₉. Varför 
använder man sig inte av ett tydligt, direkt budskap istället för långa intetsägande meningar när man har 
chansen att synas?
 Jag vill föra en diskussion kring varje deltagande partis valaffischering och hur man hade kunnat göra 
saker och ting annorlunda. Vilka målgrupper missar man genom en smal affischering och hur hade man 
kunnat nå en bredare målgrupp? Det jag vill veta är;

◉ Vad är ett tydligt politiskt budskap -och hur arbetar man med det visuellt?



Det här arbetet handlar enbart om den politiska valaffischeringen och dess budskap som partierna använder 
sig av innan ett val och skyltningens historik. Jag har inte tagit hänsyn till den digitala, den rörliga eller den 
marknadsföring som politikerna själva driver, genom intervjuer, arrangemang, dörrknackning, artiklar osv., 
och har istället tittat uteslutande på de valplakat, valaffischer och till viss del flygblad och reklamplatser par-
tierna valt att lyfta fram innan valet.

1.3 avgränsningar
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Jag har valt att dela upp min analys av valaffischer-
ingen i tre olika delar. Den första delen är Maslows 
behovstrappa som jag använder mig av som under-
lag till reflektionerna av valaffischernas budskap 
och vart det riktar sig. Den andra delen är en lit-
teraturstudie där jag använder mig av böcker och 
artiklar som är kopplade till valaffischeringen och 
dess budskap. Den tredje delen består av intervjuer 
med de politiska företrädarna som har haft hand 
om valaffischeringen och dess utformning inför va-
let 2010.
 Efter att analysen är klar kommer jag att göra 
en metod med dessa tre undersökningar som gr-
und.

2.2 maslows behovstrappa

Ingleharts (1977; 1988; 1990; 1997) teori om ”post-
materialism” är ett av de främsta försöken till att 
beskriva hur den politiska kulturen sakta men säk-
ert förändras över tid. Det man kan se i Ingleharts 
försök till att beskriva den politiska kulturen är att 
det tycks ske en långsam förändrig i medborgar-
nas grundläggande värderingar hos oss som lever i 
Västvärlden. Denna förändring sker främst genera-
tionsvis med undantag för periodeffekter som kan 

uppträda vid kraftiga konjunktursvängningar. Vid 
dessa tillfällen kan värderingsförändringar även 
ske tvärsöver generationsgränserna (Se; Inglehart 
(1990), Inglehart (1997)).
 Maslows behovstrappa är en teori där man 
rangordnar människans olika drifter från de mest 
basala behoven till de ytligaste. Ett exempel på 
det kan vara att när våra materiella behov är till-
godosedda så blir andra saker viktigare. Inglehart 
(1977) tycker sig se en liknande ordning bland vär-
deringar som är knutna till det politiska systemet. 
Förenklat så påstår han att våra politiska värder-
ingar grundar sig redan i barndomen beroende på 
trygghet och ekonomisk säkerhet, detta bär vi se-
dan med oss resten av livet. →

2.0 metod
Jag har valt att göra en kvalitativ forskning som är baserad på intervjuer med relevanta per-
soner inom det område jag valt att arbeta inom. Jag kommer även att använda mig av Mas-

lows behovstrappa och litterära studier. Om det varit så att denna uppsatts hade innefattat att 
ta reda på hur väljarna själva tar till sig det budskap som valaffischerna förmedlat hade jag 

valt att göra en kvantitativ undersökning men det jag har valt att fokusera på är hur partierna 
tänker. Jag har avgränsat intervjuerna till att endast innehålla frågor om hur de olika parti-
erna tänker kring bild och budskap när de arbetar med valaffischerna. Detta för att jag ska 
få en djupare förståelse i arbetet som sker bakom kulisserna när man tar fram en valaffisch. 

Jag kommer i slutändan att komma fram till en metod som man kan använda sig av när man 
arbetar med att ta fram budskap till valafficher.
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Om vi blickar tillbaka i tiden några år och ser på 
den generation i Västeuropa som formades av en 
period som bestod av ekonomisk depression och 
materiell nöd så kan vi se att det formades politiska 
värderingar som kom att handla om välfärdsstatens 
framväxt, ekonomisk tillväxt, materiell trygghet 
och även fysisk säkerhet. Efter den generationen 
kommer efterkrigstidsgenerationerna som var vana 
vid tillväxt och välstånd och tog således dessa två 
förgivet. Efterkrigstidsgenerationen kom istället att 
utveckla värden som var kopplade till livsstil och 
självförverkligande. Det är den generationen som 
Inglehart syftar till då han pratar om ”postmateriel-
la” värden (Se; Inglehart (1977), Sörbom (2002:15-
18), Hagevi 2002:40-42), Sangster och Reynolds 
(1996)).
 I dagens politik kan vi se prov på dessa te-
orier genom att se på partier som endast driver en 
fråga som de brinner för, t.ex. Piratpartiet. Där läg-
ger man sin röst för att man vill att fildelning ska 
bli lagligt och man ställer sig neutral i frågor om 
välfärd och ekonomisk trygghet. Precis som man i 
Maslows behovstrappa tar för givet att de kropps-
liga behoven och tryggheten är tillgodosedd innan 
man kan gå vidare och fokusera på andra saker 
såsom kärlek, gemenskap och uppskattning.
 Med detta i bagaget så har jag valt att använda 
mig av Maslows behovstrappa som utgångspunkt 
för att analysera de budskap som man väljer att ha 
på sina valaffischer. Detta för att få reda på hur man 
tänker kring de budskap man väljer att trycka upp 
och hur relevanta dessa budskap är i förhållande till 
hur samhällets behov enligt Maslows behovstrappa 
ser ut för tillfället. Genom att använda sig av Ma-
slows behovstrappa som metod så får man en di-
mension i analysen som inte bara ser till budskapet 
på valaffischen utan även till befolkningsbehovet. 
Med detta som utgångspunkt så vet man att man 
har ett budskap som riktar sig till en större del av 
befolkningen. När man går vidare och gör en när-
mare analys av budskapet med Propaganda punk-
terna så har man en grund att stå på som visar på 
att man når ut till så många väljare som möjligt. ■

15 Maslows behovstrappa / Vad är ett tydligt politiskt budskap?

2.2 maslows behovstrappa



Litteraturstudie - Intervju / Vad är ett tydligt politiskt budskap? 16

2.3 litteraturstudie

För att få de verktyg jag behöver för att genomföra 
detta arbete så har jag bland annat använt mig av 
boken Propaganda – Så påverkas du. Jag har valt 
den boken för att få en överblick i hur man ser på 
kommunikationen som redskap när man ska ta 
fram en valaffisch. Men jag har även använt mig av 
den för att få en djupare förståelse i ämnet. Hur man 
använder sig av begrepp som hör hemma i dessa 
sammanhang och även för att få in fler synvinklar 
än min egen i detta arbete. Jag har tagit hänsyn till 
det artiklar som skrivits om den politiska skyltnin-
gen de senaste åren och har även med vissa av dessa 
som referenser i min studie.

Propaganda – Så påverkas du
Boken är skriven av Martin Borgs som arbetade 
med Nya Moderaterna under valkampanjerna 

1998-2002 där han bland annat arbetade som press-
chef. Han har även arbetat sex år hos Hill & Knowl-
ton, som är en av världens största pr-byråer, där 
han var ansvarig för lobbying och opinionsbildn-
ing. Idag driver han ett eget produktionsbolag som 
heter Devell/Borgs AB som främst inriktar sig mot 
film-, video- och TV-programverksamhet.
 I boken skriver han om hur propagandans 
mål är att påverka ett så stort antal människor som 
möjligt samtidigt. Man får följa hur lobbyisterna i 
Sverige verkar och hur det tänker när det arbetar 
med politisk lobbying. Någonting som blir relevant 
i min studie då jag vill ta reda på hur man arbetar 
fram ett bra och relevant budskap för en valaffisch. 
Boken kommer i min studie att stå till grund för 
hur man arbetar med kommunikation som ett me-
del för att människor frivilligt ska följa ens vilja. ■

2.4 intervju

Intervjuerna kommer att vara skriftliga intervjuer 
där respondenterna får svara på frågor som är 
sammanställda i en bestämd ordning. Efter att ha 
intervjuat olika partier om hur det tänker kring 
framställningen av valaffischer och dess budskap 
så kommer jag sedan att ställa dessa intervjuer mot 
varandra för att göra en sammanställning av vad 
som är vedertaget och vad som kan komma att skil-
ja sig från ett partis valaffisch till en annan. 
 Intervjuerna kommer att vara en grundpelare 
i uppsatsen då det är respondenterna som sitter 
inne på svaren till hur varje deltagande parti tänker 
i frågan om hur man väljer att framställa sitt bud-
skap på sina valaffischer. Dessa intervjuer kommer 
sedan att ställas mot Maslows behovstrappa, littera-
turstudien och min egen analys för att nå fram till 
en slutsats.
 Partierna som jag har intervjuat är Social-
demokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Cen-
terpartiet, Folkpartiet och Sverigedemokraterna.

Urval
För att personerna som deltar skulle ha någon rel-
evans till uppsatsen så har jag valt att arbeta mot de 

personer som har haft hand om valaffischeringen 
inför valet 2010 och dess utformning inom varje 
deltagande parti. De partier som inte deltar i dessa 
intervjuer är de partier som inte har svarat när jag 
har försökt att nå dem.
 Då personerna som deltagit är det personer 
som har störst relevans inom området så ser jag 
också att det blir en rättvisare bild av analysen av 
hur valaffischerna i slutändan blir bedömda. Jag be-
höver inte oroa mig för att de som deltar brister i sin 
kunskap inom området då det sitter i en position 
där de är de som har hand om självaste valaffischer-
ingen.

Det personer som deltagit i undersökningen är 
följande:
Gabrielle Gjerswold, Miljöpartiet
Eric Myrin, Sverigedemokraterna
Uje Brandelius, Vänsterpartiet
Emma Peterson, Centerpartiet
Mikael Sundesten, Socialdemokraterna
Martin Andersson, Folkpartiet
Karin Eriksson, Nya Moderaterna

→

2.3 litteraturstudie - 2.4 intervju



Procedur
Innan jag skrev och ställde frågorna så informer-
ade jag respondenterna om vad materialet skulle 
användas till. Jag informerade om att deras namn, 
parti och position kommer att användas i arbetet 
ihop med deras svar. Frågorna som jag valt att ställa 
är bundna till de metoder jag valt att använda mig 
av. Jag har försökt att göra frågorna omfattande för 
att sen göra ett så precist efterarbete som möjligt 
med det svar jag fått.

Mail-intervjuer
Valet av att göra intervjuerna via e-post beror på 
svårigheten att få tid med varje parti och sitta ner 
med dessa och även på tillgängligheten av alla par-
tier. Så istället för att göra en lång intervju med ett 
parti och sen göra en e-post intervju med de andra 
partierna så har jag valt att göra alla partier rättvisa 
genom att låta alla svara på frågor via e-post. De 
partier som inte är med i min uppsats är de partier 
som jag har försökt få tag i med minst tre e-post till 
olika personer och fortfarande inte fått något svar 
ifrån. ■
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2.4 intervju - 2.5 mall - 2.5.1 propaganda punkter

2.5 mall

Av de studier jag gjort av Maslows behovstrappa, 
litteraturstudier och intervjuer så har jag samman-
ställt vad som är det viktigaste att tänka på när man 
tar fram en valaffisch. Tanken är att man genom att 
följa den här mallen ska ha en grund för hur man 
bör tänka med budskap och utformning.

2.5.1 propaganda punkter

I boken ’Propaganda – Så påverkas du’ av Martin 
Borgs så använder han sig av en punktlista på vad 
som är det viktigaste för ett politiskt parti att tänka 
på när man arbetar med sin kommunikation. Ka-
pitlet heter ’Folk håller på den snyggaste’ och det 
följs av sex stycken punkter som han tycker är de 
viktigaste att ha i åtanke när man vill kommunicera 
ett budskap som åskådaren ska ta till sig. Dessa sex 
punkter kommer jag att använda mig av när jag tar 
fram vad som är det viktigaste att ha med på val-
affisch.

1. Folk håller på den snyggaste (Borgs (2004))
För Martin Borgs är det självklart att hjälten är 
snyggare än skurken. Hjälten är i det fallet den som 
har folkets sympatier och därmed folkets röster. 
Skurken blir då den som misslyckats med att fram-
stå som den som kämpar för folket och ses därmed 
som en bov. Borgs påstår dock själv att detta är en 
banal regel trots att den efterlevs. Ett exempel på 
när den efterlevs är när ett företag eller en organisa-
tion ska utse en talesperson. Dessa urvalsprocesser 

liknar Borgs med skönhetstävlingar där det allt som 
oftast krävs en utomstående för att våga säga vem 
det bästa ansiktet utåt är.
 Men eftersom att skönheten är i betraktarens 
ögon så är det klart att det är enklare för folk att ta 
till sig någon som liknar dem själva utseendemäs-
sigt än någon som inte gör det. Enligt Borgs är det-
ta anledningen till att amerikanska presidenter allt 
som oftast klär sig i flanellskjorta när de ska framstå 
vara som en av folket.
 Ett bra exempel på när utseendet och utstrål-
ningen har spelat en avgörande roll är när Ronald 
Reagan vinner presidentvalet i USA 1981. Innan 
han blev president hade han en skådespelarkarriär 
i ryggen. Som skådespelare så räddade han Ameri-
ka i krigsfilm efter krigsfilm. Han beskrivs som en 
person som var lätt att tycka om tack vare sin klara 
röst, goda fysik och sitt lättsamma sätt. Efter sin tid 
som skådespelare och programledare så väljer Rea-
gan att försöka sig på att bli president. Någonting 
som han lyckas med. Han beskrivs dock ofta som 
en marionettdocka som styrdes av storföretagens 
intressen. Ett exempel på det är när man ville sätta 
stopp för piratkopiering. Man lär då ha frågat Rea-
gan ifall visste att hans egna filmer blev piratkopi-
erade för få presidentens intresse. Genom att det 
drabbade honom själv valde han då att sätta stopp 
för den piratkopiering som skedde. →
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2. Folk håller på den som kämpar ädelt (Borgs 
(2004))
Här pratar Borgs om hur fler uppskattar den som 
står upp för de den gör än den som försöker att döl-
ja sin agenda eller försöker att få igenom sin vilja 
genom att rent av fuska. Han ger ett exempel på 
när Muhammed Ali stod upp mot George Foreman 
och tog enormt mycket stryk i åtta ronder innan 
han tillslut avslutade Foreman i åttonde ronden. 
Ett annat exempel som han tar upp för att ge mer 
klarhet i vad han menar är när Mats Wilander ger 
bort en avgörande matchboll för att han tycker att 
domslutet är felaktigt.
 I politiken kan man översätta det till att man 
bör spela med alla korten på bordet. Om du försök-
er att driva igenom ett förslag där du har valt att 
dölja viss fakta så kommer du att få problem ifall 
det senare kommer fram att du undanhållit viktig 
information för att vinna röster. Det är i det fallet 
någonting som din motpart kommer att vinna på.

3. Folk håller på den som kämpar ur underläge 
(Borgs (2004))
Här framför Borgs ett så kallat säkert kort för att 
vinna väljarnas sympatier. Genom att få det att se 
ut som om man är den som slår ur underläge i en 
konflikt. Han säger även att det är viktigare att slå 
ur underläge än att kämpa ädelt – om man måste 
välja. Det kan även vara ok att fuska när man slår 
ur underläge. Här ger han exemplet med David och 
Goliat. David slungar en sten i pannan Goliat. Det 
är inte ok, det är till och med berömligt. För David 
kämpar ur underläge.
 Ett exempel på hur det kan se ut när man 
kämpar ur underläge i politiken är Gudrund Schy-
man. Trots återkommande problem med alkohol 
och diverse skandaler så lyckas hon inte bara över-
leva ett decennium som politiker utan hon lyckas 
även bli en av Sveriges mest folkkära politiker. Efter 
Gudrun Schymans första maj tal 1999 skrev Afton-
bladet inte mer än sidorna 2, 8, 9, 10, 11, mitten och 
sista sidan om Gudrun Schyman. Detta med ru-
briken ”Alla ville krama Schyman” efter det att hon 
gjort sin andra comeback från behandlingen på 
Nämndemannagården. Den stora anledningen till 
att Schymans lyckas så pass bra trots sina motgån-
gar i privatlivet beror på att hon är mänsklig skriver 
Borgs. Det som är viktigt är att Schyman aldrig valt 
att stoppa huvudet i sanden utan istället valt att ta 
tag i sina problem och försöka att övervinna dem.

Det är just att övervinna sina problem som skiljer 
Schyman från Mona Sahlin som inte verkar ha lärt 
sig utav sina misstag.

4. Folk håller på den som kämpar för en god sak 
(Borgs (2004))
Om man vill vinna väljare så är det viktigt att man 
slåss för en god sak. Här ger Borgs ett exempel på 
hur Amerika har handlat vad gäller intåget i Af-
ghanistan och Irak. Världen hade förståelse för 
varför USA gick till attack mot Afghanistan. Här 
kunde man använda sig av 11 september som en 
av ordsakerna. Men när det gäller Irak hade man 
inte lika mycket förståelse. Irak satt på världens näst 
största oljereserv och försäljningen av stadsjeepar 
slog snabbt nya rekord USA. Det här skapade en 
skeptisk syn på USA då man inte längre kände en 
självklarhet över att man kämpade för en god sak 
utan snarare för egen vinning.

5. Folk håller på den som är en av dem (Borgs 
(2004))
’Den starkaste principen är drivkraften att hålla på 
sig själv.’ Skriver Borgs. Det behöver inte vara du i 
egen hög person utan det kan även vara någon i din 
familj eller släkt som är delaktig i en konflikt som 
berör för att det är någon som är närstående till dig. 
Det behöver inte nödvändigtvis heller vara något 
sorts blodband utan det kan vara någon annan ge-
menskap också. Borgs ger exemplet på en lastbils-
chaufför vid namn Saad Mohammed som älskade 
Saddam Hussein, inte för att han var Saddam, utan 
för att han var arab och muslim. Ibland behövs det 
inte mer än det. →

2.5.1 propaganda punkter



6. Folk håller på den som kämpar mot deras 
fiende (Borgs (2004))
Istället för att man fokuserar på de egna frågorna 
kan det ibland vara enklare att fokusera på vad mot-
ståndaren gör för fel. ’Vrede väcker mer engage-
mang än kärlek’ skriver Borgs. Det är i den menin-
gen som rubriken föds. Man vill att det parti man 
röstar ska ta kampen mot det man tycker är fel i 
samhället. Den här punkten är den som saknades i 
senaste valet helt och hållet. Då var det ingen som 
ville ta kampen och debattera med Sverigedemokra-
terna. Man valde istället på att försöka att frysa ute 
dem. Det fungerade uppenbarligen inte alls och vi 
har än en gång ett högerextremistiskt parti i Sver-
iges riksdag.

Med dessa punkter så kan vi läsa av de budskap 
som partierna valde att ha med på sina valaffischer 
innan valet 2010 och se vad man använde sig av för 
retorik när man ville vinna väljare. Vi kommer även 
att kunna se hur man hade kunnat jobba annorlun-
da. Detta kommer jag att visa genom att skapa en 
egen valaffisch där jag ska applicera ett tilltalande 
budskap som fångar så många av dessa punkter 
som möjligt. ■

2.5.2 maslows behovstrappa

För att få klarhet i vart budskapet ska landa så 
måste man även ta hänsyn till väljarnas levnads-
vanor och behov. Med hjälp av Maslows behovs-
trappa så kan man göra en analys och avgöra vart 
på Maslows behovstrappa som ett budskap riktar 
sig, och om det är relevant. Med hjälp av Martin 
Borgs sex Propaganda punkter om kommunikation 
som andra analys så ser man över om budskapet är 
tilltalande eller om det ens har något värde i dagens 
samhälle. Maslows behovstrappa går att göra med 
sju punkter men jag har valt att använda mig av den 
kortare varianten på fem punkter för att analysera 
valaffischerna.
 Då Maslows behovstrappa är en trappa så är 
det lätt att anta att behoven under det behov man 
riktar sig till redan är tillfredställda till den mån att 
man inte behöver fokusera på målgruppen under. 
Så är inte riktigt fallet då det finns olika grader av 
tillfredsställelse mellan alla nivåer av trappan. 

1. Kroppsliga behov (Basbehov)
Detta innefattar fysiologiska behov såsom sömn, 
mat, sex osv. De flesta av dessa behov går att koppla 
till diverse organ i kroppen. Ett buskap som skulle 
rikta sig mot denna nivå av Maslows behovstrappa 
skulle möjligtvis lyda ”Har du mat för dagen?”. I 
Sverige är det en väldigt liten procent av väljarna 
som skulle känna sig träffade av ett budskap som 
riktar sig gentemot kroppsliga behov.

2. Trygghetsbehov (Säkerhet)
Här hittar vi behovet om att vara trygg i sin var-
dag. Man ska känna att man är skyddad mot fysiskt 
våld, kriminalitet osv. För att vinna väljare inom 
den här gruppen så hade man kanske kunnat ha en 
valaffisch med ett budskap som är emot våld mot 
kvinnor t.ex. Det här steget på behovstrappan är 
säkerligen bestående av en större grupp människor 
i samhället än steg ett.

3. Behov av kärlek (Social gemenskap)
Detta består av behovet att ha vänner och familj 
nära sig. Att man ska ha möjlighet att känna sig som 
en social varelse i samhället. I det här steget så ingår 
att få vård åt nära och kära. Möjlighet att få vara en 
del av arbetslivet. 

4. Självhävdelsebehov (Status)
Det här steget handlar om att man bör ha respekt 
för sig själv och få respekt av andra. Detta innefattar 
saker såsom styrka, prestationsförmåga, oberoende 
och frihet. Man ska alltså få möjligheten att vara en 
fri människa som ska slippa leva i t.ex. en diktatur 
eller liknande. Ett samhälle där du erbjuds möjli-
gheten att lyckas är här någonting som är centralt.

5. Självförverkligande
Det som hamnar allra högst upp på Maslows trappa 
är möjligheten till ett självförverkligande. Här han-
dlar det om att fritt få utveckla sina möjligheter och 
utveckla det man har anlag för. När man uppfyllt 
alla nederstående steg så kan man helt och hållet 
fokusera på sig själv utifrån sig själv. →
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Maslows behovstrappa kommer alltså vara ett verk-
tyg som används för att se vilken målgrupp man 
vill nå. Eftersom att uppsatsen riktar sig mot valet 
i Sverige 2010 så får vi alltså först och främst se till 
hur Sverige ser ut 2010. Med viss marginal uppåt 

och neråt så hamnar vi då någonstans vid punkt 
fyra. Med reservation för att det fortfarande finns 
behov av de andra punkterna på många håll och 
platser. Men i det stora hela så är det utifrån punkt 
4 vi får utgå. ■

2.5.2 maslows behovstrappa - 2.6 slutsats

2.6 slutsats

Efter att ha gått igenom materialet från Maslows 
behovstrappa, Martin Borgs Propaganda och in-
tervjuerna så kommer här en sammanställning 
över hur man bör tänka när man arbetar fram en 
valaffisch och dess budskap. Med dessa tre metoder 
i ryggen så kommer man med all säkerhet att lyckas 
få med sig fler väljare än vad man lyckats med när 
man arbetat fram de flesta av 2010 års valaffischer. 
Eftersom intervjuerna är en återspegling av hur 
partierna själva tänkt kring affischerna så kommer 
jag inte att nödvändigtvis använda mig av deras 
sammanställda svar. Men det som partierna lyckats 
med kommer jag självklart att ha med.

Propaganda punkter
Av de sex punkter som Martin Borgs radar upp 
så bör man åtminstone lyckas få med tre av dessa. 
Miljöpartiet klarar av att få med fyra av dessa punk-
ter på deras affisch då man har Folk håller på den 
som kämpar ädelt, Folk håller på den som käm-
par ur underläge, Folk håller på den som kämpar 
för en god sak och Folk håller på den som kämpar 
mot deras fiende. Miljöpartiet har på deras affisch 
skrivit Modernisera Sverige med ett vindkraftverk 
som i. Och man syftar till att Sverige helt och hållet 
borde gå över till vindkraft. Ett tydligt budskap som 
landar helt rätt enligt Martin Borgs Propaganda. 
På de flesta av de andra affischerna som jag gått ig-
enom lyckas man knappt av att inrätta sig under en 
av dessa punkter vilket är riktigt illa.
 Då var och en av dessa punkter är speciellt 
anpassade för att gå hem hos en potentiell väljare så 
är ju självklart fler punkter bättre än färre. Då man 
ser på Centerpartiets valaffisch så lyckas man inte 
ens träffa en punkt. En halvträff i och med att man 
skriver att man är ett grönt val men detta är dock 
helt lösryckt och man får inte någon förklaring vad 
det skulle innebära för mig som väljare.
Så det första man bör göra när man ska göra en val-
affisch är alltså att man ser till att man har ett bud-

skap som plockar hem åtminstone tre av de Propa-
ganda punkter som jag har radat upp.

Maslows behovstrappa
Nästa steg är att man ser till hur samhället ser i ut 
under valtider. Vad som folk är i behov av och vad 
människor redan har. Här är det bra att använda sig 
av Maslows behovstrappa för att enkelt se på vilken 
nivå man bör ligga. I dagens läge så bör man rikta 
sig mot väljare som ligger någonstans vid nivå fyra. 
Med viss reservation för nivå tre och fem. Man be-
höver inte ligga precis på den nivå där samhället i 
största del ligger utan man kan alltid ligga precis 
bredvid och fortfarande klara det.
Socialdemokraterna har valt att fokusera på jobben 
med sin affisch. Någonting som är nödvändigt för 
att man ska känna att man inte hamnar på punkt ett 
eller två. Det man saknar är dock någon vägvisning 
i hur man ska öka jobben i Sverige. Så man faller på 
en annan punkt. Men budskapet som man skickar 
ut hamnar någonstans vid punkt fyra. Så om man 
ser till Maslows behovstrappa så har man gjort ett 
godkänt jobb med valaffischen.

Intervjuer
När jag har sammanställt intervjuerna så har jag 
både sett de likheter i hur man arbetar med valaffis-
cheringen och de olikheter som de olika partierna 
har. De flesta partierna använde sig av antingen 
en reklam- eller en pr-byrå när man tog fram de 
budskap man ville använda sig av inför valet 2010. 
I frågan om man skulle kunna tänka sig att ta ett 
budskap av ett annat parti så svarade alla tydligt 
nej. Socialdemokraterna nämnde hur Nya Modera-
terna tagit budskap av dem tidigare och hur Social-
demokraterna själva aldrig skulle göra detsamma. 
→



När det kommer till att använda sig av tidigare re-
dan använda budskap så är min åsikt lite splittrad. 
Såklart bör man använda sig av någonting nyska-
pande. Men om man som ett oppositionellt parti 
inte varit i makten på ett tag och uppmärksammar 
någonting som det sittande partiet gör bra och sen 
lyckas göra det till sitt eget så kan jag bara säga grat-
tis. I det fallet så vinner man mest troligt väljare 
genom att förmedla värden som det sittande partiet 
inte lyckats hålla sig till.
 När man ska välja vad som ska visas på affis-
cherna så använder sig de flesta av antingen byråer 
eller någon sorts kommunikationsansvarig. Man 
har dock en bestämd åsikt om att färgerna på affis-
chen bör återspegla partiet. Den som avviker i den 
frågan är Vänsterpartiet som vill återspegla glada 
färger. I den frågan, precis som jag pratar om i His-
toriken, tror jag att man ska värna om sina färger 
och ta vara på det som ett varumärke.

När det kommer till hur man arbetar med personer 
på valaffischerna så är det viktigaste att personer-
na på valaffischerna är bekväma. Smycken är inte 
några problem och klädernas färg spelar heller inte 
särskiljt stor roll för partierna. Här tror jag att man 
ska tänka till lite och arbeta med personer som in-
ger förtroende och personer som väljaren kan likna 
sig med. Gärna ha någon detalj i partiets färger så 
att man kopplar personen på bilden till det parti 
denna företräder.
 Var man får inspirationen ifrån skiljer sig 
åt bland de flesta av partierna. Det jag tycker att 
man ska ta fasta på är dock de partier som svarar 
att deras inspiration kommer från deras viktigaste 
frågor. Det bör vara därifrån man börjar arbetet 
med en valaffisch. I det frågor som partiet brinner 
för. Förhoppningsvis är dessa frågor så pass viktiga 
att de går hem hos väljarna och även fungerar på en 
valaffisch. ■
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3.1.1 miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet vill med den här affischen att foku-
sera på problemet med kärnkraft. Men samtidigt 
som man har valt att ha med ett vindkraftverk på 

bilden för att förtydliga att det är det man menar så 
är ’Modernisera Sverige’ ett budskap som kan ap-
pliceras på flera områden. Inom politiken har du 
sällan någon fördel i att försöka att se bakåt. Det har 
visat sig gång på gång. Affischen känns även väldigt 
modern och fräsch i sin utfromning. Trots enkla 
animeringar så känns affischen inte snabbt framta-
gen utan den utstrålar fortfarande medvetenhet på 
ett enkelt sätt.
 Man skriver också att det är dags att ta vara 
på de naturresurser vi har och sluta använda oss av 
både olja och uran. Detta med en betydligt mindre 
text som kräver att man går närmare affischen om 
man ska se det vilket säkerligen är ett medvetet val. 
Miljöpartiet väljer inte själva vad som ska stå på de-
ras affischer utan det är ett samarbete mellan den 
reklambyrå som de arbetar med och partiet själva. 
Miljöpartiet de Gröna vinner mycket på att vara 
ett av två gröna partier i ett Sverige där frågor om 
globaliseringen flyger högt på diskussionshimlen. 
Man bör alltså fokusera på förbättrad användning 
av naturresurser och minskade utsläpp.
 Miljöpartiet jobbar inte nödvändigtvis med 
att det måste vara grönt på valaffischerna men går 
heller inte gärna ifrån den igenkänning som man 
skapat sig genom det budskap man förmedlar. Valet 
2010 så var det väldigt grönt på alla av Miljöpartiets 
valaffischer. →

3.0 resultat
När jag har analyserat de valaffi  scher som man använde sig av 2010 för att få fram ett resultat 
så har jag använt mig av de tre metoder som jag beskrivit under rubriken Metod. Slutsatserna 
som jag kommer att redovisa under den här rubriken är alltså resultatet av de metoder som 

jag tidigare beskrivit. Jag börjar med att redovisa de intervjuer som jag gjort för att sedan 
återkoppla till de Propaganda punkter som jag har tagit fram och avslutar med att göra en 

återkoppling till Maslows behovstrappa.
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Den här affischen från Miljöpartiet har ingen per-
son med på bilden för åskådaren att se sig själv i. 
Man behöver därmed inte heller fundera över 
frågor såsom klädsel, smycken osv. Man plockar 
hem poäng både i att man vill förbättra någont-
ing som är dåligt för naturen på ett ädelt sett och 
man slår även ur underläge i och med den stora in-
dustri som kärnkraften är. Man kämpar verkligen 
för en god sak, en förbättring. Problemet är frågan 
om hur genomförbar denna övergång egentligen 
är. Men det är ett problem som man inte behöver 
ta ställning till. Så även om den är det eller inte så 
krävs det någon som driver på för att det ska hända 
någonting. Man gör ett bra jobb i att få kärnkraften 
att framstå som en fiende både i debatter och på 
valaffischen där man påpekar hur dåligt det är för 
Sverige med ett behov av både uran och olja som är 
ohållbart i längden.
 Budskapet landar bra på Maslows trappa 
också där det landar någonstans vid steg fyra. Man 
kan börja tänka utanför sig själv och förstå att det 
finns saker runt omkring en som också måste för-
bättras. Den är rätt i tiden när man ser till det sven-
ska folket och deras behov överlag. Om man har 
sympatier för de gröna tänket så gör affischen säk-
erligen sitt jobb. ■

3.1.2 sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har i och med den här affis-
chen/annonsen fokuserat på invandrarna som det 
största problemet för framtida pensionärer. Man 
ger här väljarna två stycken alternativ att välja på. 
Ett retoriskt grepp som gör det lätt att ta till sig den 
politik som Sverigedemokraterna bedriver. Genom 
att även konstatera "Det är Ditt land - Ditt val!" så 
försöker man även säga att det är vi svenskar som 
bör säga ifrån vad gäller invandringen om vi vill ha 
en möjlighet att få bli pensionärer. Affischen känns 
även väldigt billig och snabbt framtagen med enkla 
grafiska detaljer och ett fotografi som känns som 
taget ur ett familjealbum.
 Man har inte arbetat med någon reklambyrå 
för att ta fram sina valaffischer. Man hade istället en 
kommunikationsansvarig som tog fram idéer som 
man presenterade för partiet som sedan valde vad 
som skulle stå på affischerna. Man försöker att ha 
ungefär samma färger på alla affischer så att man 
enkelt kan profilera sig med de färger som man an-
vänder sig av. →
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På den här affischen har man valt att Jimmie Åkes-
son ska ha på sig en svart kavaj, rödrandig skjorta, 
vitt bälte, blåjeans och en röd snusnäsduk. Man 
försöker tilltala en målgrupp med lite mer avslapp-
nad klädstil. Att just kläderna ska återspegla partiets 
färger har man inte haft i åtanke. De röda detaljerna 
på Jimmie Åkesson kan kanske vara en flirt till de 
Socialdemokratiska väljarna. Ett bra sätt att arbeta 
på då det visade sig att många av de gamla Social-
demokraterna valde att rösta på Sverigedemokra-
terna i valet 2010.
 Inspirationen till det man gör finner man 
inom partiets tidigare framtagna material. Ett 
komplicerat svar då partiet började som ett rasis-
tiskt parti. Det material man använder sig av nu 
har dock en mer modern och professionell touch 
säger man. Det ska utstråla seriositet, trovärdighet 
och ärlighet. Det känns absolut som ett medvetet 
val att man har valt att ha med just Jimmie Åkes-
son på Sverigedemokraternas valaffischer. Han har 
absolut utstrålning och han har även fått beröm för 
sin retorik. De som inte gillar honom gör säkerligen 
inte det för att de inte gillar de han står för. Men 
om man bortser från det så har han någonting som 
väljarna, i alla fall vissa av väljarna, tycker om. Vad 
gäller att kämpa ädelt så är det svårt att säga att så är 
fallet då man förenklar en komplicerad och känslig 
fråga så till den grad att det i princip bara blir en 
vriden bild av verkligheten kvar. Så som på den här 
affischen.
 Jimmie Åkesson kämpar definitivt ur un-
derläge men inte lika mycket för en god sak. Han 
känns lite som en uppstickare som är och rör om 
i den gryta som vi kallar för regering och många 
av väljarna trivs säkert med att se någon som inte 
använder så svåra ord när de pratar och som blir en 
opposition till hela den sittande regeringen. Att han 
slåss för en god sak är svårt att säga. Han vill stoppa 
invandringen för att ge våra pensionärer det bättre. 
Men den här frågan är inte så svart/vit. Det är där 
budskapet faller.
 Vad gäller Maslows trappa så hamnar man 
någonstans mellan punkt tre och punkt två. Man 
försöker väcka känslor hos folk där man säger att 
om vi inte slutar ta in invandrare så kommer vi att 
få det sämre ställt själva. Våra nära och kära kom-
mer att få det sämre på bekostnad av människor 
som vi inte ens känner. ■

3.1.3 vänsterpartiet

Vänsterpartiet har valt ett budskap som är väldigt 
brett ”Håll ihop”. Man har också valt att inte ha med 
någon person på den här valaffischen utan där har 
man i stället valt att ha med byggklossar i olika färg-
er som tillsammans blildar texten "SKOLA". De oli-
ka färgerna hade man valt för att det inte bara skulle 
vara rött utan kännas lite glatt också. Man fokuserar 
här på att det inte ska bli några fler friskolor med 
privata vinster. Händerna som håller i klossarna är 
av olika etniciteter så att man ska förstå att det han-
dlar om alla människors rätt till en bra utbildning.
 Man har använt sig av en designbyrå och den 
egna ledningen för att ta fram valaffischerna.  Affis-
cherna ser rena och välarbetade ut. Man är försiktig 
med att använda sig av budskap som andra partier 
har använt sig av förut.  Det ska kännas som att man 
är ett nytt sorts parti som är mer framtidsinriktat 
och positivt än tidigare. →
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Att vänsterpartiet kämpar för en god sak är det 
oftast inget tvivel om. Men med den här affischen 
så plockar vänsterpartiet inte så många väljare. 
Man är smal i sitt budskap och man får en rätt in-
tetsägande affisch i och med att det som syns i text 
väg är ”SKOLA” och ”Håll ihop”. Man plockar inte 
alls särskilt många poäng varken från Propaganda 
punkterna eller från Maslows behovstrappa trots 
att man tar upp en fråga där man har möjlighet att 
angagera väljare från både höger och vänster. Man 
tar upp en fråga där det handlar om att man inte 
borde ta från skolbarnens pengar och ge till privata 
företag. Någonting som borde vara självklart. Hade 
man tänkt till lite så borde man kanske ha använt 
sig av att väga de privata företagens vinster mot 
skolbarnens kvalitet på utbildning?
 Istället för att man fokuserar på frågan om 
privata vinster i skolan kontra elevernas utbildn-
ingskvalitet så försöker man också få in frågan om 
lika utbildning. Under texten "SKOLA" så skriver 
man "Sverige behöver en skola som ger alla elever 
samma möjligheter, oavsett bakgrund. Därför vill 
vi bygga världens bästa skola - Utan privata vin-
ster.". Här borde man kanske ha valt att göra en 
valaffisch som tilltalade väljare där jämlikheten i 
skolan är det som angagerar och en där orättvisor 
angagerar. Jag är inte emot att man försöker nå fram 
med båda dessa budskap men man misslyckas med 
att nå fram med dessa två budskap istället för att 
man når fram med ett av dem.
 På Maslows behovstrappa så hamnar man 
någonstans mellan punkt tre och punkt fyra. Med 
ett ganska suddigt budskap som med lite mer an-
strängning hade haft betydligt mer potential att gå 
hem hos väljarna. ■

3.1.4 centerpartiet

Centerpartiet har här valt att inte ens använda sig 
av ett argument till varför man ska välja dem. Man 
litar istället blint på att väljarna ska gilla alliansen så 
pass mycket så att om man väljer att rösta på dem 
och är lite intresserad av miljön så väljer man Cen-
terpartiet. Att förlita sig på väljarna på det sättet är 
också ett sätt att förlora röster då de som röstar på 
Centerpartiet säkerligen vet varför man gör det och 
de är inte de väljarna man vill komma åt med en 
valaffisch. Man har här chansen att föra fram vad 
man vill åstadkomma ifall man blir ett regerade 
parti men väljer istället att konstatera vad väljarna 
redan vet. →
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Man har även valt att använda sig av en rosa text. 
Rosa som inte är en färg som man i första hand 
förknippar med Centerpartiet utan snarare med 
Feministiskt initiativ (FI). För att få in fler betydel-
ser i budskapet har man alltså valt att använda sig 
av den rosa färgen vilket säkert kan vara till deras 
fördel. Problemet är att valaffischen överlag ser rätt 
trist ut med ett papper som ska se ut att vara upp-
stoppat mot en grön trävägg. Under pappret står 
lite information om vart man ska SMS:a ifall man 
vill få tag i en informationsfilm om Centerpartiet.
 När man väljer vad som ska står på valaffis-
cherna och hur de ska se ut så gör man det i sa-
marbete med en reklambyrå. Man är försiktig med 
att plocka budskap från andra partier och försöker 
istället profilera sig på sitt eget sätt. Man har an-
vänt sig av endast text på vissa av sina affischer men 
man har också använt sig av Maud Olofsson på 
några av de rikstäckande affischerna. När det kom-
mer till hur man arbetar med färger så säger Emma 
Peterson som är Informatör för Centerpartiet att 
det är viktigt att färgerna på affischen återspeglar 
den grafiska profil som Centerpartiet använder sig 
av. Denna grafiska profil har troligen fått utökning 
med färgen rosa inför valet 2010.
 Precis som de flesta andra partier som svarar 
på frågan om klädsel så svarar även Centerpartiet 
att det viktigaste är att man är bekväm i de kläderna 
man har på sig. Kläderna behöver därmed inte hel-
ler återspegla partiets färger trots att det gjorde det 
på valaffischerna inför valet 2010.
 Man vill att väljarna ska haja till och antingen 
tänka så tycker jag också eller tvärt om. Någonting 
som man inte riktigt åstadkommer med den här af-
fischen. Helst ser man att väljaren ska hålla med om 
budskapet och sen gå hem och ta reda på mer infor-
mation om vad Centerpartiet står för.
 Så när det kommer till att placera in Cen-
terpartiets valaffischer i någon av de Propaganda 
punkter som jag har radat upp tidigare så finns det 
inte riktigt någon punkt där just den här affischen 
passar in. Ser vi på Maslows behovstrappa så går 
den inte heller riktigt att placera in. Detta gör att 
affischen säkerligen inte genererar särskilt många 
väljare då man bör hamna under så många punkter 
som möjligt och även placera sig kring punkt fyra 
på Maslows behovstrappa. En intetsägande affisch 
med ett konstaterande i stället för ett budskap. ■

3.1.5 socialdemokraterna

Socialdemokraterna har valt det lite annorlunda 
konstaterandet att "VI KAN INTE VÄNTA". Man 
har valt att göra affischen i svart/vitt och det enda 
som har färg är Socialdemokraternas logotyp. Om 
man ser till att man bör kännas som ett parti som 
vill förnya så vet jag inte om valet av svart/vitt är det 
bästa då det för tankarna bakåt i tiden. Personerna 
på bilden framstår därmed som förgångna. Vad 
gäller konstaterandet ”VI KAN INTE VÄNTA” så 
känns det väldigt mycket som om man tar väljarna 
för givet. →
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Man fyller i med texten ”med att skapa 100 000 nya 
jobb, praktik- och utbildningsplatser” under texten 
”VI KAN INTE VÄNTA”. När man tar fram dessa 
texter som man sedan använder sig av på valaffis-
cherna så tar man hjälp av en reklambyrå. På den 
här affischen saknar man dock ett budskap som ska 
tilltala en ny väljare. Man är också tydlig med att 
man inte använder sig av andra partiers budskap 
när man tar fram sina valaffischer. Här förtydligar 
man också hur Nya Moderaterna har använt sig So-
cialdemokraternas budskap ett flertal gånger och 
hur Socialdemokraterna aldrig skulle ta Modera-
ternas budskap.
 Man anser sig inte vara låst vid den röda 
färgen trots att Socialdemokraterna historiskt sett 
endast förknippas med just den färgen. Men man 
anser att den röda färgen underlättar förståelsen av 
budskapet. På den här valaffischen så har person-
erna på den på sig mörka kläder allihop, någonting 
som man valt med omsorg. Man vill återspegla en 
känsla av trovärdighet och det ska kännas naturligt.
 Inspirationen till affischerna hittar man i det 
egna partiet och de budskap man vill föra fram. Här 
samarbetar man med en reklambyrå för att nå bästa 
möjliga resultat. Det man vill att väljarna ska tänka 
när de ser Socialdemokraternas affischer är här att 
”Vi kan inte vänta med att göra något åt en av de 
största samhällsproblemen just nu – ungdomsar-
betslösheten”. Om man lyckas med det är upp till 
åskådaren. Men frågan kvarstår, hur ska Social-
demokraterna göra någonting åt det?
 Det kanske är ett smart drag av Social-
demokraterna att ha med både män och kvinnor 
på sin affisch då man vill att väljarna ska ha möj-
lighet att identifiera sig själva med partiet. Den 
andra punkten som man lyckas få med är att man 
kämpar för en god sak – fler jobb åt de unga. Men 
man beskriver inte vad som ska ändras eller hur 
det ska ändras. Det är en svår valaffisch att ta till 
sig på det sättet. På Maslows behovstrappa så är 
man någonstans mellan punkt tre och fem. Man 
vill att unga ska slippa osäkerheten med att vara 
utan jobb. Att man ska få möjligheten att skapa en 
familj, göra karriär och slutligen uppnå någon sorts 
självförverkligande. Intet sagt att familj och karriär 
leder till självförverkligande utan snarare att man 
bör ha möjligheten till det innan man kan fokusera 
helt och hållet på sig själv. ■

3.1.6 folkpartiet

Här har Folkpartiet valt att skriva texten ”Värdig 
omsorg om äldre” i stor svart text med Folkpartiets 
logotyp i nedre delen av affischen. Man skriver vär-
dig omsorg om äldre, lite som om de andra partier-
na har gått till val med ”Ovärdig omsorg om äldre”. 
Om så hade varit fallet så hade den här affischen 
haft en del att hämta hos väljarna. Det som den 
har att hämta är att den tilltalar de äldre väljarna 
som känner att de inte får den behandling som de 
förtjänar på äldre dagar. Den enkla utformningen 
gör Folkpartiets valaffisch än mer lätt att ta till sig. 
Problemet är att den inte säger någonting om hur 
Folkpartiet själva ska göra någonting åt saken eller 
ens om dom ska göra någonting åt saken. →
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När man arbetar fram valaffischerna hos Folkpar-
tiet så utgår man ifrån de frågor som väljarna vill 
ha tydliga besked om. I det här fallet så utgår man 
ifrån frågan om hur man tar hand om de äldre. Att 
det är en blå bakgrund är ingen slump då man vill 
att alla färger ska återspegla vad partiet står för. När 
man ser affischen så ska man känna att det är ett ty-
dligt budskap som även är viktigt. Hur man lyckas 
med det på den här affischen är en anna fråga. Den 
känns så pass enkel så att man knappt reflekterar 
över den. Den har inget i sig som gör att den drar 
ögonen åt sig.
 Att man kämpar för en god sak är det inga 
tvivel om när man ser budskapet. Det känns verkli-
gen som att man har fångat de äldre utsatta väljarna 
med just tanken om att Folkpartiet sitter inne på 
lösningen till en värdig omsorg om äldre. På Ma-
slows behovstrappa hamnar man någonstans vid 
punkt tre – Social gemenskap. Men man saknar 
omfattande punkter utifrån Propaganda punkterna 
och saknar därmed en sorts helhet. ■

3.1.7 nya moderaterna

Moderaterna har här valt att inte ha med sin logotyp 
på deras valaffisch över huvud taget och använder 
sig istället av Fredrik Reinfeldt som igenkännings-
faktor för partiet. Man har en bild på honom i en 
utomhusmiljö med uppknäppt skjorta och kostym. 
Han ger ett vardagligt intryck samtidigt som han 
ser väldigt proper ut. Hans blick är inte mot kam-
eran utan på sidan av bilden. I maghöjd på honom 
kan man läsa ”TILLSAMMANS GÖR VI SVER-
IGE TILL ETT FÖREGÅNGSLAND” i vita versaler 
med skuggning. Bilden ger ett väldigt behagligt och 
vardagligt intryck. →
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Vad gäller texten så känns det väldigt mycket som 
att den riktar sig till väljare som redan röstar på Nya 
Moderaterna. Man säger ingenting om vad som är 
fel i samhället eller vad som behöver bli bättre. Istäl-
let så ser man till de personer som är nöjda med 
den sittande regeringen och man beskriver det som 
om alla som röstar på Nya Moderaterna är med och 
gör Sverige till ett föregångsland. Samtidigt som 
den inte tar upp hur man ska göra det så inger den 
en känsla av att vi redan är på väg.
 När man har tagit fram vad som ska stå på 
valaffischerna så har man utgått ifrån de frågor som 
man tycker är viktigast. När man svarar på frågan 
om man skulle kunna tänka sig att ta ett budskap av 
ett annat parti så svarar Karin Eriksson, kampan-
jchef & redaktör för Medborgaren, att man inte kan 
tänka sig att göra det om det inte finns någon poäng 
med det. När man väljer vad som ska visas på val-
affischerna så försöker man att passa ihop det som 
ska visas med ett budskap som lämpar sig därefter.
När man på den här affischen har valt vad Reinfeldt 
ska bära så har man velat att kläderna ska spegla 
hans personlighet. Detta på ett sätt där Reinfeldt 
själv ska vara bekväm i det han har på sig. Vilka 
färger han har på sig är dock ingenting som man 
reflekterat över innan. Inspirationen till alla de val-
affischer som man tagit fram har man hittat lite var 
stans. Allt från familj, hobbies, vänner, tidningar, 
utställningar, resor etc. 
 Det man vill att affischen ska återspegla är att 
man i Nya Moderaterna är ett parti som tar ansvar, 
ser samhällsproblemen, har en politik om fram-
tiden och att de har lösningar.
 Att Reinfeldt ser ut som en stilig karl på 
den här affischen är svårt att ta miste på. Detta är 
någonting som han säkerligen vinner en del röster 
på. Sen att han ger en känsla av att han är en av de 
som för Sverige framåt är inte heller så svårt att ta 
miste på. Det är två Propaganda punkter som han 
plockar. På Maslows behovstrappa så hamnar bud-
skapet någonstans vid punkt fyra eller fem. Vilket 
också är bra. Det är helt klart en lyckad affisch som 
är både vågad i sin utformning av val av miljö och 
av det faktum att man inte har valt att ha med sin 
egen logotyp. ■
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Jag visste från första början vad jag ville jobba med. 
Jag ville hitta ett bättre sätt att använda sig av bud-
skapet på valaffischerna än det man använder sig av 
idag. Jag tycker man det senaste valet har varit oty-
dlig i vad man vill förmedla med sina valaffischer. 
Man har en möjlighet att få en potentiell väljare 
att uppmärksamma sitt parti genom att man syns i 
det offentliga rummet. Varför försöker man då inte 
fånga in denna väljare genom ett klart och tydligt 
budskap om t.ex. höjd sjuk- och föräldrapenning? 
Någonting som den oinsatte väljaren kan ta till sig 
och göra till sin hjärtefråga.

Här är ett exempel på en av de valaffischer där man 
helt och hållet missat poängen med att vinna en 
oinsatt väljare inför valet 2010. Istället för att man 

för fram sin politik så väljer man att skriva ”Ett 
mänskligare Sverige” vilket, om vi ser till Maslows 
behovstrappa, anspelar mot att vi är någonstans 
vid trygghetsbehovs nivå, vilket överhuvudtaget 
inte stämmer då vi lever i ett sekulariserat indus-
triland med stark ekonomi. Visst är ungdomsarbet-
slösheten stor men det är ingenting som innefattas 
av detta budskap. Det tar inte heller upp någonting 
om den kulturpolitiska del som den blåa alliansen 
har blivit hårt kritiserade för. Kanske anspelar den 
på just att Kristdemokraterna var det parti som 
var sist vad gäller godkännande av äktenskap mel-
lan samkönade. Bara att den lämnar så mycket till 
åskådaren gör att man heller inte kan tycka att den 
gör sig som en tilltalande valaffisch. Det är precis av 
denna anledning som jag vill undersöka hur man 
utformar valaffischerna och vad man väljer att an-
vända sig av för metoder för att ta fram de budskap 
som man väljer att använda sig av.
 För att ta reda på detta så kommer jag att 
intervjua de personer som har hand om vad som 
hamnar på valaffischerna och även använda mig av 
relevant litteratur för att få se hur man tänker när 
man tar fram en valaffisch och dess budskap. Jag 
vill komma i slutändan ta fram en egen valaffisch 
med ett tydligt budskap som harmonierar med 
både text och bild.
 Om vi ser till utformandet av bilden vad 
gäller Kristdemokraternas valaffisch så känns den 
både påkostad och välgjord. Kompositionsmässigt 
så har man valt att placera Göran Hägglund högst 
upp till vänster och vill där med att man läser av 
honom först. För att sedan möta strutsen och sist 
av allting läsa av texten som man har valt att ha i 
ett närmast handskrivet format som sedan följs av 
Kristdemokraternas logotyp. Den känns stilren och 
snygg. Det som talar emot den blir den svarta fär-
gen som man lätt kan uppfatta som dyster med ett 
budskap som närmast kan liknas vid bibelns citat 
”Var inte rädda”. ■

5.0 reflektion

5.1 frågeställning
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Jag ville ha så omfattande historik som möjligt 
inom området av valaffischering. Jag upptäckte fort 
att det fanns mycket att hämta i dagstidningar och 
veckotidningar där man analyserat den valaffis-
chering som varit. Så jag har använt mig både utav 
de artiklar som varit relevanta gentemot uppsatsen 
och böcker som har infattat kunskap inom området 
av utformning av bilder och text. Jag fick även upp 
ögonen för hur vanligt det var att man inom politik-
en använder sig av rena plagiat från andra partier. 
Det här gällde inte alla partier utan först och främst 
allianssidan som inte bara ofta blir anklagade för att 
rent ut av ta budskap från Socialdemokraterna utan 
också utav etablerade företag. Det här är någont-
ing som jag kommer att se lite extra på då jag vill 
visa på nackdelarna med att liknas vid ett etablerat 
företag då man är ett politiskt parti.

Här är Westinghouse Electric Companys logotyp. 
Det är den logotyp som Nya Moderaterna har blivit 
anklagade för att ha kopierat. Även om det inte är 
en slående likhet i logotyperna så finns den fort-
farande där. Detta är någonting som man självfallet 
helst bör undvika men det är inte alltid så lätt att veta 
var ens inspiration till en logotyp kommer ifrån. Jag 
skriver även om hur man, när man, bildade Allians-
en lyckades att I princip knycka Lekbitens logotyp. 
Där blir kopplingen mellan de två än starkare då en 
av de känslorna som man ville att Allianslogotypen 
skulle förmedla var just lekfullhet. Vilket man säk-

erligen också ville med Lekbitens logotyp då det är 
just ett leksaksföretag. Här är alltså två tydliga ex-
empel på hur man plockar inspiration och ibland 
nästan rakt av grafik från företag i ens omgivning. 
Kanske medvetet, kanske inte.
 En sak som är säker är i varje fall att man 
lyckats göra det mer än en gång och följderna blir 
såklart sämre än om man inte gjort plagiat eller 
försökt likna sig vid ett företags redan existerande 
logotyp. Även om företaget har bra rykte så behöver 
inte det nödvändigtvis betyda att man vill att ens 
politik ska bli kopplad till företaget i sig.
 Nästa sak som jag upptäckte var just hur 
ofta man inom Alliansen använder sig av Social-
demokraternas gamla slagord och valaffischer. Då 
man ser igenom vad Alliansen valt att använda sig 
av så känns det plötsligt mycket mer genomtänkt 
än likheterna med företagen som nämnts tidigare. 
Här har man systematiskt plockat bland Social-
demokraternas fungerande slagord och lyckade 
valaffischer och gjort det till någonting som man 
nu ska koppla till Alliansen. Trots att vissa saker 
som Socialdemokraterna skyltat med var före sin 
tid och ibland lite väl nära den blåa sidan med sina 
budskap så är det fortfarande deras. Det var både 
vågat och lyckat att använda sig av ”Jag röstar på 
Socialdemokraterna för jag vill ha ordning på Sver-
iges ekonomi” inför valet 1988. Kanske är någont-
ing som man borde arbeta mer med inom partiet. 
Dock kan det ses som att man är fast i en gammal 
politik om man lyfter fram sina gamla budskap 
medans Nya Moderaterna kan plocka dessa och 
fortfarande se ut som om de är nytänkande. →

5.2 bakgrund

Bakgrund / Vad är ett tydligt politiskt budskap? 32



Eftersom att det kan vara högst personligt vad man 
tycker är ett bra budskap eller ett budskap som till-
talar just dig så har jag valt att använda mig av Ma-
slows behovstrappa som referens över vad som är 
relevant. Det blir fortfarande en generalisering men 
eftersom att många av valaffischerna inför senaste 
valet var så pass intetsägande så går det att använda 
sig av just Maslows behovstrappa för att ta fram, 
vad som skulle kunna tänkas vara, ett mer relevant 
budskap. Jag vill också använda mig av den för att 
konkretisera hela arbetet lite mer. Jag vet att det 
finns statsvetare som har arbetat med hur man kan 
se likheter i de politiska budskapen och Maslows 
behovstrappa.  Här tar man även i åtanke hur sam-
hället ser ut. Man delar upp det i en innankrigstid 
med ekonomisk depression, en efterkrigstid med 
välfärd och det är den senare som vi är resultatet av 
idag. Här ska man också komma ihåg att trots att 
vissa av oss kan befinna oss högst upp I Maslows 
behovstrappa så kan det också finnas de som käm-
par på botten av den. 

Här handlar det om att ha ett politiskt budskap som 
tilltalar så många grupper som möjligt. Med hjälp 
av just Maslows behovstrappa, intervjuer och litter-
aturstudier så hoppas jag på att kunna få fram hur 
man tänker kring valaffischeringen inom partierna 
och sen ta fram en mall över hur man borde tänka.
 Här har jag bakgrunden som stöd för vad 
som har varit och hur man bör arbeta med valaffi  s-
cher, text och bilder, intervjuerna till stöd för att 
veta hur man har tänkt med valaffi  scherna inför va-
let 2010 och litteraturen till stöd för att se vad man 
skulle kunna förbättra med de valaffi  scher som 
varit. Jag vill sätta fi ngret på vad som kan förbättras 
med vissa av de valaffi  scher som man har använt 
sig av och även ta fram en mall över hur man bör 
arbeta med valaffi  scher som ska fånga väljare i det 
off entliga rummet. Jag säger alltså inte att alla val-
affi  scher är intetsägande. Men det fi nns valaffi  scher 
som är väldigt otydliga där man hade kunnat vara 
tydligare och arbeta med ett budskap som fångar 
upp väljare på bättre sätt. En valaffi  sch som jag vet 
genererade röster är Centerpartiets valaffi  sch där 
man förenklade sitt budskap och skrev, med stora 
rosa bokstäver, ”UTSLÄPPEN BORT BILARNA 
KVAR!”. Här har man alltså plockat bort det byråk-
ratiska och lämnar kvar ett klart och tydligt bud-
skap som en väljare i t.ex. centrala Stockholm kan 
ta till sig som någonting som vi bör sträva mot. ■
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När jag satt och funderade så kändes det som en 
självklarhet att jobba med de tre metoderna in-
tervjuer, litteraturstudie och Maslows behovstrap-
pa. Jag hade egentligen aldrig någon annan metod 
som ens var tänkvärd. Eftersom det jag vill komma 
fram till med det här arbetet är en utveckling av 
någonting redan existerande som man ska ha an-
vändning för i framtiden så känns det som om de 
tre metoder som jag valt att arbeta med kommer att 
hjälpa mig att nå fram till just detta.
 Jag vill arbeta fram några kriterier som man 
ska ha möjlighet att utgå ifrån ifall man vill skapa 
en valaffisch med ett tydligt politiskt budskap och 
en visuell form som inte gör att man sorterar bort 
den i periferin. Utifrån dessa tre metoder så ska jag 
fastslå vad man bör tänka på och vad man inte har 
tänkt på när man arbetat fram valaffischerna inför 
valet 2010. Jag antar att de valaffischer som parti-
erna har tagit fram är genomtänkta på många sätt 
och vis och jag förstår också det komplicerade med 
att säga att man vill förbättra någonting som par-
tierna själva säkerligen ser som någonting som är 
relativt komplett. Det är här jag hoppas att jag ska 
kunna, genom litterära studier och med återkop-
pling till Maslows behovstrappa, fila till budskapet 
och tänket bakom detta. Jag räknar inte med att det 
kommer att bli någonting som revolutionerar val-
affischerna men någonting som spetsar till dem.
 Vad gäller intervjuerna så har jag tänkt mig 
att jag ska få tag i så pass många partier som möjligt, 
helst alla. Detta för att få en så komplett bild som 
möjligt av hur man har arbetat med valaffischerna 
partierna emellan. Jag vill veta ifall man har använt 
sig av reklambyråer i framtagandet av valaffischer-
na, hur man har tänkt kring valet av bilder, text samt 
färger. Så mycket information som möjligt som inte 
går att hitta i varken böcker eller artiklar. Jag kom-
mer i första hand att försöka att få träffa personerna 
som har haft hand om valaffischerna i varje parti 
för att få sitta ner och prata med dem. Om det inte 
går att få en pratstund med dem så kommer jag att 
mejla de frågor som jag vill ställa. Vid mejlkontakt 
så hoppas jag på att få så utförliga svar som möjligt 
i tid.
Med litteraturen kommer att jag jobba så att jag läs-
er igenom de böcker som jag tycker känns relevanta 

och sen använder jag mig av material därifrån för att 
backa upp de argument jag har för vad som gör ett 
budskap relevant på en valaffisch. Här blir det fokus 
på hur man använder sig av kommunikation som 
redskap för att få väljare. Martin Borgs beskriver 
det väldigt fint med de första två meningarna i hans 
bok där han skriver att ”det finns två sätt att påverka 
andra människor. Det ena är våld, eller hot om våld. 
Det andra är kommunikation”. Poängen går inte att 
missa och det är precis det jag vill komma åt. Hur 
man finslipar det som man kommunicerar med 
budskapet på en valaffisch så att man får en väljare 
att frivilligt välja att rösta på just det partiet som 
man arbetat mot. Martin Borgs pratar mycket om 
hur man arbetar med lobbyism i Sverige vilket ab-
solut är intressant men också irrelevant i samman-
hanget. Så jag kommer inte att ta med dessa delar i 
den del av uppsatsen som kommer att bestå av vad 
jag har kommit fram till. ■

5.3 metod
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Eftersom att jag hade problem med att komma 
fram till en frågeställning som jag var nöjd med så 
var det just under rubriken Resultat som jag kände 
att jag fick lite klarhet i den frågan. Efter att jag 
arbetat med bakgrunden till arbetet så kändes det 
som att det bara blev fler och fler infallsvinklar som 
jag kunde använda mig av. Men jag kände aldrig att 
det gick mer mot att jag visste vad frågeställningen 
skulle bli utan snarare tvärtom. Det var först när jag 
började skriva om vilka metoder jag skulle använda 
mig av som jag kände vad jag verkligen ville få ut av 
arbetet. Så när jag satte mig och började skriva på 
resultatet så kändes det helt klart.
 Att genom analyser av valaffischerna och de 
metoder jag har använt mig av komma fram till hur 
man ska ta fram ett budskap som tilltalar så många 
väljare som möjligt. Det handlar om hur man ef-
fektiviserar sina metoder som man använder sig 
av för tillfället om man ens använder sig av några. 
Jag har med min uppsats visat på hur man, själv, 
kan dra slutsatser om vad som skapar en tilltalande 
valaffisch för en potentiell väljare. Jag hoppas med 
min uppsats och det resultat som jag kommit fram 
till att partier som inte arbetar mot reklambyråer 
tar till sig av den här informationen för att nå ut till 
fler. Av de partier som använder sig av reklamby-
råer så hoppas jag på att reklambyråerna tar till sig 
av mina metoder och resultat för att helt enkelt göra 
ett bättre jobb än vad som gjordes på många håll i 
valet 2010.
 Det jag har kommit fram till i slutändan är en 
egen metod som man kan använda sig av när man 
tar fram en valaffisch. En mall man kan använda sig 
av ifall man är osäker på hur man ska arbeta med 
ett budskap. Om man inte tar till sig av metoden så 
finns det fortfarande saker i uppsatsen som gör att 
den är värd att ta till sig då det finns många exempel 
på hur man bör och inte bör jobba med valaffis-
cher både i historiken och i resultatet. Efter att ha 
gått igenom år 2010 års valaffischer så tror jag att 
min uppsats kan vara till stor nytta för många av de 
partier som jag intervjuat och även de som jag inte 
fick tag i. Jag kommer efter att uppsatsen är klar att 
skicka in uppsatsen till de partier som deltagit i in-
tervjuerna för att de ska få en chans att ta del av 
materialet.

Det som har varit viktigt för att uppsatsen skulle 
hålla sig inom ramen för vad som är relevant och 
inte dra iväg på något sidospår har varit handled-
ningen som jag har fått som både krävt reflek-
tion och eftertanke. Jag har försökt att ta till mig 
de samtal som jag haft och har därefter försökt att 
strama åt arbetet efter vad som har sagts. Efter att 
ha skrivit klart i princip hela arbetet så känns det 
som att jag har fått med det som jag själv tycker har 
relevans för hur man bör tänka kring valaffischer-
ing men också hur man har tänkt genom åren. Det 
har varit ett arbete som har varit intressant hela vä-
gen. Jag hoppas att inte bara jag utan även andra 
kan finna min uppsats intressant ■

5.4 resultat
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Jag har länge velat fram och tillbaka i vad som ska 
bli min artefakt. Efter att ha funderat i olika banor 
från att göra hela arbetet till en valaffisch till att 
göra ett kollage av befintliga valaffischer så kom jag 
till slut fram till att jag vill göra en egen valaffisch 
där jag ska följa de råd och punkter som jag själv tar 
upp i min uppsatts för att se hur mycket av det jag 
vill att man ska ha med som jag själv kan få med. 
Det känns som ett rättvist sätt att försöka överföra 
den metod som jag skrivit om till praktik. Jag har 
tänkt mig att jag minst ska lyckas få med fyra av 
Martin Borgs punkter och samtidigt landa på plats 
fyra på Maslows behovstrappa. Min valaffisch ska 
även ha med åsikterna från partierna själva och de 
intervjuer som jag gjort. Detta kommer främst att 
visa sig genom klädval och färger.
 Upplägget för artefakten kommer att vara 
så att jag klär upp mig själv efter eget behag men 
det ska fortfarande vara tilltalande för en poten-
tiell väljare och någonting som man kan identifi-
era sig med. Jag kommer att vara i en varm miljö 
som känns levande och tilltalande för människor. 
Om budskapet kommer att gälla hela landet eller 
bara en kommun beror på tillgång till platser att fo-
tograferas på. Efter att fotografiet är taget så kom-
mer jag hitta på ett budskap som ska passa in på så 
många punkter som möjligt. Det här det är viktigt 
att försöka hitta något intressant som gör så att af-
fischen sticker ut.
 Jag är medveten om att det inte är möjligt att 
hitta ett budskap som kommer att passa in för alla 
punkter och jag är också medveten om att det kom-
mer att bli svårt att hitta ett budskap som fungerar 
om jag inte låtsats att jag själv är med i ett befintligt 
parti. Så jag kommer därför att göra en fiktionell 
valaffisch för ett existerande parti. Tanken med de 
punkter som jag använder mig av som underlag för 
vad som gör en bra och dålig valaffisch är inte hel-
ler meningen att de ska passa in helt och hållet utan 
det handlar helt enkelt om att man ska försöka få 
med så många som möjligt för att nå ut till så mån-
ga väljare som möjligt.
 På vissa av de affischer som jag har med i min 
uppsatts så kommer man inte ens upp i en punkt 
och vissa går inte att placera in på Maslows behovs-
trappa. Dessa valaffischer har missat någonting vi-

talt på vägen till att bli en valaffisch. När du skapar 
en valaffisch så borde du utgå ifrån att du vill fånga 
väljarnas intresse. Om du är ute efter att upplysa så 
kan du skylta när som helst och borde inte heller 
ha med affischen under valtider. Det är precis det 
som jag ska försöka att fånga med en snygg layout 
och ett tydligt budskap som ska visar på hur man 
med rätt verktyg kan skapa en valaffisch som tillta-
lar väljarna både visuellt och budskapsmässigt.
 Jag har inte bestämt mig för ifall jag kommer 
att använda mig av en utomhus miljö eller om jag 
ska stå mot en enfärgad bakgrund ännu. Men det 
blir vädret och utsikterna som får välja ifall det blir 
utomhusmiljö eller inte. Även om det blir utomhus 
eller inte så ska affischen kännas modernare än de 
affischer som man såg under valet 2010. Både i va-
let av person och av utformning. ■

5.5 artefakt
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6.0 artefakt

6.1 valaffisch

37 Artefakt - Valaffisch / Vad är ett tydligt politiskt budskap?



När jag har tagit fram valaffischen som artefakt 
så har jag arbetat utifrån min egna metod och de 
åsikter som jag fått in från partierna om hur man 
tänker kring kläder och färger. Jag har medvetet 
valt att göra affischen stilren och enkel. Jag ville ha 
med en person på affischen då jag vill att väljarna 
ska kunna likna sig vid det som dom ser på affis-
chen. Även för att det ska kännas trovärdigt med en 
person som står bakom det budskap som affischen 
förmedlar. Man får en känsla av det är personen på 
affischen som ska följa upp de budskap som man 
valt att förmedla.
 Klädernas färger är valda utifrån hur Nya 
Moderaterna använder sig av sina kläder då man 
ofta har röda detaljer på sig. Här har jag valt att an-
vända mig av den sittande regeringens färger, blå, 
för att göra en valaffisch åt Socialdemokraterna 
som har den röda färgen som sin. Då den sittande 
alliansen har flest röster just nu så kan det vara en 
idé att använda sig av deras färger för att väljarna 
inte ska accosiera det röda färgen till någonting 
som de har valt bort och därmed inte ge affischen 
en chans. Nya Moderaterna valde på sin valaffisch, 
2010, att inte ha med någon logotyp alls utan bara 
använda sig av Reinfledt. Det fungerar så länge man 
har en person som är starkt förknippnad med ett 
parti. Då min valaffisch är fiktionell så går det hel-
ler inte att skapa för mycket historia kring den utan 
jag har valt att utgå ifrån att jag är en person som 
alla kanske inte känner igen.
 Med budskapet har jag valt att arbeta så att 
man gör det enkelt för väljaren att förstå. Genom 
att ge den potentiella väljaren två stycken alternativ 
så förenklar man politiken så att det är enkelt att ar-
gumentera för och även att ta till sig. Det är tydligt 
budskap som säger stopp för det privata vinsterna 
inom skolsektorn. Ett budskap som kommer att gå 
hem hos de flesta som inte själva gör sig vinst på 
skolor och dess elever. Då utgår jag ifrån att varje 
person som röstar hellre ser att deras barn får en 
ordentlig utbildning snarare än att någon försämrar 
kvaliteten av deras barns utbildning för att få mer 
pengar i fickan. Det är en fråga om hur man vill att 
samhället ska se ut i frågan om utbildning. Någon-
ting som berör de allra flesta. Vilket är någonting 
som man bör sträva efter på en valaffisch.

Att välja att ha en ung och attraktiv person på sin 
valaffischen kan vara ett bra drag om man vill till-
tala yngre väljare. Någon som de kan likna sig vid 
och någon som tar bort stämpeln från politiken av 
att vara grå och tråkig. Detta både genom sin ålder 
men också genom den klädsel som används. De äl-
dre kan se sig sig själva i affischen då de själva var 
unga och angagerade - om de någonsin var det. Här 
når vi Propaganda punkterna "Folk håller på den 
snyggaste" och "Folk håller på den som är en av 
dem".
 Att man här kämpar mot överheten märks 
främst av i det att man sätter barnen och ung-
dommarna i första hand. Till skillnad från det nu-
varande systemet där pengarna kommer i första 
hand och barnen och ungdommarna i andra hand. 
Med budskapet på den här affischen finns det ingen 
baktanke i att man kommer att dra nytta av att alla 
barn får en bättre utbildning utan man är klar och 
tydlig med att man endast är ute efter att förbättra 
- utan egen vinning. Precis som Propaganda punk-
ten "Folk håller på den som kämpar ädelt" och "Folk 
håller på den som kämpar för en god sak" tar upp.
 Man kämpar även ur underläge i och med 
att man ställer sig mot den sittande regeringen och 
dess beslut men också för att man kämpar mot de 
personer som sitter inne med pengar. Som världen 
ser ut idag så är det allt som oftast pengarna som 
har det sista ordet. Så när man väljer att ha ett bud-
skap som talar emot att privata företag ska ha möj-
lighet att göra sig pengar på barnen och ungdom-
marnas kvalitet av studier så kan man verkligen 
säga att man kämpar ur underläge - "Folk håller på 
den som kämpar ur underläge". Som uttrycket "det 
är som att ta godis från ett barn" beskriver så är det 
precis samma sak att ge sig på ett barn som att ge 
sig på en hjälplös. Här får man även in Propaganda 
punkten "Folk håller på den som kämpar mot deras 
fiende".
 På Maslows behovstrappa så hamnar man 
någonstans mellan punkt som är "Status" och punkt 
5 som är "Självförverkligande". Det handlar om att 
få en bra att utbildning för att sen få möjligheten att 
utvecklas och i och med det nå antingen status eller 
självförverkligande. ■

6.2 utformning
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Gabrielle Gjerswold, Miljöpartiet de Gröna, Chef för partikansliet

Hur väljer ni vad som ska stå på era valaffischer?
Det sker genom att den byrån vi valt att samarbeta med lämnar förslag på slogans, och sedan beslutas det i 
partiets valgrupp.

Skulle ni kunna tänka er att ta ett budskap av ett annat parti?
Nej, jag har svårt att se att vi skulle göra det.

Hur väljer ni vad som ska visas på era valaffischer?
Vi har en politisk strategi och prioriterade frågor som avgör vad som ska vara på valaffischerna textmässigt.

Hur viktigt är det att färgerna på affischen återspeglar partiet?
Det är ett helt koncept, text, budskap och färg hör ihop. Det viktigaste är kanske inte färgen utan snarare att 
det finns en igenkänning i budskapet.

Hur stor roll spelar klädseln på en valaffisch med en politiker på?
Svårt att säga, det viktigaste är att de känner sig bekväma medkläderna eftersom det skulle märkas om de 
inte gjorde det.

Är det viktigt att kläderna återspeglar partiets färger?
Nej.

Får det förekomma smycken på affischen?
Det kan absolut förekomma om man finner det snyggt till övrig klädsel.

Var hämtade ni er inspiration ifrån?
Det är nog snarare vår byrå som inspirerats och inspirerat oss.

Vad vill ni att man ska få för associationer när man betraktar er valaffisch?
Att vi är moderna.

Har ni använt er av en reklambyrå för att ta fram er valaffisch?
Våra valaffischer har tagits fram tillsammans med en reklambyrå.

7.0 redovisning av intervjuer

1.1 miljöpartiet de gröna
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Eric Myrin, Sverigedemokraterna, Pressekreterare

Hur väljer ni vad som ska stå på era valaffischer?
Inför valet 2010 hade vi en kommunikationsansvarig som tog fram idéer och bollade med en grupp övriga 
intresserade. Detta var dock ingen persons huvuduppgift och helheten blev därför ganska sporadisk.

Skulle ni kunna tänka er att ta ett budskap av ett annat parti?
Det finns ingen anledning att ta ett annat partis budskap eftersom man vill profilera sig och hitta sina egna 
vinklar.  

Hur väljer ni vad som ska visas på era valaffischer?
Samma som ovan.

Hur viktigt är det att färgerna på affischen återspeglar partiet?
Det är givetvis viktigt med färgerna och framförallt att det finns en enhetlighet i allt material som produc-
eras.

Hur stor roll spelar klädseln på en valaffisch med en politiker på?
Det är viktigt, olika klädsel tilltalar olika typer av väljare.

Är det viktigt att kläderna återspeglar partiets färger?
Vi har inte tagit hänsyn till att klädselns färger ska återspegla partiets färger. Det får de övriga elementen i 
materialet göra.

Får det förekomma smycken på affischen?
Ja, någon sådan detaljstyrning av bilderna har vi inte.

Var hämtade ni er inspiration ifrån?
Från tidigare material producerat av partiet, men med en modernare och mer proffesionell touch.

Vad vill ni att man ska få för associationer när man betraktar er affisch?
Seriöst, trovärdigt och ärligt.

Har ni använt er av en reklambyrå för att ta fram er valaffisch?
Nej.

1.2 sverigedemokraterna
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Uje Brandelius, Vänsterpartiet, Pressekreterare

Hur väljer ni vad som ska stå på era valaffischer?
Det var ett samspel mellan partistyrelsen, infoavdelningen och designbyrån Electric Boogie. Vi provade 
många olika budskap.

Skulle ni kunna tänka er att ta ett budskap av ett annat parti?
Nej, ofta var vi tvungna att fundera på om budskapet använts av något annat parti förut.

Hur väljer ni vad som ska visas på era valaffischer?
Långa diskussioner mellan de grupper jag nämnde ovan. Men vi försöker också följa vår sk kommunikation-
splan som är ett dokument som berättar hur Vänsterpartiet bör kommunicera. 

Hur viktigt är det att färgerna på affischen återspeglar partiet?
Vi ville i valet 2010 att färgerna skulle vara glada och inte bara röda. Vi ville ge en mer positiv och mindre 
arg bild av partiet.

Hur stor roll spelar klädseln på en valaffisch med en politiker på?
Stor roll. Men det viktigaste är att partiledaren känner sig bekväm.

Är det viktigt att kläderna återspeglar partiets färger?
Nej.

Får det förekomma smycken på affischen?
Naturligtvis. Om partiledaren bär smycken i vanliga fall.

Var hämtade ni er inspiration ifrån?
Här och där.

Vad vill ni att man ska få för associationer när man betraktar er affisch?
Ett framtidsinriktat och positivt parti, inte så konfrontativt. Ett nytt sorts Vänsterparti. 

Har ni använt er av en reklambyrå för att ta fram er valaffisch?
Nej, men en designbyrå som formgav allting och fungerade som AD:s. Jag fungerade i praktiken som copy. 

1.3 vänsterpartiet
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Emma Peterson, Centerpartiet, Informatör

Hur väljer ni vad som ska stå på era valaffischer?
Tillsammans med vår reklambyrå tar vi fram slogans. Reklambyrån får ta del av allt vårt politiska material 
för att komma med förslag på kommunikativa texter. Det är partistyrelsen som sedan godkänner texterna 
som ska stå på valaffischerna. 

Skulle ni kunna tänka er att ta ett budskap av ett annat parti?
Nej vi kan inte tänka oss att ta ett budskap av ett annat parti.

Hur väljer ni vad som ska visas på era valaffischer?
Oftast vill vi lyfta fram våra politiska företrädare på valaffischerna på riksnivå. I valet 2010 valde vi att ha vår 
partiledare på de rikstäckande affischerna. Vissa affischer innehåller endast text.

Hur viktigt är det att färgerna på affischen återspeglar partiet?
Det är viktigt att följa den grafiska profilen för partiet och därför spelar färgerna på affischerna stor roll. När 
man ser affischen ska man se att det är Centerpartiets affisch.

Hur stor roll spelar klädseln på en valaffisch med en politiker på?
Klädseln ska vara personlig. Vi har inte stylat personerna utan de använder sina egna kläder. Kläderna spelar 
förstås roll men det viktigaste är att personen trivs i sina kläder och är sådana som hon eller han brukar bära.

Är det viktigt att kläderna återspeglar partiets färger?
Nej kläderna behöver inte återspegla partiets färger. Däremot matchade Maud Olofssons kläder våra färger 
på de senaste affischerna.

Får det förekomma smycken på affischen?
Ja.

Var hämtade ni er inspiration ifrån?
Inspirationen kommer från våra viktigaste politiska frågor.

Vad vill ni att man ska få för associationer när man betraktar er affisch?
Man ska haja till. Antingen tänker betraktaren att "så där tycker jag ju också" eller tvärtom. Om de håller med 
om vad som står kanske de tar reda på mer om vår politik. Det är kul om folk har lagt märke till affischerna.

Har ni använt er av en reklambyrå för att ta fram er valaffisch?
Ja, Waters Widgren TBWA

1.4 centerpartiet
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Mikael Sundesten, Socialdemokraterna, Politisk sekreterare

Hur väljer ni vad som ska stå på era valaffischer?
Under en valkampanj samarbetar vi med en reklambyrå. Utifrån en analys av vilka budskap vi vill förm-
edla ger vi reklambyrån en brief och deras copywriters arbetar fram förslag som vi därefter tar ställning till. 
Arbetet med att ta fram vad som ska stå på valaffischerna är en process som sker i ett samarbete mellan 
reklambyrån och oss som parti.

Skulle ni kunna tänka er att ta ett budskap av ett annat parti? 
Moderaterna har ju vid flera tillfällen medvetet valt att kopiera socialdemokratiska budskap. Vi har dock 
aldrig drömt om att kopiera ett enda av moderaternas budskap. Inget annat parti har heller varit aktuellt att 
kopiera.

Hur väljer ni vad som ska visas på era valaffischer?
Samma svar som i första frågan. 

Hur viktigt är det att färgerna på affischen återspeglar partiet?
Det är viktigt att väljarna känner igen sig. Det underlättar förståelsen av ett budskap. Färger och färgteman 
är i det sammanhanget viktiga. Men det är ingalunda så att vi bara använder röd färg, även om den historiskt 
förknippas med Socialdemokraterna.

Hur stor roll spelar klädseln på en valaffisch med en politiker på?
Det är viktigt att de företrädare som finns med på våra valaffischer signalerar trovärdighet och är naturliga. 
I det sammanhanget kan klädvalet spela stor roll. Kläder har stor signalverkan och kan aldrig underskattas. 
De kläder som våra företrädare har på valaffischerna är oftast valda med omsorg.

Är det viktigt att kläderna återspeglar partiets färger?
Nej. Det skulle bara se komiskt ut om alla socialdemokrater hade röda kläder. Så är det inte i verkligheten.

Får det förekomma smycken på affischen?
Ja. Så länge smyckena inte tar för stor uppmärksamhet från personen och budskapet är det inget problem. Vi 
brukar däremot se till att man inte har märken och pins på sig för att inte få dubbla avsändare.

Var hämtade ni er inspiration ifrån?
Det är olika. Ofta kommer inspirationen till affischidén från det budskap som vi vill få fram. Om man har 
ett budskap som handlar om ungdomsarbetslöshet är det naturligt att man vill ha med ungdomar på bilden. 
Bildidén på hur detta sedan ska illustreras kan komma från många olika håll. Ofta har reklambyrån kommit 
med någon idé som vi antingen gillar direkt eller som vi utvecklar tillsammans med dem. 

Vad vill ni att man ska få för associationer när man betraktar er affisch?
Otålighet. Angeläget. Vi kan inte vänta med att göra något åt en av de största samhällsproblemen just nu - 
ungdomsarbetslösheten.

Har ni använt er av en reklambyrå för att ta fram er valaffisch?
Ja. 

1.5 socialdemokraterna
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Martin Andersson, Folkpartiet, Ordförande i arbetsutskottet

Hur väljer ni vad som ska stå på era valaffischer?
Utifrån en bedömning av vilka frågor där väljarna förväntar sig tydliga besked från Folkpartiet. 

Skulle ni kunna tänka er att ta ett budskap av ett annat parti? 
Jag förstår inte frågan. 

Hur väljer ni vad som ska visas på era valaffischer?
Se svaret på fråga 1.

Hur viktigt är det att färgerna på affischen återspeglar partiet?
Det är mycket viktigt. 

Hur stor roll spelar klädseln på en valaffisch med en politiker på?
Den spelar en viss roll.

Är det viktigt att kläderna återspeglar partiets färger?
Nej, men om affischens bakgrundsfärg krockar med politikerns favoritfärg tar vi kanske en diskussion och 
föreslår något alternativ.

Får det förekomma smycken på affischen?
Jag förstår inte frågan. Varför inte?

Var hämtade ni er inspiration ifrån?
Det är svårt att svara entydigt på den frågan. Varifrån hämtar människor inspiration? Att utforma budskap 
inför en valrörelse är alltid en process som handlar om mycket tid, diskussioner, omvärldsbevakning, goda 
råd från experter, medlemmar, allmänhet, idéspånande, sovrande och omprövande.

Vad vill ni att man ska få för associationer när man betraktar er affisch?
Tydliga budskap i frågor som människor uppfattar är viktiga när det är dags att gå till val.

Har ni använt er av en reklambyrå för att ta fram er valaffisch?
Inte på länsförbundsnivå.

1.6 folkpartiet
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Karin Eriksson, Nya Moderaterna, Kampanjchef & redaktör för Medborgaren

Hur väljer ni vad som ska stå på era valaffischer?
Utifrån den agenda och de frågor vi tycker är viktiga och vill driva.

Skulle ni kunna tänka er att ta ett budskap av ett annat parti?
Inte rakt av om det inte finns någon poäng med det.

Hur väljer ni vad som ska visas på era valaffischer?
Vi väljer utifrån vad som passar ihop med budskapet som vi vill driva. Och vår grafiska profil som vi skapar 
antingen för tillfället eller den som vi har.

Hur viktigt är det att färgerna på affischen återspeglar partiet?
Givetvis finns det ett starkt signalvärde i att använda oss av vår grafiska profil som är sammankopplad med 
vårt "varumärke". Men det finns även en poäng i att ibland vara oväntade.

Hur stor roll spelar klädseln på en valaffisch med en politiker på?
Det spelar roll utifrån det budskap och den tonalitet man väljer att använda sig av. Men givetvis ska det även 
spegla personen och personligheten. Man kan aldrig "göra om" en person. Det ska även spegla själva per-
sonen och den det är. Det är viktigt att personen är bekväm i det den har på sig. Sånt syns.

Är det viktigt att kläderna återspeglar partiets färger?
Nej.

Får det förekomma smycken på affischen?
Ja.

Var hämtade ni er inspiration ifrån?
Som alla kreativa yrken så tror jag att det är personligt. Vi alla som jobbar med detta har nog olika personliga 
saker som gör oss inspirerade. Allt från familj, hobbies, vänner, tidningar, utställningar, resor etc. Sin egen 
vardagspolitik kring köksbordet är ofta en bra inspiration.

Vad vill ni att man ska få för associationer när man betraktar er affisch?
Beror på vilken affisch det är. Men genomgående ska man känna att vi tar ansvar. Att vi ser samhällsproble-
men. Att vi har en politik om framtiden. Att vi har lösningar.

Har ni använt er av en reklambyrå för att ta fram er valaffisch?
I valet gjorde vi vissa saker inhouse. Vissa saker i samarbete med byrå.

1.7 nya moderaterna
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