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Politisk propaganda då och nu 
Valaffischer är partiernas reklamskyltar. De innehåller korta budskap som 
sammanfattar partiernas politik. Valaffischernas syfte är att övertyga oss att rösta 
på dem. 

 

Valaffischer från Socialdemokraterna 1931 (Kungliga biblioteket), Liberalerna 2018 (liberalerna.se) 
och för spritförbud 1922 (Kungliga biblioteket). 

http://www.stockholmskallan.se/
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Uppgift 
Din uppgift är att undersöka hur den politiska propagandan i Sverige har sett ut 
under 1900-talet, vad som är likt och vad som är olikt 

1. Jämför valaffischer från olika tider 

a) Titta på några valaffischer från 1931, 1952 och 2018, och beskriv dem 
kortfattat: 

• Finns det bild på affischen? Vad föreställer den i så fall? 
• Finns det text på affischen? Vad står det i så fall? 
• Tycker du att texten och bilden på affischen passar ihop? 
• Tycker du att det är ett positivt eller negativt budskap på affischen? 
• Tycker du att affischerna säger något om sin tid? 
• Vad tror du var "stora" eller "viktiga" frågor i de olika valen? 

b) Jämför valaffischerna från 1931, 1952 och 2018 
- Vad är likt mellan affischerna? 
- Vad är olikt mellan affischerna? 

2. Källkritik 

a) Hur kan vi använda valaffischer som historiska källor? Går det till exempel att 
säga någonting om hur det var i samhället genom att undersöka valaffischer? 

b) Är urvalet av affischer tillräckligt stort för att kunna dra några slutsatser? 
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Valaffisch för Allmänna valmansförbundet, 1931. 
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/24618 

 

http://www.stockholmskallan.se/
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Valaffisch för Allmänna valmansförbundet, 1931. 
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/24616 

http://www.stockholmskallan.se/
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/24616
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Valaffisch för Socialdemokraterna, 1931. https://stockholmskallan.stockholm.se/post/19715 

http://www.stockholmskallan.se/
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/19715
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Valaffisch för Socialdemokraterna 1931. https://stockholmskallan.stockholm.se/post/13756 

 

 
Valaffisch för Folkpartiet, 1952. https://stockholmskallan.stockholm.se/post/29250 
 

http://www.stockholmskallan.se/
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/13756
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/29250
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Valaffisch för Högerpartiet, 1952. https://stockholmskallan.stockholm.se/post/29247 

http://www.stockholmskallan.se/
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Valaffisch för Socialdemokraterna 1952. https://stockholmskallan.stockholm.se/post/13756 

http://www.stockholmskallan.se/
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Valaffisch för Liberalerna 2018. https://www.liberalerna.se/nyheter/liberalerna-presenterar-
valkampanjen/, 2018-09-03) 

http://www.stockholmskallan.se/
https://www.liberalerna.se/nyheter/liberalerna-presenterar-valkampanjen/
https://www.liberalerna.se/nyheter/liberalerna-presenterar-valkampanjen/
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Valaffisch för Moderaterna 2018. https://moderaterna.se/varderingar-hoppfullhet-och-ett-
vuxet-samtal-i-fokus-moderaternas-valkampanj, 2018-09-03) 

http://www.stockholmskallan.se/
https://moderaterna.se/varderingar-hoppfullhet-och-ett-vuxet-samtal-i-fokus-moderaternas-valkampanj
https://moderaterna.se/varderingar-hoppfullhet-och-ett-vuxet-samtal-i-fokus-moderaternas-valkampanj
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Valaffisch för Socialdemokraterna 2018. 
https://socialdemokraternaistockholm.se/val2018/valaffischer-2018/, 2018-09-03) 

http://www.stockholmskallan.se/
https://socialdemokraternaistockholm.se/val2018/valaffischer-2018/
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