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Socialhistoria i Linköping 

Forskningsiruiktningen vid den historiska avdelningen vid Linköpings universitet har sedan 
länge en stark socialhistorisk profil. Kollektivens vardag studeras på en rad områden, på olika 
nivåer och över sinsemellan skilda tidsperioder. Det gäller inom såväl agrara som industriella 
miljöer, på samhällelig liksom på grupp-, familje- och individnivå samt över tid som omspän
ner tidigt 1500-tal till det sena 1900-talets historia. Hur identiteter skapas, tillägnas och för
ändras är en alltmer växande inriktning, liksom anknytningen till socialpolitiska ideer, norm
system, attityder, värderingar och mentaliteter. Även den rättshistoriska och ekonomiskhisto
riska forskningen ryms inom detta fält. Den historiska demografin utgör också traditionellt en 
stark del av det socialhistoriska fältet. Studier av arbete och ohälsa, sjuklighet, dödlighet och 
hälsopolitik ligger långt framme. Bredden i den socialhistoriska profilen motsvaras av en 
mångfald metodologiska inslag. 
Skriftserien Socialhistoria i Linköping uppmärksammar denna profil och vilka uttryck den tar 
sig i grundutbildningen. I serien publiceras i första hand uppsatser skrivna på C- och D-nivå, 
men även bidrag från lärare och doktorander vid avdelningen förekommer. 

I det tredje numret i skriftserien ingår två C-uppsatser från läsåret 1997-98. Förutom att vi 
anser uppsatserna värda att sprida till en större läsekrets, så illustrerar de också den ovan be
skrivna bredden i avdelningens intressen. I den ena av uppsatserna belyser Anita Andersson 
förhållandet individ-struktur med hjälp av en undersökning av ensamstående föräldrars hand
lande i brukssocknen Åtvid ochjordbrukssocknen Skeda i Östergötland vid mitten av 1800-
talet. I den andra uppsatsen undersöker Stina Backman de socialdemokratiska valaffischemas 
budskap och hur det förmedlades 1970-1994. 
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Far gifter sig: Individ, struktur och föräldradeprivation i Åtvids och Skeda socken 1840-
1864 

Av Anita Andersson 

Ej längre med tillbringaren du går, så rädd att spilla, 
och aldrig mer du frågar efter oxköttets pris, 
och aldrig mer din äkta man skall göra dig illa 
och rödbrusig törna mot dig vid vagga eller spis. 

Och aldrig mer behöver du i husen gå och tvätta 
tills i hajande svindel du hjälplöst segnar ner, 
och du har icke längre någon barnkull att mätta 
och behöver icke gruva dig för hyran mer. 

De minsta skreko till, när du sänktes ner i gropen. 
Så rasslade bland blommorna de trenna skovlar sand. 
Din man klev upp på graven och glodde, blek och snopen, 

och konvaljebuketten höll han med grov och ovan hand. I 

För kvi1U1an i dikten var lidandet över och hennes problem för al ltid borta. Men vad skulle 
he1U1es man göra för att reda ut den situation som hustnms bortgång medförde? Kanske klara
de han av att ta hand om barnen och sköta hushållet på egen hand, eller skulle han kanske 
komma att lösa problemen genom att lämna barnen till fosterföräldrar, eller genom att gifta 
om sig. 

Den här uppsatsen skall handla om hur mä1U1iskor från brukssocknen Åtvid och jord
brukssocknen Skeda under mitten av 1800-talet hanterade den situation som förlusten av en 
förälder försatte dem i, och om det fanns något i sj älva den samhällsstruktur som dessa män
niskor tillhörde som i1U1ebar möjligheter eller begränsningar för hur och varför de handlade 
som de gjorde. 

Uppsatsens problem formuleras 
Problemet utgår från tankarna kring individens förhållande till strukturen. Genom två kontras
terande teorier om individens förhållande till strukturen, och vidare genom tidigare forskning 
förankrat på det lokala planet rörande mänskligt beteende i bruksmiljö, formuleras uppsatsens 
hypotes enligt nedan. 

Det films många teorier om individens förhållande till strukturen. En av de mest negativa 
har framförts av Michel Foucault som har hävdat människans död, vi lket ungefär i1U1ebär att 
hon inte är herre över s ig själv. I stället är hon hjälplöst determinerad av underliggande makt
strukturer inom en given epok. Enligt denna antihumanism uppfattas tron på människans fri 
het och rättigheter som en konstruktion utan grund i verkliga förhållanden. Mä1U1iskan som 
rationellt handlande subjekt saknar därmed förklaringsvärde för det historiska skeendet. His
torien betraktas inte som ett sammanhang utan som en fråga om brytningar mellan olika tids
perioder vars karaktäristika omintetgör förmågan till in levelse och förståelse av det förllutna.2 

1 Erik Lindonn, '"En död arbetarhustru"', i: Flickan från fjärran och a ndra dikter (Stockholm, 1975), s 32. 

2 Denna tolkning av Foucaults vctenskapssyn är hämtad från Svante ordin, Från tradition till apokalyps: Historieskrivning 

och c1vilisatio11skn 11k i det moderna Europa (1989), 3. upp i. (Stockholm, 1995), s 148- 155, 177f. 
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I skarp kontrast till Foucaults pessimism möter Göran B Nilssons humanistiska veten
skapssyn. Till skillnad från Foucault menar Nilsson att människans handlingar endast delvis 
är opersonligt determinerade. Det som styr människans handlingar är enligt Nilsson dels hen
nes medvetna och omedvetna tolkningar av tidigare erfarenheter (mannaminnet), dels hennes 
framtidsföreställningar <framtidshorisonten), vilka tillsammans utgör ett tidsperspektiv som 
Nilsson kallar la duree historique. Mannaminnet och framtidshorisonten är det som är tids
bundet bestämmande för människans handlingar, ett tidsperspektiv som också utgör ramarna 
för historikerns arbetsfält. I stället för att som Foucault betona mä1U1iskans begränsningar och 
restriktioner, framhåller Nilsson indi videns möjligheter till både rationalitet och förnuft, och 
därmed också en betydande frihet i förhållande till strukturerna - det är mä1miskan som utifrån 
sina handlingar och de val hon gör skapar historien. Genom att tillmätas de1ma centrala plats i 
det historiska förloppet betraktas människan också som arvtagare och förmedlare av historien, 
och som den som ger historien dess kontinuitet. Medan Foucault avvisade förmågan till inle
velse och förståelse av det förflutna, erbjuder Ni lsson en metod för att tolka och förstå den 
historiska människan och hennes handlingar: " ... att skriva historia framlänges utifrån ell 
helhetsperspektiv med användande av en kritisk hermeneutisk metod kopplad med systematisk 
problemsökning. "3 Framlängesperspektivet innebär i stort att de framtidsbedömningar som 
historiens aktörer gjort måste betraktas utifrån de valmöjligheter som stod dem till buds. Detta 
tillvägagångssätt skapar möjligheter till en dialog med det förflutna samtidigt som det mot
verkar vad Ni lsson kallar kronologisk imperialism (historikern sitter med facit i handen) och 
temporal provinsialism, dvs historikerns tidsbundenhet.4 

Framför allt demografiska och socialhistoriska undersökningar har behandlat människors 
förhållanden inom de samhällsstrukturer som bruksbygder kan sägas utgöra. Jan Sundins och 
Lars Göran Tedebrands forskningsprojekt om människor i protoindustriell miljö är exempel 
på miljö- och individförankrade analyser av bruksorter" .. . som avser att så långt som möjligt 
rekonstruera mänskligt beteende i ett givet historiskt sammanhang. "5 Denna bruksstudie av
gränsas tidsmässigt huvudsakligen till perioden mellan 1820-1870, och rumsligt till två 
svenska brukskomplex med geografiska och delvis karaktärsmässiga skillnader. I jämförande 
syfte tjänar en sammanhållen agrar miljö. Undersökningens funktionsaspekt poängteras och 
förändringsprocessen får därmed träda tillbaka till fördel för ''. .. ett studium av samspelet 
mellan de sociala och demografiska faktorer, som konstituerar mänskligt beteende i en be
stämd produktionsmiljö."6 Hypotesformuleringarna utgår från olika miljöfaktorer, som anses 
vara grund läggande drag i bruksmiljöerna, så som den industriella arbetsorganisationen, den 
patriarkala organisationen samt brukens tätortskaral.1är. Hypoteserna testas sedan empiriskt 
på en rad observerbara variabler som tex social och geografisk mobilitet, g iftermålsålder och 
mortalitet. Undersökningens resultat pekar på ett tydligt samband mellan de för bruken typis

ka miljöfaktorerna och människors förhållanden inom dessa samhällsstrukturer.7 
Sundin/Tedebrand beskriver alltså människans beteende i brnksmiljön som ett resultat av 

samspelet mellan sociala och demografiska faktorer. De beskriver därmed hur och delvis 
varför människor handlade som de gjorde inom ramen för en bestämd tidsperiod och en be
stämd miljötillhörighet. Enligt min mening skymtar en spännande 'paradox' i Sun-

3 Göran B Nilsson, De11 lycklige '111ma11iste11: Tio offensiva essäer (Helsingborg, 1990), s 47. 

4 Nilsson, s 47-83. 

5 Jan Sundin & Lars-Göran Tcdcbrand, "Människor i protoindustriell miljö: En forskningsstraregi", Historisk Tidskrift 
1979,s 422. 

6 SundinfTedcbrand, s 424. 

1 SundinfTcdebrand, s 422-438. 
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din/Tedebrands slutsatser. Å ena sidan skulle individens förhållande inom bruksmiljön kunna 
tolkas i Foucaults anda, dvs att hennes beteende helt och hållet bestämdes och styrdes av den 
samhällsstruktur hon tillhörde. I så fall skulle individens begränsningar och restriktioner ha 
varit avgörande för hennes valmöjligheter och handlingsutrymme. Brukens särdrag skulle då 
kunna betraktas som en kontro llapparat som ytterst syftade till att disciplinera individen till 
lydnad och underordning, även om den brukspatriarkala s tyrningen var till gagn för henne. Å 
andra sidan skulle tolkningarna av individens förhållande inom bruksmiljön kunna löpa längs 
Nilssons förklaringsl inje, dvs att människans handlingar endast delvis var opersonligt deter
minerade. I så fa ll skulle individens möjligheter till rationellt och förnuftigt beteende utifrån 
hennes egna förutsättningar, och till fria och medvetna val i förhållande ti ll det historiska 
sammanhanget, betonas. Bntkens särdrag skulle därmed kunna betraktas som befrämjande en 
större frihet och valmöj lighet än samhällsstrukturer som helt eller delvis saknade dessa fakto
rer. 

Den hypotes jag utifrån detta resonemang vill pröva i den här uppsatsen är: trots att 
människorna inom brnksmiljön i s itt beteende var påvisbart bundna till sin samhällsstruktur, 
så som Sunclin/Tedebrands forskningsresultat visat, så skapade denna bindning i sig ett bety
dande mått av valfrihet och handlingsutrymme i jämförelse med andra samhällsstrukturer. 
Följande undersökning kommer därmed ti ll en betydande del att luta sig mot Nilssons teorier 
om individens förhållande till strukturen, och följaktligen kommer också de metodiska ansat
serna att tangera Nilssons metod för att tolka och förstå hur och varför undersökningens indi
vider handlade som de gjorde. Utgångspunkten för undersökningen är den lilla människans 
verklighet, ett perspektivval som så långt som möjligt försöker studera det historiska skeendet 
underifrån/framifrån. 

Förvisso finns det inte mycket material bevarat som är författat av den lilla människan 
från den tid uppsatsen behandlar, men det finns en rikl ig flora av källor om dessa människor, 
där framför allt kyrkböckernas material intar en framträdande plats. Genom födelse- och dop
böcker, vigsellängder, in- och utflyttningslängder, död- och begravningsböcker, och genom 
husförhörslängder kan eftervärlden följa dessa människor på deras r~sa genom livet. Genom 
en kvantitativ metod, med kyrkböckerna som underlag, syftar undersökningen till att studera 
följderna av en särskild händelse, och därmed försöka svara på hur människor handlade som 
en följd av denna händelse. Jag har valt en händelse som utgörs av ett empiriskt exempel som 
brukar benämnas foräldradeprivation, vilket i stora drag betyder förlust av förälder/föräldrar. 
Detta exempel ger utrymme för en integrerad studie av barns förhållanden vid förlust av föräl
der/ föräldrar, och föräldrars strategier vid förlust av maka/make. Två socknar med olika sam
hällsstrukturer utgör uppsatsens rumsliga grund. Tanken är att genom komparationer på olika 
plan inom problemområdets ramar belysa det skilj aktiga och/eller det överensstämmande i 
undersökningsgruppernas handlingsmönster, och därigenom erhålla en indikation på om det 
fanns några lokala särdrag som hade betydelse för varför människorna valde att handla som 
de gjorde. Genom en komparativ studie mellan olika socknar öppnas också möjlighet till jäm
förelser inte bara mellan de studerade individerna betraktade som enhetliga grupper, utan ock
så till komparationer mellan separata enheter inom dessa grnpper. Så kan t ex kvinnor från 
den ena socknen jämföras med kvinnor från den andra socknen och därigenom utgöra sin egen 
norm. Förutom kyrkböckerna kommer andra ovanifrånmaterial, som t ex sockenstä.mmopro
tokoll, att användas dels i jämförande syfte för att öka faktavaliditeten i det undersökta mate
rialet, de ls som en förlängning och utvidgning av tidigare kvantitativa resultat. Som lokalt 
förankrad fallstudie gör uppsatsen inte anspråk på att vara representativ för särskilda sam
hällsstrukturer, även om liknande samhällsstrnkturer betraktade utifrån sina speciella särdrag 
skulle kunna uppvisa likartade resultat som i följande undersökning. Mot bakgrund av reso-
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nemanget ovan kommer följande avsnitt att beskriva uppsatsens båda samhällsstrukturer, och 
därefter preciseras uppsatsens syfte och dess avgränsningar motiveras. 

Åtvids socken och Skeda socken, två olika samhällsstrukturer 
Åtvids socken, numera en del av Åtvidabergs kommun, ligger i Östergötlands län ca 3,5 mil 
sydost om Linköping. Socknens viktigaste näringsgeografiska förutsättningar under 1800-talet 
var tillgången på kopparmalm, skog och vattenkraft.8 Under hela 1800-talet var Åtvids socken 
ett av släkten Adelswärd patriarkaliskt dominerat brukssamhälle inom både det ekonomiska, 
politiska och sociala området, ett förhållande som var en direkt följd av släkten Adelswärds 
stora framgångar inom näringslivet, framför allt då det gällde utvinning och framställning av 
koppar. Kopparhanteringen i Åtvid har anor långt tillbaka i tiden, källorna talar om koppar
brytning redan på 1200-talet, men det var först under slutet av 1700-talet som bruksnäringen 
fick sitt egentliga genombrott. Famiijen Adelswärds uppköp av de sista andelarna i det bolag 
som i mitten av 1700-talet hade bildats för att bedriva bergsbrnk i Åtvids socken, var upptak
ten till detta genombrott, och den kontroll av näringslivet i Åtvid som släkten Adelswärd se
dan skulle komma att behålla i över ett sekel. I slutet av 1700-talet stadfästes familjen Adel
swärds gods och Bergslagen Åtvidaberg som fideikommiss. Egendomen kom att benämnas 
baroni och dess innehavare erhöll titeln baron.9 

Under 1800-talet blev baroniet Adelswärd ett aY de största godskomplexen i Sverige. 
Förutom tre fjärdedelar av Åtvids socken införlivade baroniet en mängd utsocknes jord- och 
skogsegendomar. Orsaken till detta var framför allt att tillgodose det för kopparframställning
en så viktiga energibehovet av ved och träkol. Skogsarbete blev således den huvudsakliga 
sysslan för lantbrukets befolkning, vilket innebar att åkerbruket länge förblev relativt outveck
lat och den lokala spannmålsproduktionen liten och ibland otillräcklig. För att täcka spann
målsbehovet för den växande befolkningen vid kopparverket och gruvområdena blev 
bruksledningen många gånger tvungen att göra uppköp av säd från andra platser i Östergöt
land. Jämsides med det av brukshanteringen dominerade näringslivet farms även andra för
sörj ningsmöj ligheter för Åtvids befolkning. Förutom det ovan nämnda behovet av kol och ved 
för kopparframställning, gav socknens skog- och vattenrika landskap också upphov till tjär
framställning, sågverksröre lse och kvamverksamhet. Under mitten av 1800-talet fanns en klä
desfabrik och ett damastväveri i socknen som dels tillgodosåg en del av traktens behov av 
textilier och dels avsatte produkter utanför socknens gränser. Fideikommissets säteriverksam
het, Åtvidabergs lantbruk, var också ett exempel på möjlighet till utkomst för befolkningen, 
samtidigt som säteriverksamheten täckte en del av livsmedelsförsörjningen för brukets an
ställda.10 

Det fanns ett tydligt samband mellan befolkningsutvecklingen och näringslivets konjunk
turer i Åtvids socken. Framför allt gällde detta upp- och nedgångarna i gruvdriften och kop
parframställningen. Särskilt tydligt är detta samband mellan 1820-talet och 1860-talet då den 
europeiska efterfrågan på koppar ökade, samtidigt som tekniska förbättringar, nya framställ
ningsmetoder och förbättrade kommunikationer resulterade i en produktionshöjning. Under 
den så kallade koppareran mellan 1840 och 1869, då produktionen nådde sin absoluta höjd-

8 Svanie Kolsgård, "Näringslive1s u1veckling efler 1850", i: Åtvidabergs Historia, red. Sven Hellslröm m n (Linköping, 
1983), 

s 67-85; Anton Ridderstad, Östergötlands beskrivning: Med dess städer samt landsbygdens socknar och alla egendomar, 
11: 1, (Stockholm, 1917),s 140-156. 

9 Sven Hellström, "Åtvidaberg till liden omkring 1850" i: Åtvidabergs Historia , red. Sven Hellström m Il (Linköping, 1983), 
s 9-29. Fideikommiss: gods eller annan egendom som förr skulle gå i arv inom släkten enligt givna regler. 

IO Hellström, s 9-29; Kolsgård, s 67-85. 
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punkt, steg innevånareantalet med 58% som ett resultat av ökad inflyttning och ökande födel
setal. I I (Se diagram 1) 

Förutom en i det närmaste total kontroll av de ekonomiska förhållandena i Åtvid, genom 
förvärv av fastigheter och jordegendomar, och genom att vara socknens främste arbetsgivare, 
kontrollerade släkten Adelswärd även de politiska förhållandena i Åtvids socken under I 800-
talet. Under uppsatsens undersökningsperiod hade fideikommissets innehavare den avgörande 
rösten i alla de beslut som gäl lde socknens angelägenheter när han så önskade, eftersom röst
rätten på stämmor och nämnder hade ett nära samband med jordägande. Även personer som 
brukade annans mark, eller som betalade en viss minimiskatt hade rösträtt under den här tiden, 
ett förhållande som dock inte kunde upphäva eller ens inkräkta på det inflytande och den be
stämmanderätt som tillföll baron Adelswärd i detta avseende.12 

Även den sociala kontrollen låg till stor del hos fideikommissets innehavare. Förutom att 
de enligt ovan hade den avgörande rösten när det gällde socknens angelägenheter, fick de ock
så ett stort inflytande över en betydande del av befolkningen genom att de bruksanställda er
bjöds vissa löneförmåner eller privilegier. Till dessa löneförmåner eller privilegier hörde tex 
arbetarbostäder, tillhandahållande av baslivsrm:<lt:I, ~amt en tidig och kostnadsfri tillgång till 
läkarvård. Baroniet Adelswärd bedrev också fattigvård i privat regi för brukets anställda och 
deras familjer.13 

Skeda socken, numera en del av Linköpings kommun, ligger ca 1 mil söder om Linkö
ping. Socknens viktigaste näringsgeorafiska förutsättningar under 1800-talet var tillgången på 
slättmark och skog. Skeda är fattigt på vattendrag och endast en mindre sjö finns i områdets 
södra del. Under hela 1800-talet var Skeda socken en utpräglad jordbrukssocken där lantbruk 
med framför al lt åkerbruk, men också boskapsskötsel och skogsbruk var de huvudsakliga nä
ringsgrenarna. Socknen producerade spannmål och ladugårdsprodukter som översteg sock
nens eget konsumtionsbehov. Däremot täckte inte skogens avkastning socknens behov av ved 
och timmer, utan dessa varor fick inköpas från närliggande socknar. Vid en förfrågan om 
socknens näringstillfällen från Konungens Befallningshavande i augusti 1858 svarade sock
enstämman att några binäringar förutom vanliga hantverkare inte förekom inom socknen, och 
inte heller några fabriks- eller bruksrörelser. Större delen av socknens odlingsbara areal an
gavs vid den här tiden också vara bearbetad och uppodlad, och att det inte fanns möjlighet till 
flera odlingstillfällen än de som redan fanns.14 

Det fanns även i Skeda ett tydligt samband mellan befolkningsutvecklingen och närings
livets utveckling. Under uppsatsens undersökningsperiod stagnerade befolkningstillväxten. 
Utflyttningarna från socknen ökade san1tidigt som födelsetalen sjönk. Efter 1860 minskade till 
och med socknens befolkningsantaI. 1 S (Se diagram I ) 

I Skeda fanns flera betydande egendomar där framför allt Håckerstad med sina 3 % hem
man intog en särplats. I Skeda fanns också flera besuttna personer vi lket resulterade i att den 

11 Kolsgård, s 67-85 ; Sockenstatistik för A1vids församling, 1780-1 855; Husförhörslängder för Åtvid, Al:22-25 1856-1860; 
Summariska folkmängdsredogörclser från församlingarna, H!llaa: Åtvids församling 1860-1880. 
12 Christer Knuthammar, "Från pa1riarkaliskt brukssamhälle till industrion", i: Åtvidabergs Historia , red. Sven Hells1röm m 
n (Linköping, 1983), s I 29ff; Harald Gustafsson, Sockenstugans poliiiska kultur: lokalt sjalvstyre på /800-1alers landsbygd 
(S1ockholm, 1989), s 37f; Sockcns1ämmoprotokoll för A1vid, K.la:2 1826-1 858, K. la:4 1858- 1862. 

I 3 Kolsgård, s I 06ff; Knu!hammar, s I 38, 14 I ff. 
14 G. M. Nordmark, "Skeda socken", i: Sveriges bebyggelse: Östergötlands län, del I, red. Olof Ericson (S1ockholm, 1946), 
s 480-490; Anton Ridderstad, Östergö1la11ds beskrivning: Med dess städer samt landsbygdens socknar och alla egendomar, 
11:2, (S1ockholm, 1918), s 622-626; Sockenstämmopro1okoll för Skeda, Kl :6 1845-1 862: 8 augus1i 1858 §3. 
15 Sockcns1atis11k för Skeda församl ing, I 800-1820; Husförhörslängder för Skcda, Al:9-19 1821- 1850; Bi SOS, Serie A, 
Befolkningssta1iscik för Skeda 185 I -1 870. 
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ekonomiska, politiska och sociala kontrollen därmed var delegerad till ett större antal indivi
der än vad som var fa llet i Åt vids socken. I 6 

Diagram l. Befolkningsutvecklingen i Åtvids och Skeda socken 1800-1 870 

ANTAL 
6000..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---. 

- Atvid 

5000 ····· Skeda 

4000 

3000 

2000 

.......................... 
1000 

............ ...... · -········ ··"'' '' ' '' ' ' "'"' .. .......... 

1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 
1805 1815 1825 1835 1845 1855 1865 

ÅR 

K:llla: Sockenstatistik för Åtvids församling, 1800-1855; Husförhörslängder för Åtvids församling, Al : 22-25 1856-1860; 
Summariska folkmängdsrcdogörelser från församlingarna, Hlllaa: Åtvids församling 1861-1870; Sockenstatistik för Skcda 
församling, 1800- 1820; Husförhörs längder fö r Skeda församling, Al: 9-19 1821-1850; BiSOS, Serie A, Befolkningsstatistik 
för Skeda I 851·1870. 

Uppsatsens syfte 
Uppsatsens syfte är att utifrån två lokalt förankrade miljöer undersöka och föra en diskussion 
om individens förhållande till samhällsstrukturen, och därigenom pröva hypotesen: trots att 
människorna inom bruksmiljön i sitt beteende var påvisbart bundna till sin samhällsstruktur, 
så skapade denna bindning i sig ett betydande mått av valfrihet och handlingsutrymme i jäm
forelse med andra samhällsstrukturer. 

I fokus för undersökningen står Åtvids socken och delar av dess befolkning under en pe
riod av 1800-talets mitt, då socknens särdrag som patriarkalisk bruksort tydligt framträdde. 
Intresset för bruksmiljöns speciella samhällsstruktur härrör ur det faktum att denna typ av 
samhällen många gånger uppvisade relativt likartade särdrag och som en fö ljd därav på många 
områden ski lde sig markant från andra typer av samhällsstrukturer. I jämförande syfte har 
jordbrukssocknen Skeda använts. Valet av socknar har huvudsakligen skett utifrån deras olik
artade samhällsstrukturer, men också utifrån deras geografiska närhet och utifrån det utnyttja
de källmaterialets tillgäng lighet. 

Som underlag för undersökningen och diskussionen om individens förhållande till sam
hällsstrukturen studeras det empiriska exemplet föräldradeprivation genom en komparativ 
metod i socknarna Åtvid och Skeda åren 1840-1 864. Genom att följa alla barn födda i dessa 
båda socknar åren 1840- 1849 fram till 15 års ålder, möjliggörs en integrerad studie av barns 
förhållanden vid förlust av förälder/föräldrar och föräldrars strategier vid förlust av ma-

16 Nordmark, s 480-490; Riddcrstad ( 1918), s 622-626; Husförhörsläogder för Skeda, Al: 15-22 1840-1864; Sockenstäm
moprorokoll för Skcda, Kl :5 1824-1844, Kl:6 1845-1862. 
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ka/make. Valet av exemplet föräldradeprivation är därmed ämnat att belysa en särskild hän
delses följder utifrån olika infallsvinklar. 

Uppsatsens undersökning kretsar kring nedanstående frågor: 
*Vilka följder fick föräldradeprivationen för de barn som utsattes för denna händelse? 
*Vilka följder fick föräldradeprivationen för de foräldrar som utsattes för denna händelse? 
Vi lka strategier användes vid förlust av maka/make, dvs hur agerade föräldrarna som en följd 
av föräldradeprivationen? 
* Varfor agerade föräldrarna som de gjorde? Vilken roll spelade de olika samhällsstrukturerna 
för individens valmöjligheter och handlingsutrymme? 

Källor och källkritik 
Huvudkällorna för undersökningen om föräldradeprivationen utgörs av ett antal kyrkböcker, 
även kallade församlingsregister. Dessa register fördes av församlingens präst. I följande av
snitt beskrivs de olika kyrkböckernas innehåll för att visa vilken typ av information som kan 
hämtas från respektive källa. Beskrivningarna gäller Åtvids och Skeda församlingar under den 
för uppsatsen aktuella tidsperioden. 

Husforhörslängderna omfattar samtliga församlingsmedlemmar och sträckte sig under 
1800-talet, med få undantag, över en 5-årsperiod. Längderna fördes rote-, by- och gårdsvis 
och vidare hushålls- och familjevis. Förutom uppgifter om församlingsbornas läskunnighet 
och förståelse av det kristna budskapet, innehå ller husförhörslängdema en mängd personupp
gifter såsom namn, yrke/ titel/civilstånd, födelsedatum och födelseförsamling, datum för vigsel 
eller dödsfall , uppgifter om in- och utflyttning samt information om enskilda individers rela
tion till varandra inom familjen eller hushållet (släktskap och anställningsförhållanden). 
Dessutom finns i husförhörslängderna en särskild kolumn för anteckningar av olika slag. No
teringarna i dessa kolumner är sporadiska och godtyckliga i den meningen att prästen valde 
vem och vad han skulle skriva om. Här finns uppgifter om personen i fråga hade begått något 
brott, t ex Dömd for tredje resan stöld; om ekonomisk belägenhet, t ex Har fa ttigunderstöd; 
om fysiska och/eller psykiska handikapp, tex Blind, kan ej tala, hör ej, är fån ig, osv. 

Födelse- och dopböckerna är kronologiskt förda register över alla födslar och dop som 
ägde rum inom församlingen. Detta innebär att anteckningar även gjordes om barn som var 
födda inom församlingen men vars föräldrar tillhörde en annan försam ling, eller om barn vars 
föräldrars identitet ej var känd. Barn som var födda på annan ort men som var döpta inom 
församlingen i fråga anteclmades därmed också. Födelse- och dopböckerna innehåller uppgif
ter om den föddes namn, födelse- och dopdatum, om föräldrarnas namn, yrke/titel/civilstånd 
och hemvist, samt om faddrarnas namn och hemvist.1 7 Här finns också i de flesta fall uppgif
ter om dödfödda, om äktenskaplig börd (äkta, oäkta) och om flerbörd (tvilling- och trilling
födslar). Ibland finns också anteckningar om att barnmorska hade assisterat vid förlossningen. 
Då barnet benämndes som oäkta betecknades fadern antingen som okänd och barnet var då 
utomäktenskapligt, eller också finns noteringar om fadern som t ex .. . lärer vara fadern, 
.. . har erkänt sig vara fader till barnet, osv. I det senare fallet kunde al ltså barnet ha varit för
äktenskapligt även om det benämndes som oäkta. 

Även död- och begravningsböckerna är kronologiskt förda register och innehåller uppgif
ter om samtliga dödsfall som ägde rum inom församlingen. I dessa böcker registrerades den 
avlidnes namn. ålder, yrke/titel/civilstånd och hemvist. Åldern vid dödsfallet har för äldre 
personer för det mesta angivits i år och månader, för barn även i dagar och ibland till och med 

17 En fadder var ursprungligen en garant för dopkandidaiens liv och försörjning, senare ansvarig för den nydöp1es religiösa 
uppfostran, numera endas1 en dopvinne. 
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i timmar och minuter. [ död- och begravningsböckerna finns också datum för dödsfallet och 
begravningen, liksom anteckningar om dödsorsaken. 

Lysnings- och vigsel/ängderna innehåller uppgifter om datum för lysning och vigsel, de 
vigdas namn, födelsedatum och/eller ålder, yrke/ titel/civilstånd, hemvist och eventuella tidiga
re giftermål, tex Gift för tredje gången. 

In- och utflyttnings/ängderna innehåller information om de personer som flyttade till eller 
från församlingen, såsom namn, yrke/titel/civilstånd, hemvist och varifrån alternativt varthän 
flyttningen hade skett eller skulle ske. 

Husförhörslängderna kan sägas utgöra en sammanhållen infonnationskälla om försam
lingsmedlemmarnas personuppgifter, eftersom uppgifterna där till stor del baserade sig på 
information hämtad från de enski lda församlingsregistren. Husförhörslängderna utgör genom 
sin uppbyggnad och sitt utseende därmed en värdefull källa för den som vill få en samlad bild 
av olika händelser inom ett hushåll och/eller en familj . En anmärkningsvärd ski llnad mellan 
husförhörslängderna och de övriga kyrkböckerna är dock att deras uppgifters tidsberoende 
skiljer sig åt. I t ex födelseboken antecknades födseln oftast kort tid efter det att den hade ägt 
rum, medan det kunde dröja lång tid innan den sedan noterades i husförhörslängden. Då de 
olika kyrkböckernas uppgifter skiljer sig åt har den källa som ligger närmast i tiden för ned
teckningen av händelsen ansetts som mest tillförlitlig. Värdet av uppgifterna i kyrkböckerna är 
självfallet beroende av den enskilde prästens noggrannhet och kunskap. 

Kyrkböckerna för bl a Åtvids och Skeda församlingar finns också ti llgängliga som data
medium. Demografiska Databasen (DDB) vid Umeå universitet har överfört originalkällornas 
information till en databasversion vilken så långt som möjligt skall efterlikna de ursprungl iga 
källorna. Registreringen har därför skett enligt en källtrohetsprincip, vilket innebär att origi
nalkällornas uppgifter och stavning inte korrigerats vid överföring till databasformat. De fel
aktiga uppgifter som databasen kan innehålla anses vara av två slag. För det första fel som 
redan finns i originalkällorna, och för det andra fel som uppstått vid excerpering och inmat
ning såsom läsfel, skrivfel och to lkningsfel. För att undvika den senare typen av fel genomförs 

regelbundna kontroller vid DDB.18 Det datoriserade materialets individinformation för Åt
vids och Skeda församlingar är inte länkat mellan de olika kyrkböckerna eller mellan olika 
volymer i samma längd, vilket innebär att uppgifterna om varje enskild individ måste sökas 
dels i varje kyrkbok för sig, dels i varje volym för sig. Trots detta innebär användningen av 
det datoriserade kyrkboksmaterialet en avsevärd tidsbesparing i förhållande till att enbart an
vända originalkällorna. 

Det datoriserade kyrkboksmaterialet är ett bra komplement till originalkällorna, ett kom
plement som kräver god kunskap om originalkällorna för att kunna användas. Förutom de 
felaktiga uppgifter som databasen anses kunna innehålla, finns det nämligen fler brister i ma
terialet. Till en av dessa brister hör de tillfällen då källtrohetsprincipen inte beaktats. Den per
son som överfört materialet i kyrkböckerna till datamedium har ibland själv rättat till prästens 
misstag, vi lket resulterar i att originalkällans och databasens uppgifter inte är överensstäm
mande. En annan brist är de olika materialtypernas skillnad när det gäller deras utseende eller 
uppbyggnad. Ett exempel på detta är att födelse- och dopböckema i databasversionen inte 
innehåller lika mycket information som originalkällan: uppgifter om äktenskaplig börd sak
nas, liksom uppgifter om flerbörd, nöddop och faddrar. Dessutom, och kanske det allra vikti
gaste, försvinner den tysta kunskap som det rent visuella i t ex prästens handstil förmed lar, när 
originalkällans text byts ut mot det datoriserade materialets digitala variant. De flesta av bris-

IS Perso11sökare11 for Windows, (manual sammanställd av Centrum för Lokalhistoria, Linköpings Universitet, 1996), s 2. 
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tema i databasmaterialet går dock att övervinna genom kunskap om originalkällorna, och ge
nom jämförelser mellan de olika materialtyperna. 

Metod och tillvägagångssätt 
Undersökningen om föräldradeprivationen utgår från två kohortanalyser av barn födda under 
tioårsperioden 1840-1849 i Åtvids och Skeda församlingar. Kohon betyder här ett urval av 
individer med gemensamma kännetecken, i det här fallet barn födda under vissa år i en viss 
församling (födelsekohort). Antalet undersökningsår är tänkt att ge ett till räckligt stort indi
vidunderlag för undersökningen, framför allt då de två större undersökningsgruppema från 
respektive socken delas in i mindre undergrupper. En kohortstudie har ansetts fördelaktig som 
utgångspunkt för uppsatsen uti från framför allt två aspekter. För det första innebär metoden 
att två grupper som grundar sig på gemensamma kännetecken erhålls. För det andra bildar de 
individer som ingår i kohorten, men som inte utsattes för föräldradeprivation, en i jämförande 
syfte mycket användbar referensgrupp. Detta underlättar möjligheten att belysa förhållanden 
inte bara mellan föräldradepriverade grupper, utan också mellan föräldradepriverade och icke 
föräldradepriverade grupper. 

Eftersom samhällsstrukturen anses vara av avgörande betydelse för individens livssitua
tion har det varit naturligt att endast de barn som redan från födseln ti llhörde de utvalda sam
hällsstrukturerna tagits med i studien. Kriteriet för vilka barn som inkluderats i kohorterna är 
att barnet skulle vara levande fött och att minst en av barnets föräldrar var skriven i respektive 
församling vid tiden för barnets födelse. Samtliga individer i de båda födelsekohorterna har, 
när så varit möjligt, observerats ti ll och med deras 15-årsdag, vilket innebär att uppsatsens 
undersökningsperiod sträcker sig fram till 1864. Observationen av vissa individer upphör före 
15 års ålder: då en kohortindivid avled eller flyttade ut ur socknen. Det förekommer alltså två 
typer av bortfall efter påbörjad observation. Alla utflyttare har dock inte uteslutits ur studien. 
De kohortindivider som flyttade från sin församling, men som återvände innan observationsti
dens slut har inkluderats i undersökningen. Dessutom har alla barn som förlorade den ena eller 
båda förä ldrarna innan de flyttade ut ur församlingen följts i den/de nya församlingarna fram 
till IS års ålder, eftersom utflyttningarna i dessa fall skulle kunna betraktas som en följd av 
föräldradeprivationen. 

Rent praktiskt har informationen om varje kohortindivid insamlats enligt följande: allra 
först gjordes med hjälp av databasen ett utdrag ur födelse- och dopböckema för varje födelse
år (1840-1849) för Åtvids och Skeda församlingar. De uppgifter som dessa datalistor innehål
ler jämfördes därefter med originalkällan och kompletterades med den information som sak
nades i datalistorna som t ex äktenskaplig börd och faddrar. Nästa steg var att följa varje ko
hortmedlem till 15 års ålder vilket skedde via de båda församlingarnas husförhörslängder. Då 
varje volym i husförhörslängdema i regel sträcker sig över en femårsperiod, måste i de flesta 
fall ett antal olika volymer användas för att kohortindividema skulle kunna följas under utsatt 
observationstid. Antalet volymer som konsulterats och antalet sökningar inom varje volym har 
varierat från individ ti ll individ. Sökningar har också gjorts i de övriga kyrkböckerna då indi
vider tillhörande undersökningen avlidit, flyttat ut ur församlingen eller gift sig. Uppgifterna 
som samlats in om kohortmedlemmama och deras familjer beskrivs nedan. Efter avslutad in
samling av information om kohortmedlemmama och deras familjer har materialet delats in i 
olika grupper och undergrupper. Undersökningen som rör dessa grupper har enbart gjorts med 
originalkällorna som grund. Genom en kvantitativ och komparativ metod har dessa olika 
grupper sedan jämförts både inom respektive socken och mellan respektive socknar. 
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Barnet: 
*födelsedatum (och dopdatum) 
*kön 
*äktenskaplig börd (inomäktenskaplig, 
utomäktenskaplig, föräktenskaplig) 

*faddrar 
*hemvist och flyttningar inom församlingen 
*utflyttning (och eventuell tillbakaflyttning) 

(datum, destination och ålder vid tillfället) 
sen) 
*antal syskon inom kohorten (fami ljetillhörighet) 
*dödsdatum, dödsorsak, ålder vid dödsfall 
*föräldradeprivation 
(typ av deprivation, å lder vid händelsen) 

*typ av omhändertagande (t ex s tyvförälder) 

Definitioner 

Föräldern/Föräldrarna: 
*födelsedatum 
*födelseförsamling 
*yrke/titel/civilstånd 

*hemvist och flyttningar inom församlingen 
*utflyttning (och eventuell tillbakaflyttning) 

(datum och destination) 
*dödsdatum, dödsorsak, ålder vid dödsfall 

*förlust av maka/make (ålder vid hände!-

*strategi vid förlust av maka/make 
(tex omgifte) 

Struktur är ett abstrakt substantiv vars betydelse enligt Svenska akademins ordlista (SAOL) är 
inre beskaffenhet, sammansättning, (upp)byggnad. Begreppet samhällsstruktur definieras i 
den här uppsatsen i enlighet med SAOL:s förklaring av ordet struktur, som ett samhälles inre 
beskaffenhet, dess sammansättning eller uppbyggnad. Prefixet samhälls- används i betydelsen 
geografisk enhet (socken, kommun) med en dominerande näring. De två samhällsstrukturer 
som figurerar i kommande undersökning är brukssocknen Åtvid, betraktad som en särskild 
produktionsmiljö centrerad kring kopparframställning, och Skeda socken, betraktad som en 
agrar miljö med jordbruk som huvudsaklig näringsgren. Begreppet samhällsstruktur skall i 
denna studie uppfattas i en vid bemärkelse, som ett helhetsbegrepp vilket inbegriper det mesta 
av det som kan påverka det specifika samhällets befolknings levnadsmönster. 

Begreppet föräldradeprivation definieras i den här uppsatsen som avsaknad eller förlust 
av förälder/föräldrar. Förlust av föräldrar till följd av dödsfall var, under den tid som under
sökningen behandlar, utan tvekan den mest förekommande orsaken till att barn miste sina 
föräldrar, men det fanns även andra anledningar till föräldradeprivation som t ex skilsmässor. 
I den kommande undersökningen räknas alla barn som, oavsett anledning, var i avsaknad av 
eller hade förlorat den ena eller båda föräldrarna som föräldradepriverade. Detta innebär att 
även barn som redan från födseln var i avsaknad av en far, så som fallet var för utomäkten
skapliga barn, räknas som föräldradepriverade. Föräldradeprivationen delas in i tre olika ty
per: avsaknad eller förlust av modem (modersdeprivation); avsaknad eller förlust av fadern 
(fadersdeprivation), samt avsaknad eller förlust av båda föräldrarna (föräldradeprivation). 
Termen föräldradeprivation används således dels som en övergripande term för alla typer av 
föräldradeprivation, dels som en beteckning för den typ av föräldradeprivation där barnet hade 
mist båda föräldrarna. Undersökningen om föräldradeprivationen är i huvudsak individbase
rad och endast i undantagsfall familjebaserad. 

Enligt SAOL betyder ordet strategi välplanerat tillvägagångssätt. I den här undersökning
en används ordet strategi i betydelsen planerat tillvägagångssätt, i den meningen att individen 
handlat medvetet och genomtänkt i förhållande ti ll ett visst mål, och i förhållande till möjlig
heter och begränsningar i den samhälleliga kontexten. Målet för strategierna var att hantera 
den situation som uppstått som en fö ljd av föräldradeprivationen. Föräldradeprivationen inne
bar kanske inte nödvändigtvis ett problem, men för de Oesta av de berörda individerna innebar 
den en förändring av tidigare förhål landen (så som t ex var fa llet för den man som hade mist 
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sin fru), eller en avvikelse från gängse och av samhället påbjudna familj ebildningsmönster (så 
som var fallet för de ogifta mödrarna). 

Det sociala nätverket kan betraktas som ett slags förlängning av familj en, vilket till viss 
del kunde träda i familjens ställe, eller helt ersätta familjen vid t ex föräldradeprivation. Till 
det sociala nätverket räknas framför allt familj , s läktingar, vänner och faddrar. 

Sty vbarn var de barn som genom modems eller faderns omgifte fick en ny förälder, en 
styvförälder. Utomäktenskapliga barn vars mor gifte sig fick en styvfar. 

Fosterbarn var de barn som fostrades av annan person/personer än den biologiska föräl
dern/föräldrarna. 

Tidigare forskning 
l svenska socialhistoriska studier har föräldradeprivation i huvudsak analyserats utifrån dess 
inverkan på barns dödlighet och överlevnadschanser.19 Tre av dessa studier skall här kortfattat 
belysas. Samtliga författare till dessa undersökningar använder tennen föräldradeprivation i 
betydelsen förlust eller avsaknad av förälder/ föräldrar till följd av dödsfall. 

Den första undersökningen utgörs av Tobias Anderssons, Ulf Högbergs och Sunt: Åker
mans analys av föräldralösa barns överlevnad i relation till olika bakgrundsfaktorer, i tre olika 
socknar i Sundsvallsområdet åren 1800-1895. Under denna tidsperiod miste 7,8% av barnen 
en eller båda föräldrarna före tio års å lder. En procent miste antingen modem eller fadern re
dan som spädbarn, dvs före ett års ålder. De barn som förlorade sin mor som spädbarn hade de 
sämsta överlevnadschansema: dödligheten före 15 års ålder var dubbelt så hög bland de barn 
som hade förlorat modem före ett års ålder (60%), i jämförelse med de barn som hade förlorat 
fadern (30%). Dödligheten bland barn som hade förlorat sin far var i sin tur endast något hög
re än bland de barn som hade båda föräldrarna i livet under det första levnadsåret (25%). För 
de barn som förlorade en förälder efter ett års ålder, vare sig det var modem eller fadern, var 
däremot inte dödligheten större i förhållande till barn vars båda föräldrar var i livet. Av avgö
rande betydelse för föräldralösa barns överlevnad inom alla åldrar, var att den förälder som 
hade förlorat sin maka/make gifte om sig, dvs att barnet fick en styvförälder. Oavsett om bar
net blivit moder- eller faderlöst, och oavsett vid vilken ålder barnet fick en styvförälder, sjönk 
dödligheten avsevärt bland dessa barn i förhållande till de föräldradepriverade barn som inte 
fick en styvförälder.20 

Den andra studien om föräldradeprivation ingår som en av undersök.ningsdelama i Mag
dalena Bengtssons avhandling om spädbarns- och barnadödlighet i Linköping under 1800-
talet. Via tre födelsekohorter (1 797-1 810, 1840-1849, 1870-1875) analyserar Bengtsson död
ligheten och dess förändringar hos barn upp till 15 års ålder, i relation till en rad olika fakto

rer. Föräldradeprivationen kan sägas ingå som en del i en av dessa faktorer.2 1 Av de barn som 
ingår i Bengtssons andra födelsekohort miste 23% den ena eller båda föräldrarna före 15 års 
ålder. 1,7% förlorade sin far eller mor, eller båda föräldrarna, redan som spädbarn. Den vanli-

19 Utanför Sveriges gränser finns det inte mycket forskning o m föräldradeprivation, kanske på grund av att ämnet är svår
tillgängligt utan den typ av källor som fi nns i Sverige. Våra kyrkböcker anger inte bara v ilka barn som var föräldralösa och 
hur de omhänden ogs, utan gör också en distinktion mellan styvbarn och fosterbarn. En utländsk forskare som behandlat 
ämnet föräldradeprivation är engelsmannen Peter Laslett. Källmaterialets beskaffenhet och den metod Laslett därigenom 
måste använda omöjliggör dock jämförelser med resultaten i föreliggande undersökning. Peter Laslett , " Parental deprivation 
in the past", i: Peter Laslett Family life and illicit lave in earlier generations: Essays in historical sociology (Cambridge, 
1977), s 160-1 73. 

20 T obias Andersson, Ulf Högberg och Sune Åkerman, Survival ofOrphans in Nineteenth Century Sweden - The lmportance 
of Remamages (Opublicerat manuskript, 1995). 

21 De jämförelser mzd Bengtssons undersökning som görs 1 fö ljande uppsats gäller enban kohon 2: 1840- 1849. 

15 



gaste typen av föräldradeprivation var fadersdeprivationen. Den åldersspecifika dödligheten 
bland barn som hade mist en förälder före ett års ålder var högre än bland de barn som hade 
båda föräldrarna i livet, och dödligheten bland spädbarn som förlorat sin mor var högre än 
dödligheten bland de som förlorat sin far. För de barn i åldersgruppen 1-4 år som hade förlorat 
en förälder minskade föräldradeprivationens betydelse för dödlighetsnivån, och efter fyra års 
ålder var risken att dö för föräldradepriverade barn inte större än för barn vars båda föräldrar 
var i livet. Liksom i Anderssons, Högbergs och Åkermans undersökning hade närvaron av 
s tyvförälder (och i detta fall är även fosterföräldrar inkluderade) en överlag positiv inverkan 

på överlevnaden bland både moder- respektive faderlösa barn inom olika ålderskategorier.22 
Den tredje och sista studien i detta sammanhang är en C-uppsats författad av Anja Nord

lund, vilken behandlar föräldradeprivationen bland familjer i Linköping åren 1840-1864. 
Nordlund har lånat en av Magdalena Bengtssons redan färdiglänkade kohorter (kohort nr 2), 
och sedan utvidgat själva undersökningen om föräldradeprivationen. Liksom Bengtssons un
dersökning visar Nordlund att 23% av barnen i 1840-talskohorten blev föräldradepriverade 
före 15 års ålder, och att fadersdeprivationen var den vanligaste typen av föräldradeprivation. 
Förutom att undersöka föräldradeprivationens förekomst och dess fördelning mellan de olika 
typerna av föräldradeprivation, undersöker Nordlund också vilka strategier som tillämpades 
vid omhändertaganden av de barn som hade förlorat den ena eller båda föräldrarna. I denna 
undersökningsdel ägnas det största utrymmet åt de modersdepriverade barnen och de barn 
som hade förlorat båda föräldrarna, med motiveringen att de kvinnor som hade mist s in make 

i de flesta fallen klarade av den uppkomna situationen utan att vidta några åtgärder.23 
Tyvärr omöjliggörs de flesta jämförelserna mellan Anja Nordlunds undersökningsresultat 

och de resultat som framkommit i den här uppsatsen. Orsaken är att begreppet föräldradepri
vation definieras uti från delvis olika grunder, vilket medför skillnader både när det gäller vil
ka individer som skall räknas som föräldradepriverade, och hur dessa individer sedan skall 
grupperas inbördes. Den mest påtagliga skillnaden rör de utomäktenskapliga barnen. Nord
lund betraktar inte dessa barn som fadersdepriverade från födseln, och följ aktligen räknas de 
endast som modersdepriverade då modern dog, trots att de då saknade båda sina förä ldrar. I 
sin forlängning skapar Nordlunds gruppering även problem då typen av omhändertagan
de/strategi för hela gruppen av modersdepriverade barn skall redovisas. Av naturliga skäl 
kunde ett utomäktenskapligt barn som saknade båda sina föräldrar t ex inte få en styvmor, 
eftersom barnet inte hade någon far som kunde gifta om sig. Om strategier blandas på det sätt 
som Nordlund gjort finns en uppenbar risk att resultatredovisningen kan bli missvisande. 
Nordlunds undersökning är dessutom i huvudsak familjebaserad, till skillnad från kommande 

undersökning som i huvudsak är individbaserad.24 

Föräldradeprivation, dödlighet och överlevnadschanser25 
Födelsekohorternas uppbyggnad ochföräldradeprivatione11s storlek 
I Åtvids födelsekohort ingår 1163 barn fördelade på 585 pojkar och 578 flickor. I Skedas fö
delsekohort ingår 524 barn fördelade på 252 pojkar och 272 flickor. Av de 1163 individerna i 

22 Magdalena Bengtsson, Det hotade barnet: Tre generationers spädbarns- och bamadödlighet i 1800-talets Linköping, 
Linköpings Studies in Arts and Science 145 (Motala, 1996). 

23 Anja Nordlund, All forlora de11 ena eller bådaforäldrama: Föräldradeprivationen bland barn fodda 1840-1849 i Lin
köping (Opublicerad C-uppsats, Institutionen för Kultur och Samhällsvetenskap, Linköpings Un iversitet, vt 1995). 

24 Nordlund, passim. 

25 Samtliga individgrupper har undersökts dels utifrån den andel de utgör av respektive kohort, dels utifrån deras fördelning 
efter kön och ålder. Åldersgrupperna är indelade i: spädbarn, 1-4 år, 5-9 år, 10-15 år. De undersökningsdelar som bygger på 
material frän DDB kommer inte att notbeläggas förutom vid citat och exempel. 
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Åtvidskohorten förlorade 25% den ena eller båda föräldrarna innan de uppnått 15 års ålder. 
Relativt sett var föräldradeprivationen i Åtvid endast något lägre än i Skeda där 26% av ko
hortens 524 individer förlorade den ena eller båda föräldrarna innan de fyllt 15 år. Detta inne
bär att ungefär vart fjärde barn som föddes i Åtvid eller i Skeda under 1840-talet blev föräldra
lösa under de 15 första levnadsåren .26 (Se tabell I) 

Tabell 1. Ant alet barn i Åtvids och Skedas födelsekohorter (1840-1849), samt antalet förä ldradepriverade 
barn vid olika åldrar i Åtvids och Skeda socken 1840-1864 
Socken Antal barn i Föräldradepriverade Föräldradepriverade Föräldradepriverade F öräldradepriverade 

födelsekohorten spädbarn barn vid 5 års ålder barn v id I 0 års ålder barn vid 15 års ålder 

Aivid 1163 100% 110 9,5% 147 12,5% 222 19% 290 25% 
p 585 50% (l.9%)• (5%) (11,5%) (17,5%) 

f 578 50% 

Sk eda 524 100% 35 7% 66 13% 105 20% 135 26% 
p 252 48% (2,5%) (8%) (16%) (22o/o) 

f272 52% 

.... Källa: DDO. •Talen inom parentes anger hur stor andelen fu1ald1adqmverade barn skulle ha vant om de utomaktenskaphga 
barnen inte betraktas som fadersdcpriverade redan från födseln . 

Sammantaget föddes det fler utomäktenskapliga barn i Åtvid (8%) än i Skeda (5%) under den 
tidsperiod som studerats - ett förhållande som påverkar föräldradeprivationens utseende i ne
gativ riktning för Åtvid i relation till Skeda. För att möjliggöra jämförelser på likartade grun
der med tidigare forskning, och för att visa på de skillnader som kan uppstå i resultatredovis
ningen beroende på vi lken definition som används, redovisas de utomäktenskapliga barnens 
andel av de föräldradepriverade barnen vid respektive ålder i tabell 1. Den definition av be
greppet föräldradeprivation som används i den här uppsatsen påverkar förhållandet mellan 
Åtvidskohorten och Skedakohorten, både totalt sett och när det gäller spädbarnsgruppen, i 
negativ riktning för Åtvids del, och i jämförelse med tidigare forskning i negativ bemärkelse 
för båda kohorterna. 

Föräldradeprivationens fördelning mellan olika typer av föräldradeprivation 
Den vanligaste typen av föräldradeprivation i både Åtvids- och Skedakohorterna var faders
deprivationen, ett förhållande som också överensstämmer med tidigare forskning.27 Vid en 
jämförelse mellan Åtvid och Skeda utgjorde fadersdeprivationen och modersdeprivationen en 
något större andel av barnen i Skedakohorten än i Åtvidskohorten. Omvänt blev en större an
del av barnen i Åtvidskohorten helt föräldralösa. De utomäktenskapliga barnens andel av de 
föräldradepriverade barnen påverkar alltså inte bara föräldradeprivationens storlek, utan även 
förhållandet mellan de olika typerna av föräldradeprivation. 

26 Bortfallet vid definieringen av kohorterna utgörs av 4 I dödfödda och 4 utsocknes (bam födda i församl ingen men vars 
föräldrar var skrivna på annan ort) för Åtvidskohonen, respektive 23 dödfödda och 2 utsocknes för Skedakohorten. Beräk
ningarna av föräldradeprivationen har gjorts ut ifrån det totala antalet individer i respektive kohort, dvs utifrån del antal indi
vider som kohorterna består av efter definiering, men före påbörjad observation. Utflyttningarna från respektive socken har 
betraktats som ett bortfall efter påbörjad observanon, vilket innebär att dessa individer inte har följts 1 sina nya hemförsam
hngar. Efter ett år hade 2% av individerna i Åtvidskohortcn flyttal ut. Efter fem år hade &% av barnen flyttat, efter tio år 
I 0%, och efter femton år I I%. I Skedakohonen var utflyttningen större. Efter ett år hade 3% av barnen flyttat ut, efter fem år 
11 %, efter tio år 16%, och slutligen efter femton år 20%. 

27 Bengtsson, s I 83f; Nordlund, s I 4f. Här slutar möjligheten att jämföra andelen av de olika typerna av föräldradeprivation 
med tidigare forskning, eftersom dessa undersökningar i fortsättningen inte är individ- utan familjebaserade, och pga att de 
helt föräldralösa utomäktenskapliga barnen i tidigare forskning räknas till gruppen modcrsdepriverade barn. 
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Tabell 2. Föräldradeprivationens fördelning mellan oli ka typer av föräldradeprivation i Åtvids och 
Skeda socken 1840-1864 

Socken Fadersdeprivation Modersdeprivation Förlust av båda föräldrarna Summa 

Atvid 176 15% 84 7% 30 3% 290 
antal barn (7,5%)' 

Sk eda 84 16% 44 8,5% 7 1,5% 135 
antal barn (12%) 

Källa: DDB. *Talen inom parentes anger hur stor andelen fadersdepnverade barn skulle ha vant om de 
utomäktenskapliga barnen inte betraktas som fadcrsdepriverade redan från födseln. 

25% 

26% 

Den här uppsatsen handlar om följderna av föräldradeprivation, inte om dess orsaker. Trots 
detta skall några reflektioner om de utomäktenskapliga barnens andel av kohorterna göras, 
eftersom de så påtagligt påverkar föräldradeprivationens utseende. Forskaren Cristopher 
Smout har undersökt föräktenskapliga sexuella förbindelser och illegitima födslar i Skottland 
under slutet av 1800-talet, i förhållande till geografiskt skilda områden. Smout menar att det 
inom va1je geografiskt område fanns ett antal mikrostrukturer, såväl ekonomiska som sociala, 
som var avgörande för individernas livsvillkor och därmed också för vilka sociala relationer 
som uppfattades som normala, och vilka attityder och värderingar som accepterades. Smout 
finner att ingåendet av äktenskapet fick mindre betydelse om de ogifta mödrarna kunde försör
ja sig själva och inte utgöra en belastning för föräldrar eller a1man släkt. När det gäller attity
der och värderingar till föräktenskapliga sexuella förbindelser och illegitima födslar, menar 
Smout att de inom vissa områden kunde betraktas som normala och vara accepterade trots 
samhällelig och kyrklig fördömelse.28 

Smouts resultat angående ogifta mödrar och attityder till föräktenskapliga förbindelser 
skulle kunna användas som förklaringsmodell för Åtvid i kontrast till Skeda. Åtvids näringsliv 
befann sig under 1840-talet i en starkt expanderande fas, vilket också den stora befolkning
sökningen avspeglade. Mellan 1840 och 1867, då befolkningen nådde en toppnotering med 
5222 personer, steg invånarantalet med 58%. I en sådan samhällsstruktur borde det ha funnits 
utrymme för försörjningsmöjligheter även för kvinnor. Skeda hade under 1840- och 1850-
talen visserligen en positiv befolkningsutveckling, men som ändå storleksmässigt låg långt 
från den i Åtvid. Jordbruket som var den huvudsakliga näringsgrenen kunde inte i samma ut
sträckning som bruksmiljön skapa nya arbetstillfällen och nya försörjningsmöjligheter. Kan
ske fanns det alltså större möjligheter för ogifta mödrar att försörja sig själva och sina barn i 
Åtvid, än i en samhällsstruktur som Skeda. 

Även attityden till föräktenskapliga förbindelser och ogifta mödrar skiljer sig åt i Åtvid 
och Skeda. Inte i någon av de källor rörande Åtvid som använts i den här uppsatsen finns någ
ra negativa anmärkningar om ogifta mödrar eller utomäktenskapliga barn, medan Skedas 
källmateria l flera gånger vittnar om det omvända förhållandet. Att i Skedas källmaterial an
vända epitetet "sköka "29 för kvinnor som fött utomäktenskapliga barn är bara ett av många 
exempel. Även om ogifta mödrar och utomäktenskapliga barn inte betraktades som något 
normalt i Åtvid, var kanske kvinnor och barn i denna situation accepterade på ett annat sätt än 
vad de var i Skeda. Vad som kan framhållas mot bakgrund av detta resonemang är att det i 

28 Christophcr Smout, "Aspects of sexual behavior in ninetecnth-century Scotland", i: Bastardy and ils Comparative Histo-
1y : Studies in the history of itlegitimacy and marita/ no11co11formism i11 Brita/Il, France. Germany. Sweden, Nortlt America, 
Jamaica a11d Japan, cd. Peter Laslett, Karla Oostcrveen and Richard M Smith (London, 1980), s 192-21 6. 

29 Död- och begravningsbok för Skcda, C:5 1832-1861: 1848. 
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olika samhällsstrukturer kan ha funnits t ex ekonomiska och sociala faktorer som redan från 
början påverkade föräldradeprivationens utseende och omfattning. 

Dödlighet och överlevnadschanser bland förä ldradepriverade barn 
Den åldersspecifika dödligheten bland de föräldradepriverade barnen var högre i samtliga 
åldersgrupper än dödligheten bland de icke föräldradepriverade barnen i både Åtvids- och 
Skedakohorten. Detta resultat är inte överensstämmande med det som framkommit i Magda
lena Bengtssons undersökning, där dödlighetsrisken för de föräldradepriverade barn som hade 
passerat fyraårsgränsen inte var större än för de barn vars båda föräldrar var i livet. Skillna
derna i resultaten kan delvis ha sin förklaring i vilka barn som betraktas som föräldradeprive
rade. 

För de föräldradepriverade barnen i de båda kohorterna var chansen att överleva till 15 års 
ålder mindre i alla å ldersgrupper i jämförelse med de icke föräldradepriverade barnen. De 
föräldradepriverade spädbarnen hade de sämsta överlevnadschansema av alla åldersgrupper i 
båda kohorterna: risken att dö före 15 års ålder ökade med 31 % i Åtvidskohorten och med 
hela 79% i Skedakoh011en. Chansen att överleva sin 15-ärsdag var dessutom mindre i samtliga 
åldersgrupper bland de föräldradepriverade barnen i Skedakohorten än i Åtvidskohorten. 

Om överlevnadschanserna undersöks i förhållande till de olika typerna av föräldradepri
vation, så hade de barn i Åtvidskohorten som förlorade sin far före ett års ålder de sän1sta 
överlevnadschanserna, 32% dog före 15 års ålder. Om de utomäktenskapliga spädbarnen räk
nas bort från denna grupp sjunker siffran till 29%, vilket då skulle ha varit en lika stor dödlig
het som bland de barn som förlorade sin mor före ett års ålder. Dödligheten bland de moders
depriverade spädbarnen var i sin tur endast 5% högre än dödligheten bland de icke föräld
radepriverade spädbarnen. I Skedakohorten hade de barn som förlorade sin mor före ett års 
ålder de sämsta överlevnadschanserna, 75% dog före 15 års ålder. Av de spädbarn i Skedako
horten som förlorade sin far var dödligheten före 15 års ålder 40%, vilket ändå var 16% högre 
än dödligheten bland de icke föräldradepriverade spädbarnen. 

Dessa resultat skiljer sig delvis från Anderssons, Högbergs och Åkermans undersökning 
där dödligheten för de barn som hade förlorat en förälder efter ett års ålder inte var större än 
dödligheten för de barn vars båda föräldrar var i livet. Liksom Anderssons, Högbergs och 
Åkermans undersökning hade de föräldradepriverade spädbarnen de sämsta överlevnadschan
serna, även om dödligheten bland de moderlösa spädbarnen i Åtvidskohorten inte var högre 
än dödligheten för de faderlösa spädbarnen, vi lket dock var fallet i både Sundsvallsområdet 
och i Skeda. Uppfattningen om att de utomäktenskapliga barnen var föräldradepriverade redan 
från födseln, tillsammans med hur stor andel de utgjorde av de föräldradepriverade barnen, 
resulterar all tså i ett helt annat förhållande för de föräldradepriverade barnens överlev
nadschanser för Åtvidskohorten i jämförelse med både tidigare forskning och med Skedako
horten. 

Vad som helt överensstämmer med tidigare forskning är betydelsen av styvförälders eller 
fosterföräldersifosterföräldrars närvaro för de föräldradepriverade barnens överlevnadschan
ser. Dödligheten bland de barn som fick en styvförälder eller fosterförälder, vare sig barnen 
kom från Åtvid eller Skeda, sjönk nämligen avsevärt i förhållande till de andra föräldradepri
verade barnen. Dessa resultat kommer att presenteras i samband med följande undersöknings
delar. 

Mycken forskning har visat att orsakerna till barns dödlighet och deras överlevnadschan
ser under 1800-talet var en komplicerad härva av samverkande faktorer såsom biologiska, 
miljörelaterade, ekonomiska, sociala och kulturella faktorer. I Magdalena Bengtssons av
handling poängteras de faktorer som fanns i barnets omedelbara närhet som några av de vikti-
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gaste för barnets överlevnadschanser. Familjen och det sociala nätverket, bestående av släk
tingar, bekanta och faddrar, och det sätt på vilket dessa människor kunde ge barnet omvårdnad 
och beskydd, var många gånger av avgörande betydelse för barnets livsvillkor menar Bengts

son.30 I de följande undersökningsdelarna kommer de föräldradepriverade barnens dödlighet 
och överlevnadschanser att presenteras i anslutning till varje typ av omhändertagande eller typ 
av föräldrastrategi. Resultaten angående dödlighet och överlevnadschanser skall på intet sätt 
uppfattas som avhängiga endast en orsaksvariabel, utan skall snarare ses som ett korrelat till 
föräldradepriverade barns förhållanden och typen av omhändertagande. 

För att understryka att de föräldradepriverade barnens överlevnadschanser inte bara var 
ett resultat av hur de omhändertogs, och därmed vilka strategier deras föräldrar valde, skall 
några av de faktorer som hörde till den medicinska organisationen helt kort få exemplifiera 
detta förhållande. Åtvid hade nämligen, i motsats till Skeda, många av de särdrag som anses 
ha varit avgörande för att dödligheten, och då framför allt spädbarnsdödligheten, reducerades 
tidigare i bruksmiljöer än i andra områden under den här tiden. Till dessa särdrag hörde bland 
annat en tidig och kostnadsfri tillgång till läkarvård och bammorskehjälp och den upplys
ningsverksamhet och informationsspridning av medicinsk, sanitär och hygienisk karaktär som 
därigenom möjliggjordes. Tillgång till och mottaglighet för information, samt öppenhet för 
nya metoder när det gällde spädbamsvård och i första hand amningsvanor, resulterade i en 
lägre dödlighetsnivå i bruksmiljön i förhållande till områden som saknade dessa faktorer, vi 
sar tidigare forskning. 31 

I Åtvids socken fanns redan från slutet av 1700-talet en bruksläkare, och från 1841 utvid
gades denna tjänst till en provinsialläkartjänst, eller distriktsläkartjänst som den kallades i 
Åtvid. Antagande och omkostnader för läkaren ombesörjdes, till skillnad från vanliga provin

sialläkartjänster som var statliga, av fideikommissets innehavare.32 I Åtvids läkardistrikt in
gick under mitten av 1800-talet nio socknar. Läkaren var dock stationerad i Åtvid, ett förhål 

lande som av naturliga skäl befrämjade de vårdsökande från Åtvids socken.33 Från 1850-talet 
fanns också ett apotek och ett sjukhus i Åtvid. Fideikommissets innehavare utsåg apoteksfö
reståndare och bekostade sj ukhuset och dess underhål t.34 Brukets anställda erhöll dessutom 

kostnadsfri medicin och läkarvård.35 Den första utbildade barnmorskan anställdes 1828, en 
anställning som bara varade ett år. Nästa examinerade barnmorska anställdes 1838, och däref
ter faruis det under hela 1800-talet en barnmorska i socknen.36 

I Skeda fanns ingen läkare stationerad, utan Skeda tillhörde under uppsatsens undersök
ningsperiod Linköpings provinsialläkaredistrikt.37 I Skeda fanns inte heller något apotek eller 
något sjukhus, och förmodligen var medicin och läkarvård inte kostnadsfritt. En utbildad 

30 Bengtsson, se framför allt s 60ff. 

3 I Jan Sundin & Lars-Göran Tedebrand, "Dödlighet och sjuklighet i svensk jämbruksmiljö 1750-1875", Scandia 198 1, s 67-
108. 

32 Husförhörslängder för Arvids församling, A1:3 s 38; Inkomna handlingar, allmän serie, E2, volym 82: 1840, brev 2556; 
Årsberättelser från provinsialläkare, E5A, Åtvids distrikt 1844-1895. 

33 Årsberättelser från provinsialläkare, E5A, Åtvids distrikt 1844, 1862, 1874. 

34 Årsberättelser från Provinsialläkare, E5A, Arvids distrikt 1853, 1855, 1856, 1863; Nordenströms relation , BAA; Alfred 
Lcvenin, C.F.V. Schimmclpfennig, K.A. Ahlberg, Sveriges Apotekarhistoria, band 1, (Stockholm, 19 10-1918). s 483f. 

35 Arsberäuclscr från provinsialläkare, E5A, Arvids distrikt 1874. 

36 Sockenstämmoprotokoll för Arvid, K.la:2 1826-1858: 13 maj 1828 §6, 17 augusti 1828, 23 oktober 1838 §5; Årsberät
telser för provinsialläkarc, E5A, Åtvids distrikt 1844-1895. 

37 Årsberättelser från provinsialläkare, E5A, Linköpings distrikt 1840-1864; Sockenstämmoprotokoll för Skeda, Kl:6 1845-
1862: 18 juli 1858 §3. 

20 



barnmorska boende i Linköping anställdes av socknen 1832. Mellan 1834- 1844 bodde denna 
barnmorska i socknen, men flyttade sedan åter till Linköping och miste dätmed sin tjänst.38 
Skeda kom därefter att vid behov hämta barnmorskehjälp frän Linköping som låg ca I mil 
från Skeda.39 

Andra faktorer som var typiska för bruksmiljöer kan naturligtvis också ha påverkat död
lighetsnivån. Ett exempel är att samtidigt som bruksorterna utgjorde ett slags enklaver vars 
sockengränser effektivt kunde stängas av så att socknen isolerades vid t ex epidemier, så var 
de också ett slags tätorter med livliga yttre kontakter. Detta förhållande borde ha skapat en 
större risk för exponering och spridning av sjukdomar i relation till rena landsbygdsmiljöer.40 

Fäders strategier och barns omhändertaganden vid modersdeprivation 
Beräkningarna angående de föräldradepriverade barnens omhändertaganden är individbasera
de. Ett och samma barn kommer därmed endast att kunna ingå i en typ av omhändertagande. 
Om det i en familj ingick flera barn kan dessa barn komma att sortera under olika omhänder
taganden, trots att de alltså tillhörde samma familj - allt beroende på förälderns val av strategi 
och tidpunkten för strat1::gi11. Dt:ssa grupperingar vållar inga större problem då de flesta av de 
faders- och modersdepriverade barnen verkligen bara ingick i en typ av omhändertagande. Ett 
barn som t ex fick en styvförälder blev sällan också ett fosterbarn. Visserligen kunde ett barn 
under sin uppväxt få uppleva att fadern gifte om sig flera gånger och att barnet därmed fick 
den ena styvmodern efter den andra, men barnet var ändå hela tiden ett styvbarn. Eller också 
kunde ett fosterbarn komma till flera fosterhem innan det blev 15 år, och därmed också få 
flera fosterföräldrar, men barnet var ändå hela tiden ett fosterbarn. Antalet barn och antalet 
omhändertaganden blir därmed detsamma. 

Den gruppering som är något mera problematisk när det gäller typ av omhändertagande, 
är den som rör de barn som förlorade båda sina föräldrar. För de barn som hade två föräldrar 
gick det oftast en tid mellan förlusten av den första och den andra föräldern. Den förälder som 
först blev lämnad ensam hann då kanske att gifta om sig, och barnet fick under en tid en styv
förälder. När så barnet förlorade även den andra föräldern kunde barnet få stanna kvar hos 
styvföräldern, som i vissa fall efter en tid själv gifte om sig. I enlighet med den definition av 
fosterbarn som används i den här uppsatsen har alla barn som förlorade båda sina föräldrar 
räknats som fosterbarn, vare sig de fick stanna hos styvföräldern, eller fick stanna hos styv
föräldern tillsammans med de1mes nya gemål. 

Även föräldrarnas strategier är individbaserade. Detta innebär dock i vissa fall att en och 
samma förälder kan förekomma i mer än en typ av strategi. När Sven Waernbergs hustru Ma
ria dog i april 1858 lämnade hon tre barn efter sig, som alla ingår i den födelsekohort som 
studerats. Waernberg gifte om sig nio månader efter hustruns död, och de två yngsta barnen 
fick då en styvmor. Den äldsta sonen Carl blev istället fosterbarn hos brukaren Johannes 
Månsson i Ämtenäs. Waernberg var far till alla barnen, men hans strategier för dem var oli

ka.41 Det totala antalet föräldrar och det totala antalet strategier kommer dänned inte att vara 
detsamma. 

38 Sockenstänm1oprotokoll fö r Skeda, K1 :5 1824-1 844: 9 december 1832, 11 november 1842 §6, 3 maj 1844 §9; lnnytt· 
ningslängdcr för Skcda, B: 11806-1848: 1834; Utnyttn ingslängdcr fö r Sk eda, B: 1 1806- 1848: 1844. 

39 Sockenstämmoprotokoll för Skeda, Kl:6 1845-1862: 9 juni 1855 §9 ; Årsberättelser från Provinsialläkare, E5A, Linkö
pings distrikt 1863. 

40 Sundinffedebrand ( 1981), s 71, 98: Sundhetsnärnndens protokoll och handlingar K.5:a. 1834-1 853 ; Kolera Prorocol/e 
1853, 1855. (Osignerad volym i BAA). 

41 Sven Waemberg 1815.04. 17. (Åtvid ) För de exempel vars källmaterial endast kommer från o lika kyrkböcker, har bara 
huvudpersonens namn, föde lsedata och socken angivits, d els fö r an undvika stora fotnoter, dels för a tt underlätta sökandet 
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Av Åtvidskohortens 1 163 barn förlorade 7% sin mor före 15 års ålder. Av Skedakohor
tens 524 barn miste 8,5% sin mor innan de fyllt 15 år. Samtliga modersdepriverade barn i de 
båda kohorterna hade blivit depriverade till följd av moderns dödsfall. Mödrarna var alla gifta 
då de avled och lämnade därmed en make efter sig. Dessa män blev per definition änklingar, 
och det är dessa änklingars strategier som närmare skall studeras i det här kapitlet. 

För de modersdepriverade barnen i Åtvidskohorten finns noteringar i källmaterialet angå
ende omhändertaganden för 64% av barnen, motsvarande siffra för Skedakohorten är 57%. 
Jag har dock undersökt vad som hände med samtliga modersdepriverade barn, dvs även de 
barn som saknar noteringar om omhändertaganden, och därmed samtliga fäders sätt att lösa 
den situation som förlusten av hustrun hade försatt dem i. Sammanlagt har således 84 barn 
fördelade på 47 fäder från Åtvidskohorten studerats, och från Skedakohorten 44 barn fördela
de på 31 fäder. Fädernas strategier har i enlighet med materialets utseende delats in i tre större 
grupper: de fäder som gifte om sig (barnet fick en styvmor och blev ett styvbarn); fäder som 
lämnade sina barn att fostras av andra personer än de själva (barnet fick en fosterföräl
der/ fosterföräldrar och blev ett fosterbarn) och de fäder som inte valde någon av de ovanstå
ende strategierna (barnet var kvar hos fadern). För samtliga dessa grupper har också det socia
la nätverkets betydelse studerats, dvs vilken roll framför allt familj, släktingar, vänner och 
faddrar spelade för barnens omhändertaganden och fädernas strategier. De olika typerna av 
omhändertagande av de modersdepriverade barnen i Åtvid och Skeda fördelar sig enligt tabell 
3. 

Tabell 3. Fördelningen av de olika typerna av omhändertagande för de modersdepriverade barnen 
i Åtvids och Sked a socken 1840-1864 

Socken Modersdepriverade barn Modersdepriverade barn Modersdepriverade barn Moders-
som fick en styvmor. som fick en som var kvar hos fadern. depriverade 

fosterförälder/fosterföräldrar barn 

Åtvid 49 58% 5 6% 30 36% 84 100% 

Skeda 18 41% 7 16% 19 43% 44 100% 

Källa: DDB. 

I ett samhälle där arbetsdelningen mellan män och kvinnor i familjerna fortfarande var levan
de, skapade troligtvis hustruns e ller mannens frånfälle många gånger en störd ordning som på 
något sätt behövde åtgärdas. Om hustrun framför allt hörde ti ll reproduktionssfären och man
nen till produktionssfären, innebar hustruns bortgång att den av makarna som hade det huvud
sakliga ansvaret för hem och hushåll, och för barnens vård och uppfostran, försvann. Gemen
samt för båda socknarna tycks ha varit att fäderna strävade efter att deras strategier så att säga 
skulle återskapa eller reparera ett tidigare familjeförhållande där hustruns plats så långt som 
möjligt kunde ersättas, då en majoritet av de modersdepriverade barnen i de båda socknarna 
antingen fick en styvmor eller en fosterförälder. 

Fäder som gifte om sig och barn som fick en styvmor 
Av de 47 männen i Åtvid som blivit änklingar valde 28 att gifte om sig, vilket innebar att 58% 
av de modersdepriverade barnen i Åtvid fick en styvmor. Av de 31 männen i Skeda som hade 
förlorat sin hustru gifte 12 män om sig, vilket innebar att 41 % av de modersdepriverade bar
nen i Skeda fick en styvmor. 42 

efter dessa personer. 
42 Fem av männen i Atvid, och en av männen i Skeda, valde två olika strategier för omhändertagande av sina barn. 
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Grnvarbetare Petter Johan Mathssons hustru Anna Maria Björling dog av smittkoppor i 
juli 1851, endast 33 år gammal. Bara ett är senare gifte Mathsson om sig med pigan Cajsa 
Greta Björling som i likhet med Petter och hans fyra barn bodde vid Mormorsgruvan. Cajsa 

Greta var en yngre syster till Petters förra fru och tillika barnens moster.43 Mathsson gifte om 
sig bara en kort tid efter s in hustrns bortgång. Och det var han inte ensam om att göra. Tiden 
som passerade mellan hus truns död och änklingarnas omgiften varierade mellan 6 månader 
och 9 år. I genomsnitt g ifte männen i Åtvid om sig 1,5 - 2 år efter hustruns död, medan män
nen i Skeda väntade något längre - i genomsnitt 2,5 - 3 år efter hustruns död. Det är svårt att 
avgöra vilka faktorer som haft betydelse för hur länge änklingarna väntade med att gifta om 
sig. Deras ålder, deras ekonomiska situation och deras familjesituation, dvs hur många barn de 
hade och hur gamla barnen var, och vilken hjälp hushållet kunde erbjuda genom t ex tjänste
folk, spelade naturligtvis en viktig roll. Även om något entydigt resultat inte framkommit, så 
finns det en tendens att yngre änklingar med ett eller flera mindre barn, utan tjänstefolk i sitt 
hushåll , hade mera bråttom att gifta om sig än äldre änklingar där barnen, om än inte färre till 
antalet, var äldre och där hushållet inkluderade tjänstefolk. 

Dara 7% av de änklingar i Åtvid som gifte om sig, valde att gi fta sig med en änka, mot
svarande siffra för Skeda var 25%. Många änklingar gifte om sig med en piga från samma 
gård eller sarnnrn hushåll. Petter Mathsson gifte om sig med sin svägerska. Andra gifte sig 
med vänners, grannars eller arbetskamraters döttrar. För änklingarna i Åtvid har jag funnit 
samband enligt exemplen ovan vid 50% av omgiftena. För Skedas änklingar var motsvarande 
siffra 40%. De flesta männen i Åtvid gifte om sig med en kvinna från orten. I hela 90% av 
omgiftena kom den nya hustrun från Åtvids socken. Männen i Skeda hämtade däremot många 
av sina nya gemåler från andra socknar, vi lket resulterade i att 60% av kvinnorna kom från 
Skeda. 

Frågan är hur fädernas omgifte påverkade de modersdepriverade barnens s ituation, och i 
vilken grad samhällsstrukturerna haft betydelse för denna typ av strategi. Att en större andel 
av änklingarna i Åtvid än i Skeda gifte om sig ökade de moderlösa barnens överlevnadschan
ser mer i Åtvid än för de moderlösa barnen i Skeda. Bara ett av de modersdepriverade barnen i 
Åtvid som fick en styvmor dog före 15 års ålder, vilket innebar att dödligheten sjönk från 
13% till 2% i jämförelse med de modersdepriverade barn som inte fick en styvmor. I Skeda 
sjönk dödligheten under motsvarande förhållanden från 32% ti ll 17%, då endast tre av de mo
derlösa barnen som fick en styvmor dog innan de uppnått 15 års ålder. 

Dödlighet och överlevnadschanser är mätbara effekter av föräldradeprivation. Vad som 
inte går att mäta är de emotionella effekterna för de barn som fick en styvmor. Vad som kan 
framhållas är att många av de modersdepriverade barnen i den här undersökningen fick en 
styvmor, och att deras situation inte var allt för ovanlig i det samhälle och den tid de levde i. 
Källmaterialet vittnar överhuvud taget inte om hur de föräldralösa barnen upplevde sin situa
tion. Endast vid ett tillfälle återfinns en antydan om att förhållandet mellan barnen och deras 
nya föräldrar kunde vara påfrestande ur barnets synvinkel. Petter Theodor hade placerats hos 
fosterföräldrar men trivdes antagligen inte med familjen. I husförhörslängden står det kort och 
gott: 

"Rymdefr. Föräldrarna och var borta i 6 år. Aterkom d.14111854."44 

Få änklingar från de båda socknarna g ifte sig med en änka vilket betydde att bara ett litet antal 
barn fick styvsyskon genom faderns omgifte. Däremot fick många av de moderlösa barnen 

43 Pener Johan Mathsson 18 12.12.0 I. (Åt vid) 

JJ Petter Thcodor 1840.06. 17. (Åtv 1d) 
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halvsyskon genom att fadern och styvmodern ofta skaffade gemensamma barn. Detta förhål
lande kan ha skapat meningsskiljaktigheter vid t ex arvsskiften. Något som känslomässigt 
kanske var till fördel för de modersdepriverade barnen i Åtvid som fick en styvmor i förhål
lande till barnen i Skeda, var att änklingarna från Åtvid och deras nya hustrur hade ett större 
socialt samband, än vad som var fallet i Skeda. Detta förhållande i samband med att en större 
andel av männen i Åtvid gifte om sig med kvinnor från socknen, innebar kanske att flera mo
derlösa barn i Åtvid än i Skeda redan kände, eller åtminstone inte var helt obekanta med, de 
kvinnor som skulle ersätta deras avlidna mödrars plats i familjen. 

Det finns skillnader mellan Åtvid och Skeda när det gäller strategin omgifte. Framför allt 
gäller dessa skillnader andelen omgiften; andelen sociala samband mellan änklingen och den 
nya hustrun, samt andelen omgiften med kvinnor som kom från samma socken som änkling
arna. Alla dessa faktorer var gynnsammare för männen i Åt vid än för männen i Skeda. Erbjöd 
Åtvids samhällsstruktur andra handlingsmöjligheter än Skedas samhällsstruktur när det gällde 
dessa faktorer? Åtvids näringsliv befann sig under en stark expansionsfas där möjligheten till 
lönearbete utanför hemmet var stor. Befolkningen ökade kraftigt, födelsetalen steg och in
flyttningen till socknen var stö1Te än utflyttningen. I Skeda var förhållandena snarast de om
vända. Förutom jordbruket fanns det inte många sätt att försörja sig på. Jordbruket kunde inte 
heller föda en ökad befolkning, vi lket resulterade i att utflyttningarna blev större än inflytt
ningarna, och att födelsetalen sjönk. Efter 1860 minskade till och med socknens befolknings
antal. Dessa förhållanden borde ha skapat en betydligt yngre befolkningssamrnansättning i 
Åtvid än i Skeda. Många av änklingarna i Åtvid var yngre än änklingarna i Skeda, och deras 
familjebildning var därmed också yngre, vilket innebar att de hade färre äldre barn än vad 
männen i Skeda hade. Kanske hade änklingarna i Åtvid, som en följd av de goda konjunktu
rerna inom näringslivet, bättre framtidsutsikter och andra ekonomiska möjligheter att gifta om 
sig än änklingarna i Skeda. Och kanske hade änklingarna i Åtvid också större behov av att 
gifta om sig då deras familjer ofta innehöll yngre barn än vad familjerna i Skeda gjorde. Be
folknings-sammansättningen tycks också ha gjort det lättare för änklingarna i Åtvid att finna 
en hustru, om än inte i deras omedelbara närhet, så åtminstone inom socknens gränser. 

Fäder som lämnade sina barn au fostras av andra och barn somfickfosterföräldrar 
Av de 47 männen i Åtvid som blivit änklingar valde 4 att lämna sina barn att fostras av andra 
än dem själva, vi lket innebar att 6% av de modersdepriverade barnen i Åtvid blev fosterbarn. 
Av de 3 1 männen i Skeda som hade förlorat sin hustru valde 6 män att lämna sina barn att 
fostras av andra än dem själva, vilket innebar att 16% av de modersdepriverade barnen i Ske
da blev fosterbarn.45 

Socknarna hade ett visst ansvar för föräldralösa barn, ett förhållande som förstärktes i och 
med 184 7 års fattigvårdsförordning. Förutom uppehälle skulle barnen också ha rätt till kristlig 
uppfostran och undervisning. Om föräldrar åsidosatte vården och uppfostran av sina barn 

kunde fatt igvårdsstyrelsen ingripa och vidta åtgärder som förbättrade barnens situation.46 
Anledningen till att barn som fortfarande hade en förälder lämnades ti ll fosterföräldrar var i de 
flesta fall i den här undersökningen att föräldern inte ansåg sig klara av sin situation ekono
miskt, eller inte ansåg sig klara av att uppfostra sina barn på egen hand. Det var därmed ofta 
föräldern själv som bad socknen om hjälp. När sockenstämman eller fattigvårdsstyrelsen fat-

45 En av männen i Åtvid, och två av männen i Skcda, valde två olika strategier för omhändertagande av sina barn. 
46 Anna-Maria Skoglund, Fa11igvårde11 på den svenska la11dsbygde11 år 1829, Rapport i Socialt arbete nr 58-1 992, Stock
holms universitet (Stockholm, I 992), s 141-152; Sockenstämmoprotokoll för Åtvid, K.la:2 1826- I 858: 5 september I 847 
§ 1-15; Fa11igvårdsstyrclscns protokoll för Skeda, i: A:I I 846-1860: 2 I navcmbcr 1847§1-19. 
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tade beslut i ärenden rörande fosterbarn, var dessa beslut många gånger bara ett slags bekräf
telse på ett förhållande som redan var reglerat, dvs många gånger hade de barn som förlorat en 
förälder redan kommit till ett fosterhem innan beslutet om barnets fosterhemsplacering fatta
des av socknens representanter. Sockenstämmornas och fattigvårdsstyrelsens beslut angående 
fosterbarn gällde dock inte bara till vilka fosterföräldrar barnet skulle komma, utan också för 
hur lång tid placeringen av barnet skulle gälla, och vilken ersättning för barnets vård och upp
fostran som skulle utgå. Fosterföräldrarna förband sig i regel att ta emot barnet i sitt hem un

der ett års tid.47 Detta innebar att en del av barnen fick erfara fler än en fosterfamilj och fler 
än ett fosterhem före 15 års ålder. Många barn fick dock stanna kvar i ett och samma foster
hem under hela sin uppväxt. Ersättningen till fosterföräldrarna tycks ha varierat, framför allt 
efter barnets ålder. Ju yngre barnet var ju högre var ersättningen. Vid 14-15 års ålder upphör
de ersättningen helt eftersom barnet då ansågs vara i arbetsför ålder. En del fosterföräldrar 

krävde dock ingen ersättning alls.48 
lnte något av de modersdepriverade barnen från Åtvid eller Skeda som placerades i fos

terhem kom till sina faddrar. Däremot har det sociala nätverket i form av familj, släkt och 
värn1er hafi en viss betydelse för var fosterbarm:n plact:ra<lt:s. Kort tid efter an Carls mor Gert
rud Bättring hade dött lämnades han till föräldrarnas granne, brukaren Arwid Arwidsson i 
Kägglelöth. Arwidssons dotter var en av Carls faddrar och troligen kände Carls familj och 
Arwidssons varandra väl. Efter en tid flyttade Carl till ett nytt fosterhem vid Mormorsgruvan, 
närmare bestämt till Carls moster Anna Brita Bättring. Visserligen hade Carl fått erfara flera 
fosterföräldrar och flera fosterhem under en kort period, men han hade ändå fått komma till 
människor han kände igen, och dessutom fått stanna kvar i den socken där han var född.49 För 
tre av de fem modersdepriverade fosterbarnen i Åtvid har ett samband mellan fosterhemspla
ceringarna och det sociala nätverket kunnat urskiljas. Av de sju modersdepriverade fosterbar
nen i Skeda har inte något samband mellan fosterhemsplaceringarna och det sociala nätverket 
kunnat urskiljas. Ett av de fem modersdepriverade fosterbarnen i Åtvid placerades i en arman 

socken. Det var Emma Carolina som fick flytta till en syster i Dalhems socken.SO Av de sju 
modersdepriverade fosterbarnen i Skeda placerades inte mindre än sex av dem i en annan 
socken och vad källorna förtäljer var de nya föräldrarna alltså inte s läkt med barnet ifråga. 

Varför fosterföräldrar tog emot andras barn i sina hem kan bara bli spekulationer, då det 
fanns en rad olika varianter. Kanske innebar omhändertaganden av barn ett ekonomisk till
skott då fosterföräldrarna fick ersättning från socknen för deras vård och uppfostran, samtidigt 
som barnen säkert kunde uträtta en del sysslor åt sina nya föräldrar. Kanske ersatte fosterbar
net det barn som fosterföräldrarna aldrig själva hade fatt . Kanske var omhändertaganden av 
fosterbarn ett sätt att hjälpa sin egen släkt. 

Hur fosterbarnen upplevde sin situation varierade säkert i förhållande till vilket syfte fos
terföräldrama hade med barnens omhändertaganden. Förhållandet mellan fosterföräldrar och 
fosterbarn var under den här tiden inte rättsligt reglerat. Fosterbarnet betraktades inte som 
fosterföräldrarnas eget barn utan som tjänare, och var dätmed inte berättigad till arv efter fös-

47 Sockens1ämmopro1okoll för Å1vid, K.la:2 1826-1858, K.la:4 1858-1 862; Fa11igvårdss1yrelsens pro1okoll för Å1vid, i: 
K.la:3 1844- 1862 ; Sockenstämmoprotokoll för Skeda, Kl:5 1824-1 844, Kl:6 1845- 1862; Ko mmunalnämndens protokoll fö r 
Sk eda A: I 1846-1 860. 

48 Se I ex Sockens1ämmoprotokoll för Åtvid, K.la:2 1826-1 858: 5 september 184 7 §6, Sockennämndens protokoll fö r 
Skeda, i: A:I 1846- 1860: 6 april 185 1 §4. 

49 Carl Johan Alfnd 1842.06.04. (Ålvid) 

50 Emma Carohna 1847. 11.23. (Åtvid) 
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terföräldrama, eller berättigad att anta fosterföräldrarnas släktnamn. 51 Visserligen verkar det 
som om många barn i den här undersökningen hade en stark ställning inom fami ljen, men 
deras förhå llanden var alltså inte tryggade genom lagen. Rent känslomässigt var det säkert 
lättare för ett barn att flytta till ett fosterhem där barnet redan kände sina nya fosterföräldrar, 
eller åtminstone att få vara kvar i de omgivningar barnet var van vid, dvs i sin egen socken. 

Strategierna när det gäller fosterhemsplaceringar skiljer sig åt mellan Åtvid och Skeda. 
En större andel av de modersdepriverade barnen i Skeda än i Åtvid blev fosterbarn. Förvisso 
innebar fosterföräldrars liksom styvföräldrars närvaro, att dödligheten före 15 års ålder sjönk 
då inget av de modersdepriverade fosterbarnen vare sig i Åtvid eller Skeda dog innan de fyllt 
15 år. Men fosterhemsplaceringarna innebar också att majoriteten av fosterbarnen från Skeda 
skildes från sin släkt och sin hemort, vilket inte var fallet för fosterbarnen i Åtvid. Materialet 
om de modersdepriverade fosterbarnen från de båda socknarna är kanske för litet för att dra 
några slutsatser om samhällsstrukturens betydelse för varför strategierna skilde sig åt. Det 
finns ändå ett förhållande som kan framhållas i detta sammanhang och som jag fär tillfälle att 
återkomma till i de andra undersökningsdelarna. I en samhällsstruktur där näringsl ivet blomst
rade och där få människor lämnade sin hemort, borde släkt- och vänskapsförhällandena ha 
kunnat växa till sig och breda ut sig på ett annat sätt än vad som borde ha varit möjligt i Ske
da, där näringslivet stagnerade och befolkningen minskade. Det sociala nätverket var därför 
troligen större i Åtvid än i Skeda, vilket möjliggjorde att änklingarna i Åtvid hade lättare att 
finna fosterföräldrar som barnet kände, eller åtminstone gav dem möjligheter att placera sina 
barn inom socknen. 
Fäder som varken gifte om sig eller lämnade sina barn att fostras av andra, och barn som var 
kvar hos fadern 
Av de 47 männen i Åtvid som blivit änklingar valde 20 att varken gifta om sig e ller att lämna 
sina barn till fosterföräldrar, vilket innebar att 36% av de modersdepriverade barnen i Åtvid 
bodde kvar hos fadern. Av de 31 männen i Skeda som hade förlorat sin hustru valde 16 att 
varken gifta om sig eller att lämna sina barn till fosterföräldrar, vilket innebar att 43% av de 
modersdepriverade barnen i Skeda bodde kvar hos fadem.52 

Carl Jonsson var 50 år när hans hustru Maja Stina dog 1848. Paret hade då 6 barn som 
alla bodde kvar hemma på rusthållet i Kulla. Det äldsta barnet var 22 år då modem gick bort -
det yngsta bara en månad. På rusthållet i Kulla fanns pigor och drängar både före och efter 
Maja Stinas död. Samtliga barn skulle efter modems bortgång komma att bo kvar hos fadern 
till de blev 15 år eller äldre. Carl Jonsson behövde kanske inte gifta om sig eller lämna sina 
barn till fosterföräldrar, eftersom äldre hemmavarande barn och tjänstefolk kunde hjälpa till 
med de mindre barnens vård och uppfostran.53 

Av de 20 männen i Åtvid som varken gifte om sig eller lämnade sina barn att fostras av 
andra, hade 45% av dem antingen tjänstefolk och/eller äldre hemmavarande barn, fram ti lls de 
moderlösa barnen som ingår i den här undersökningen fyllde 15 år.54 Under sådana förhållan
den levde 57% av de 30 modersdepriverade barnen som varken fick en styvmor eller en fos
terförälder. Inget av dessa barn dog före sin 15-årsdag. 1 Skeda levde endast 19% av fäderna 
och 16% av barnen under sådana förhållanden som beskrivits ovan. Inte heller något av dessa 
barn dog före 15 års ålder. Även om undersökningsgrupperna inte har socialgiuppsrelaterats, 

; I Göran Inger, Svensk rällshistoria ( 1980), 4 : I uppi. (Malmö, 1997), s 206f. 

52 Fyra av männen i Atvid, och tre av männen 1 Skeda, valde två olika strategier för omhändenagande av sina barn. 

;J Carl Jonsson 1797.07.29. (Åtvid) 

s4 Som äldre hemmavarande barn har jag räknat de barn som var minst I 0 år äldre än det eller de barn som ingår i den här 
studien. 
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så är det ändå värt att i detta sammanhang notera att det också fanns torpare som hade tjänste
folk. 

I Åtvid levde 11 änklingar med sina barn utan vare sig tjänstefolk eller äldre barn i hem
met. Av de 13 barn som bodde ensamma med sina fäder var 11 av dem mellan 8-15 år då mo
dern dog. Fyra av de 13 barnen, bland annat de två yngsta, skulle inte få uppleva sin 15-
årsdag. I Skeda levde 13 änklingar med sina barn utan någon hjälp av tjänstefolk eller äldre 
barn. Av de 16 barn som bodde ensamma med sina fäder var 13 av dem mellan 7-15 år då de 
förlorade sin mor. Sex av de 16 barnen dog före 15 års ålder, varav tre redan som spädbarn. 

Av de modersdepriverade barnen i de båda socknarna hade de barn som inte fick en 
styvmor eller en fosterförälder den högsta dödligheten och de sämsta överlevnadschanserna. I 
Åtvid dog 13% av dessa barn före 15 års ålder, i Skeda 32%. Det fanns dock stora skillnader 
inom denna grupp. De barn vars fäder kunde få hjälp av äldre hemmavarande barn och/eller 
av t ex en piga i hushållet, överlevde alla sin 15-årsdag. Att andelen fäder som valde denna 
strategi, och att därmed andelen barn som levde under dessa förhållanden var större i Åtvid än 
i Skeda tycks alltså ha resulterat i ett gynnsammare förhållande för barnen i Åtvid än för mot
svarande barn i Skeda. För de modersdepriverade barnen vars fäder däremot inte gifte om sig, 
inte lämnade sina .barn att fostras av andra, eller inte hade äldre hemmavarande barn och/eller 
tjänstefolk, var situationen betydligt sämre. För dessa barn var dödligheten störst och överlev
nadschanserna sämst bland de modersdepriverade barnen i båda socknarna. Allra värst tycks 
situationen ha varit för de riktigt små barnen . De två moderlösa spädbarnen i Åtvid, och de tre 
moderlösa spädbarnen i Skeda som levde ensamma med sina fäder dog alla innan de fyllt ett 
år. För de fäder som levde ensamma med sin barn förvärrades tydligen också den ekonomiska 
situationen på ett mera radikalt sätt i Skeda än i Åtvid, då 6 av de 13 männen i Skeda blev 
fatt ighjon efter hustruns bortgång. I Åtvid benämndes däremot ingen änkling som fattighjon 
efter hustmns död. 

Kan då dessa fäders handlingar kallas för strategier? De änklingar som hade tjänstefolk 
och/eller äldre barn som kunde hjälpa till med de yngre barnens vård och uppfostran, tyckte 
kanske inte att de behövde vidta några ytterligare åtgärder för att klara av den situation som 
föräldradeprivationen hade försatt dem i. Deras handlingar kan utan tvekan betraktas som en 
strategi, som ett planerat tillvägagångssätt. Men hur skall då de handlingar uppfattas där de 
moderlösa barnens fäder varken hade äldre barn eller tj änstefolk, utan levde ensamma med 
sina barn? Oberoende av hur utgången blev för dessa fäder och deras barn så handlade de med 
all säkerhet utifrån de möjligheter och begränsningar som just deras situation erbjöd. Att be
hålla sina barn var för dem ett tillvägagångssätt som var medvetet och genomtänkt, och som 
för dem syftade till att klara av de förhållanden som hade blivit följden av hustruns bortgång. 
Enligt min mening använde sig även dessa fäder av strategier och agerade rationellt i förhål
lande till sin egen situation. Vore det inte att göra sig skyldig till vad Göran B Nilsson kallar 
kronologisk imperialism att påstå något annat? 

Mödrars strategier och barns omhändertaganden vid fadersdeprivation 
Av Åtvidskohortens 1163 barn blev 15% fadersdepriverade före 15 års ålder. Av Skedakohor
tens 524 barn blev 16% fadersdepriverade innan de uppnått 15 års ålder. Till skillnad från de 
moderlösa barnen blev inte a lla de faderlösa barnen depriverade till följd av faderns dödsfall. 
Många av barnen var i avsaknad av en far redan från födseln då deras mödrar var ogifta. Att 
vara fadersdepriverad till följd av faderns dödsfall, eller att vara i avsaknad av fadern redan 
från födseln utgjorde majoriteten av orsakerna till fadersdeprivationen, men det fanns även 
andra orsaker. Ett föräldrapar skilde sig, och en kvinna blev ensam med sina barn til l fö ljd av 
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att hennes man utvandrade till Amerika. Förutom dessa två kvinnors strategier är det alltså 

änkors och ogifta mödrars strategier som skall studeras i det här kapitlet.55 
För de fadersdepriverade barnen i Åtvidskohorten finns noteringar i källmaterialet angå

ende omhändertaganden för 45% av barnen, motsvarande siffra för Skedakohortens faders
depriverade barn är 30%. Liksom för de modersdepriverade barnen har jag undersökt vad som 
hände med samtliga fadersdepriverade barn, och därmed samtliga mödrars sätt att lösa den 
situation som avsaknaden eller förlusten av barnafadern hade försatt dem i. Sammanlagt har 
således 176 barn fördelade på 128 mödrar från Åtvidskohorten studerats, och från Skedako
horten 84 barn fördelade på 54 mödrar. I Åtvid var 61 % av mödrarna ogifta och 50% av bar
nen utomäktenskapliga. I Skeda var 39% av mödrarna ogifta och 26% av barnen utomäkten
skapliga. 

Mödrarnas strategier har grupperats på samma sätt som fädernas strategier. De olika ty
perna av omhändertagande av de fadersdepriverade barnen i Åtvid och Skeda fördelar sig en
ligt tabell 4. 

Tabell 4. Fördelningen av de oli ka typerna av omhändertagande för de fadersdcprivcrade barnen 
i Åtvids och Skeda socken 1840-1864 

Socken Fadersdepriverade barn Fadersdepriverade barn som Fadersdepriverade barn Faders-
som fick en styvfar. fick en som var kvar hos depriverade 

fosterförälder/fosterföräldrar modern. barn 

Åtvid 65 37% 14 8% 97 55% 176 100% 

Sk eda 18 22% 7 8% 59 70% 84 100% 

Källa: DDB. 

Totalt sett skiljer sig andelen av kvinnornas strategier från männens, och därmed också ande
len av barnens omhändertaganden. Bland de modersdepriverade barnen fick en majoritet an
tingen en styvmor eller en fosterförälder. För de fadersdepriverade barnen är förhållandet det 
omvända, då en majoritet av dessa barn var kvar bos modem. Resonemanget om arbetsdel
ningen mellan män och kvinnor i familjesfären skulle kunna appliceras även på kvinnornas 
strategier. Om kvinnans frånfälle innebar att mannen miste den del av familjen som framför 
allt hade ansvaret för hemmets sfär, så innebar mannens bortgång att den familjemedlem som 
framför allt hade haft det ekonomiska ansvaret för fami ljens försörjning försvann. Om man
nens strategier syftade ti ll att på något sätt ersätta hustrun och hennes ansvarsområde, borde 
kvinnors strategier omvänt ha syftat till att ersätta mannen och dennes ansvarsområde. Dessa 
förhållanden skall ses som gällande även för de ogifta mödrarna, då deras ekonomiska situa
tion borde varit minst lika påfrestande som för de kvinnor som hade förlorat sin äkta hälft. De 
flesta änklingar valde de facto strategier som på olika sätt åstadkom en slags ersättning av 
hustrun, antingen genom omgifte, genom att barnet fosterhemsplacerades, eller genom hjälp 
av äldre hemmavarande barn och/eller tjänstefolk. För kvinnorna var tydligen inte omgifte 
eller placering av barnen i fosterhem det huvudsakliga sättet att lösa den situation som avsak
naden eller frånfället av mannen hade försatt dem i. Det kan dock tänkas att de ogifta mödrar
nas och änkornas strategier skilde sig åt just på grund av deras olika förhållanden, och på 
grund av de möjligheter och begränsningar som fanns för dem i den samhällsstruktur de till
hörde. 

55 Dessa 1vå kvinnor och deras strategier har p g a deras ringa antal förts 1ill gruppen kvinnor med inomäktenskapliga barn, 
dvs 1ill änkorna. Ingen av de två kvinnorna gifle om sig eller lämnade sina barn till fosterföräldrar, utan barnen var kvar hos 
sin mor. 
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Mödrar som gifte sig eller gifte om sig och barn som fick en styvfar 
Av de 128 mödrarna i Åtvid som antingen var i avsaknad av en man eller som hade förlorat 
sin make, valde 53 mödrar att gifta sig eller gifta om sig, vilket innebar att 37% av de faders
depriverade barnen i Åtvid fick en styvfar.56 Av de 54 mödrarna i Skeda som befann sig i 
samma situation, valde 16 mödrar att gifta sig eller gifta om sig, vilket innebar att 22% av de 
fadersdepriverade barnen i Skeda fick en styvfar.57 

Strategin giftermål/omgifte skilde sig dock åt inte bara mellan män och kvinnor, och 
mellan kvinnorna i de båda socknarna, utan också inbördes mellan ogifta mödrar och änkor. I 
båda socknarna gifte sig en större andel av de ogifta mödrarna än vad änkorna gjorde. (Se 
tabell 5) Att en större andel av de ogifta mödrarna i Åtvid än i Skeda gifte sig, kan kanske ha 
berott på att äktenskapsmarknaden på grund av befolkningssammansättningen var större i Åt
vid än i Skeda, och/eller att ogifta mödrar accepterades på ett annat sätt i Åtvid än i Skeda. 

Tabell 5. Andelen mödrar med utomäktenskapliga barn som gifte sig, samt 
andelen änkor som gifte om sig i Åtvids och Skeda socken 1840-1864 

Socken Andelen mödrar med Andelen änkor som 
utomäktenskapliga barn gifte om sig. 
som gifte sig. 

Atvid 46% 34% 

Sk eda 33% 27% 

Källa: DDB. 

De flesta av de ogifta mödrarna var unga kvinnor som hade fött sitt första barn. Endast fyra av 
de kvinnor som gifte sig hade fler än ett utomäktenskapligt barn. Majoriteten av kvinnorna 
med utomäktenskapliga barn var dessutom yngre när de gifte sig, än vad änkorna var när de 
gifte om sig. 

Totalt sett dröjde det längre tid irman de fadersdepriverade barnen i jämförelse med de 
modersdepriverade fick en styvförälder. Mödrarna med de utomäktenskapliga barnen i båda 
socknarna gifte sig i genomsnitt 3 år efter barnets födelse. Den tid som passerade mellan det 
utomäktenskapliga barnets födelse och modems giftermål varierade mellan 1 månad och 11 
år. Åtta av de utomäktenskapliga barnen i Åtvid, och ett av de utomäktenskapliga barnen i 
Skeda var föräktenskapliga. Mödrarna till dessa barn gifte sig alla med barnets far före barnets 
I -årsdag. 58 

Änkorna i Skeda väntade i genomsnitt 3 är med att gifta om sig, medan änkorna i Åtvid i 
genomsnitt gifte om sig först 5 är efter makens död. Tiden som passerade mellan makens 
bortgång och änkornas omgiften vaiierade mellan I och 14 är. Till skillnad frän änklingarna 
och mödrarna med utomäktenskapliga barn, gifte ingen änka om sig förrän tidigast ett är efter 

56 Ett av dessa barn har inte kunnat följas hela observationstiden eftersom barnet nyttade cill Amerika vid 13,6 års ålder. 
Detta barn har ändå inkluderats i undersökningen och betraktats så som överlevande vid 15 års ålder. 

57 Sex av kvinnorna i Åtvid, och två av kvinnorna i Skeda, valde två olika stracegier för omhändertagande av sina barn. 

58 Ann-Sofie Kälvemark (Ohlander) har visat au det på landsbygden under 1800-talel var relativt vanligt att kvinnor var 
gravida redan före giftermålet. och att utomäktenskapliga barn inte utgjorde något hinder för modern att gifta sig. Kälvemark 
menar att differentierade mönster mellan olika socknar, när det gäller föräktenskapliga konceptioner och utomäktenskapliga 
födslar, troligen inte bara speglade sociala och ekonomiska förhållanden ulan också traditionella och kulturellt betingade 
faktorer. Ann-Sofie Kälvemark, "Att vänta barn när man gifter sig: Föräktenskapliga förbindelser och giftermålsmönster i 
1800-talets Sverige" Historisk Tidskrift 1977, s 181 -1 89. 
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makens bortgång. Detta förhållande kan delvis ha berott på de föreskrifter om sorgetider som 
under den här tiden gällde framför allt för änkor. I en kunglig förordning från 1810 föreskrevs 
att kvirmor inte fick ingå nytt äktenskap förrän 310 dagar efter upplösningen av det tidigare 
äktenskapet. Syftet med detta förbud var att man skulle vara säker på att kvirman inte var 
gravid från det tidigare äktenskapet.59 

Det finns en tendens att yngre kvirmor med ett eller ett fåtal mindre barn hade mera bråt
tom att gifta sig eller gifta om sig, eller hade större möjligheter att göra så, än vad äldre kvin
nor med flera barn hade. Att änkorna inte gifte om sig i samma omfattning som änklingarna, 
eller i samma omfattning som mödrarna med utomäktenskapliga barn kan naturligtvis ha haft 
flera förklaringsgrunder. Kanske fanns det andra möjligheter för dessa kvinnor att hantera den 
situation de befann sig i, både i förhållande till änklingarna och till mödrarna med utomäkten
skapliga barn. Kanske begränsades de också på ett annat sätt att gifta om sig genom att de för 
det mesta var äldre och genom att de hade flera barn än vad de ogifta mödrarna hade. Jag får 
ti ll fälle att återkomma till detta resonemang senare i undersökningen. 

Av de ogifta mödrarna och änkorna i Åtvid gifte sig 17% med en änkling, motsvarande 
siffra för Skeda var 31 %. I jämförelse med änklingarna var det alltså vanligare för de ogifta 
mödrarna och änkorna att gifta sig med någon som varit gift tidigare. Därmed var det också en 
större andel av de fadersdepriverade än av de modersdepriverade barnen som fick styvsyskon. 
Många kvinnor med utomäktenskapliga barn gifte sig med en man från sanuna gård eller 
samma plats där de själva arbetade. Andra kvirmor gifte sig med sin arbetsgivare, eller t ex 
med faderns vän eller arbetskamrat. Änkorna gifte sig ofta med en man från samma område 
eller samma gård. Precis som änklingarna ibland gifte sig med en piga från samma hushåll, så 
gifte sig änkorna med en dräng från samma gård. Så gjorde t ex Maja Stina Jonsdotter när 
hennes make Johannes Nygren och tillika brukaren på Nynäs hade lämnat jordelivet. Eric 
Gustaf Johansson var dräng på Nynäs. Genom giftermålet med Maja Stina tog han makens 
plats och blev hemmansbrukare på Nynäs. Hon var 43 år, han 27. Hon fick en yngre man och 
en ny familjeförsörjare. Han fick en familj och en bättre social position. Ibland var ömsesidig
heten omisskännlig. 60 

För de ogifta mödrarna och änkorna i Åtvid har jag funnit samband enligt exemplen ovan 
i hela 67% av giftermålen, för Skeda var motsvarande siffra endast 13%. De flesta kvinnorna i 
Åtvid gifte sig eller gifte om sig med en man från orten. I 88% av giftermålen kom marmen 
från Åtvids socken. Omvänt var en så stor andel som 69% av de män som kvinnorna från 
Skeda äktade från en annan socken. I 50% av dessa giftermål flyttade dessutom kvinnorna till 
en annan socken för att gifta sig. 

I likhet med de modersdepriverade barnen ökade de fadersdepriverade barnens överlev
nadschanser före 15 års ålder avsevärt om de fick en styvförälder. Särskilt markant var detta 
för de utomäktenskapliga barnen som fick en styvfar. Överlevnadschanserna för de utomäk
tenskapliga barnen i de båda socknarna ökade nämligen med så mycket som ca 240%, i j äm
förelse med de utomäktenskapliga barn som inte fick en styvfar. För de inomäktenskapliga 
fadersdepriverade barnen i Åtvid som fick en styvfar sjönk dödligheten före 15 års ålder från 
10% till 4%, i jämförelse med de inomäktenskapliga fadersdepriverade barn som inte fick en 
styvfar. I Skeda var inte skillnaden så stor som i Åtvid, då dödl igheten för motsvarande barn 
endast sjönk från 15% till 14%. 

En större andel av de faderlösa barnen i Åtvid fick en styvfar än vad barnen i Skeda fick, 
vilket var ett förhållande som gav ett mera positivt utslag när det gällde överlevnadschanserna 

59 Inger, s 90f, l 98f. 

60 Maja Stina Jonsdottcr 1800. 10.19. (Åt vid) 
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för änkornas barn i Åtvid än i Skeda. Trots att en större andel av mödrarna med utomäkten
skapliga barn i Åtvid än i Skeda gifte sig, och trots att överlevnadschanserna för dessa barn 
ökade i samma omfattning i de båda socknarna om de fick en styvfar, så var ändå dödligheten 
före 15 års ålder högre bland de utomäktenskapliga barnen i Åtvid än i Skeda. Detta förhål
lande påminner om att styvföräldrars närvaro långt ifrån var den enda orsaken till dödlighets
nivån för barnen under den här tiden. 

Något som känslomässigt kan ha varit till fördel för de faderlösa barnen i Åtvid, i förhål
lande till barnen i Skeda, var att mödrarna och de män de gifte sig med hade ett större socialt 
samband. Detta förhållande i samband med att en större andel av mödrarna i Åtvid gifte sig 
med män som kom från Åtvids socken, innebar kanske att fler faderlösa barn i Åtvid redan 
kände, eller åtminstone inte var helt obekanta med de män som skulle bli deras styvfäder. Så 
långt finns en stor likhet mellan vad strategin giftermål/omgifte emotionellt kan ha betytt för 
både moderlösa och faderlösa barns omhändertaganden i de båda socknarna. Den stora skill
naden mellan socknarna, och mellan män och kvinnor i Skeda, var att en så stor andel av möd
rarna i Skeda flyttade till en annan socken för att där ingå äktenskap. För många av dessa barn 
betydde det troligen att de inte bara fick en f:örälder som de kanske inte kände igen, utan också 
att de fick lämna sin födelseo11. 

Som försök till förklaring varför en större andel av mödrarna med utomäktenskapliga 
barn i Åtvid än i Skeda gifte sig, har befolkningssammansättningen och attityden till ogifta 
mödrar och utomäktenskapliga barn tidigare framhållits. Kanske har denna schematiska för
klaringsmodell också ett visst värde för förhållandet att mödrarna från Skeda i så stor ut
sträckning begav sig till en annan socken för att gifta sig. Den största andelen av de mödrar 
som lämnade sin egen socken för att gifta sig tillhörde mödrar med utomäktenskapliga barn. 
Kanske var det för dessa kvinnor lättare att finna en make i en samhällsstruktur som erbjöd 
andra möjligheter till äktenskapsförbindelser och/ eller andra attityder till ogifta mödrar och 
deras barn, än vad den egna socknen gjorde. 

Mödrar som lämnade sina barn att fostras av andra och barn som fick fosterföräldrar 
Av de 128 mödrarna i Åtvid som hade fadersdepriverade barn valde 14 att lämna sina barn att 
fostras av andra än dem själva, vi lket innebar att 8% av de fadersdepriverade barnen i Åtvid 
blev fosterbarn. Av de 54 mödrarna i Skeda som hade fadersdepriverade barn valde 7 att läm
na sina barn att fostras av andra än dem sj älva, vi lket i1mebar att 8% av de fadersdepriverade 
barnen i Skeda blev fosterbarn.61 

Förhållandet blir dock något annorlunda om de ogifta mödrarnas och änkornas strategier 
studeras var för sig. I Åtvid var alla de faderlösa barnen som blev fosterbarn utomäktenskapli
ga, vilket innebar att inte någon av ärtkorna lämnade sina barn till fosterföräldrar. Av de sju 
mödrarna i Skeda som lämnade sina barn till fosterföräldrar var tre av dem mödrar med uto
mäktenskapliga barn, och fyra av dem änkor. Vid en jämförelse med änklingarnas strategier i 
både Åtvid och Skeda utifrån dessa förhållanden, var det således en större andel av änklingar
na som använde denna typ av strategi än vad änkorna gjorde. 

Liksom för de fäder som lämnade sina barn till fosterföräldrar, var anledningen till att 
mödrarna lämnade bort sina barn i de flesta fall att de inte ansåg sig klara av sin situation eko
nomiskt, eller att de inte ansåg sig klara av att uppfostra sina barn på egen hand. Och liksom 
för de fäder som lämnade bort sina barn, var det ofta modern som själv tog initiativet till att 
barnet skulle fosterhemsplaceras, inte socknens ansvariga.62 Den typ av åtgärder som fattig-

61 Fyra av kvinnorna 1 Skeda valde två olika strategier för omhändenagande av s ina barn. 

62 Sockenstämmoprotokoll för Åtvid, K.la:2 1826-1858, K.la:4 1858-1862; Fattigvårdsstyrclscns protokoll fö r Åtvid, i: 
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vårdsstyrelsen genom 1847 års fattigvårdsförordning kunde vidta för att förbättra ett barns 
situation, blev alltså sällan en realitet när det gällde den här undersökningens faders- och mo
dersdepriverade barn. 

Sara Lena Månsdotter var född i Värna socken, men jobbade som piga åt sin syster och 
sin svåger vid Husängen i Åtvid när dottern Mathilda Charlotta föddes i mars 1840. I födelse
boken för Åtvid antecknades Mathilda Charlotta som oäkta eftersom hennes mor inte var gift 
när dottern föddes. Faddrar vid Mathilda Charlottas dop var bland annat Saras syster Anna 
Lisa Månsdotter och hennes man Carl Petter Dufva. I mars 1842 gifte sig Sara med Carl Gus
taf Brunelius från Värna. Bröllopet hölls i Åtvid, men bara en kort tid därefter flyttade Sara 
till sin make i Värna. Mathilda Charlotta var då två år. Av någon anledning tog inte Sara med 
sig sin dotter till det nya hemmet i Värna. I stället fick Mathilda Charlotta stanna kvar som 
fosterdotter hos två av sina faddrar - hos sin moster och morbror vid Husängen i Åtvids sock
en.63 

Av de fadersdepriverade barnen som blev fos terbarn var det endast Mathilda Charlotta 
som kom till sina faddrar. Däremot hade det sociala nätverket i form av familj, släkt och vän
ner en stor betydel se för var fosterbarnen placerades. En annan flicka som också hette Mathi l
da föddes i Skeda 1845 och även hon var utomäktenskaplig. Hennes mor Christina Larsdotter 
kom från Vårdnäs församling. I husförhörslängderna kan man se hur modem flyttade från och 
till Skeda, och hur hon ömsom var skriven på socknen och ömsom på någon fast adress. 
Mathilda var under hela sin uppväxt skriven i Skeda. Först i oktober 1860 anger utflyttning
slängden att hon flyttade från Skeda till Vårdnäs, till moderns hemförsamling. Om de särskil
da anteckningar som finns i husförhörslängden granskas blir det uppenbart att Mathilda vare 
sig flyttade omkring med sin mor, eller bodde i Skeda tills 1860. Mathilda hade i stället bott 
hos sin mormor i Vårdnäs sedan hon var ett halvår.64 

För 9 av de 14 fadersdepriverade fosterbarnen i Åtvid har ett samband mellan fosterhems
placeringarna och det sociala nätverket kunnat urskiljas. Som tidigare nämnts var många av de 
kvinnor som födde utomäktenskapliga barn unga, och flera av dem bodde fortfarande kvar 
hemma hos sina föräldrar då barnet föddes. Av de nio barn vars fosterhemsplaceringar hade 
ett samband med det sociala nätverket, kom fem av barnen till sina morföräldrar. Inget av de 
fadersdepriverade fos terbarnen i Åtvid placerades hos fosterföräldrar utanför socknens grän
ser. Av de 7 fadersdepriverade fosterbarnen i Skeda har endast ett samband mellan foster
hemsplaceringarna och det sociala nätverket kunnat urskilj as. För två av de faderlösa foster
barnen i Skeda innebar fosterhemsplaceringen att de lämnade Skeda för ett hem i en annan 
socken. 

Liksom för de moderlösa fosterbarnen innebar fos terföräldrars närvaro att överlev
nadschanserna för de faderlösa fosterbarnen ökade. För de fadersdepriverade fosterbarnen i 
Åtvid sjönk dödligheten från 27% till 14%, för barnen i Skeda från 22% till 14%. Foster
hemsplaceringarnas samband med det sociala nätverket var för både de fader- och moderlösa 
fosterbarnen i Åtvid flera än i Skeda, och betydligt färre fosterbarn i Åtvid än i Skeda blev 
tvungna att lämna den egna socknen till följd av fosterhemsplaceringarna. På det hela taget 
verkar det som om de olika samhällsstrukturernas möjligheter och begränsningar varit av av
görande betydelse för både föräldrarnas strategier när det gällde fosterhemsplacering, och 
därmed även under vilka förhållanden fosterbarnen skulle komma att växa upp. 

K.la:3 1844-1 862; Sockenstämmoprotokoll för Skeda, Kl:S 1824-1844, Kl:6 1845-1862; Kommunalnämndens protokoll för 
Skeda A: I 1846-1860. 

63 Mathilda Charlotta 1840.03.20. (Åtvid) 

64 Mathilda 1845.06.04. (Skcda) 
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Mödrar som varken gifte sig/gifte om sig eller lämnade sina barn att fos tras av andra, och 
barn som var kvar hos modern 
Av de 128 mödrarna i Åtvid som var i avsaknad av en man eller som hade förlorat sin make, 
valde 69 mödrar att varken gifta sig/gifta om sig eller att lämna sina barn till fosterföräldrar, 
vilket innebar att 55% av de fadersdepriverade barnen i Åtvid bodde kvar hos modem. Av de 
54 mödrarna i Skeda som var i avsaknad av en man e ller som hade förlorat sin make, valde 39 
mödrar att varken gifta sig/gifta om sig eller lämna sina barn till fosterföräldrar, vilket innebar 
att 70% av de fadersdepriverade barnen i Skeda bodde kvar hos modem.65 

Denna strategi skilde sig dock åt inte bara mellan män och kvinnor, och mellan kvinnorna 
i de båda socknarna, utan också inbördes mellan ogifta mödrar och änkor. En betydligt större 
andel av änkorna än de ogifta mödrarna i både Åtvid och Skeda valde nämligen denna stra
tegi. 

Helena Mathilda Löfholm var dotter till klensmeden Jonas Löfholm och hans hustru Lena 
Orrest. Tillsammans med föräldrarna, tre systrar och en bror bodde Helena vid kopparverket i 
Åtviu. Vid 20 års åldt:r och i ogift tillstånd föder hon Carl Oscar i april 1849. Helena och hen
nes son skulle komma att bo kvar hos Helenas föräldrar under hela Carl Oscars uppväxttid. 
Carl Oscar saknade inte heller lekkamrater då tre av smeden Löfholms fyra döttrar födde uto
mäktenskapliga barn som sedan allesammans bodde kvar hemma hos honom och hans fru.66 

De ogifta mödrarna var antingen i likhet med Helena Mathilda Löfholm, döttrar som till
sammans med sina barn bodde kvar i föräldrahemmet, eller arbetade som pigor och hade sina 
barn med sig. Dödligheten bland dessa kvinnors barn var mycket hög i förhållande till andra 
föräldradepriverade barn. Mellan 50-60% av barnen skulle aldrig få uppleva sin IS-årsdag. 

Christopher Smout har genom sina forskningsresultat visat att ingåendet av äktenskap 
fick mindre betydelse om de ogifta mödrarna kunde försörja sig själva och inte utgöra en be
lastning för föräldrar eller annan släkt. Det har också tidigare i den här undersökningen fram
hållits att Smouts teorier kan ha haft ett visst värde för att förklara varför Åtvids socken rela
tivt sett hade en större andel ogifta mödrar och utomäktenskapliga barn än vad Skeda hade. 
Om de utomäktenskapliga barnens dödlighet studeras får däremot möjligheten för de ogifta 
mödrarna att verkligen utgöra en 'belastning' för föräldrar och annan släkt en stor betydelse 
för barnens överlevnadschanser. Om de ogifta mödrarna och deras barn hade tillgång till ett 
socialt nätverk så sjönk nämligen dödligheten för dessa barn avsevärt i förhållande till de and
ra utomäktenskapliga barnen. Särskilt tydligt blir detta förhållande om de ogifta mödrarna 
vars barn dog närmare studeras. Mellan 75-80% av dessa kvinnor kom från andra socknar än 
de där de hade fött sina barn, och vad källorna vittnar om så verkar de inte ha haft tillgång till 
något socialt nätverk i form av föräldrar eller annan släkt. 

Resultaten ovan har stor överensstämmelse med de resultat som Anders Brändström 
kommit fram til l när det gäller det sociala nätverkets betydelse för utomäktenskapliga barns 
överlevnad i Sundsvallsområdet under 1800-talet. Brändström menar att tyngdpunkten i den 
historiska tolkningen om orsakerna till de utomäktenskapliga barnens höga dödlighet måste 
förskj utas och nyanseras, från att endast förstås utifrån de ogifta mödrarnas sociala utstötning 
och marginalisering i samhället, till att också förstå betydelsen av dessa kvinnors arbetsförhål
landen och ekonomiska situation. Undersökningsresultaten visar att det sociala nätverket, 
framför allt föräldranätverket, hade en understödjande funktion för den ogifta modem och 
hennes barn, och därmed en positiv betydelse för de utomäktenskapliga barnens överlev-

65 Tio av kvinnorna i Åtvid, och tio av kvinnorna i Skeda, valde två olika strategier för ornhändcnagande av sina barn. 

66 Helena Math1lda Löfholm 1828.07. 19. (Åtvid) 
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nadschanser. Familj och släkt kunde hjälpa dessa kvinnor med mat och bostad, och med bar
nets skötsel och tillsyn så att mödrarna kunde fortsätta sitt arbete. Om dessa faktorer beaktas 
framträder ett samhälle där det sociala nätverket inte endast fungerade repressivt och utstötan
de utan också understödjande och omhändertagande när det gällde ogifta mödrar och deras 

barn, menar Brändström.67 
De flesta av de ogifta mödrarna hade någon form av ekonomiskt understöd. Även för 

majoriteten av änkorna i de båda socknarna innebar makens bortgång ekonomiska bekymmer. 
I det källmaterial som berör Åtvids och Skedas änkor finns täta noteringar om fattigunderstöd 
av olika slag. Däremot återfinns inte beteckningen fattighjon så ofta för Åtvids änkor som för 
änkorna i Skeda. För änklingarna i båda socknarna innebar äldre hemmavarande barn 
och/eller tjänstefolk en tillgång som männen så långt som möjligt försökte att behålla när 
hustrun hade dött. För änkorna var förhållandet snarast det omvända, dvs äldre barn som bod
de hemma och tjänstefolk blev troligen efter makens bortgång en ekonomisk belastning, något 
som de försökte göra s ig av med. Tjänstefolket försvann först. Sedan flyttade de äldre barnen 
hemifrån. För änkorna i Skeda skedde denna 'avyttring' snabbt efter makens bortgång, för 
änkorna i Åtvid mera långsamt. 

Dödligheten bland änkornas barn, när det gäller denna typ av omhändertagande, var be
tydligt lägre för barnen i Åtvid än i Skeda. I Skeda var dödligheten före 15 års ålder 25% för 
dessa barn, i Åtvid bara 9%. Trots ekonomiska bekymmer verkar det alltså som om änkorna i 
Åtvid och deras barn ändå befann sig i en bättre situation än vad änkorna i Skeda och deras 
barn gjorde. Kanske finns det en förklaring till detta. 

För det första bedrevs fattigvården utifrån olika förhållanden i Åtvid och i Skeda. I Åtvid 
fanns det förutom den offentliga fattigvården (socknens, kommunens) en fattigvård i privat 
regi, nämligen den som baroniet Adelswärd svarade för. Denna fattigvård var till för baroni

ets anställda, vilka utgjorde en betydande del av befolkningen i Åtvid.68 B ara det faktum att 
det fanns två typer av fattigvård måste ha inneburit en rejäl avlastning för den fattigvård som 
bedrevs i offentlig regi. Dessutom kunde fattigvårdsstyrelsen från och med 1847 börja använ
da räntemedlen från den så kallade Anderssonska fonden, som enligt gruvfogden Anders An
derssons testamente från 1828 skulle användas till fattiga och medellösa barns uppfostran i 
Åtvids socken. Räntemedlen användes framför allt till att betala underhåll för fosterbarn och 

till att betala uppfostringshjälp för barn med fattiga föräldrar.69 Fattigvårdens ekonomi var 
dessutom mera solid i Åtvid än i Skeda. För att Skeda skulle klara fattigvårdens finanser fick 

socknen till och med ibland låna pengar i bank.70 
För det andra inrättades det år 1854 en pensionsförening i Åtvid till förmån för koppar

verkets bruksarbetare. Förutom årliga pensioner utbetalade pensionskassan bland annat också 
understöd till änkor samt fader- och moderlösa barn efter de män som hade varit delägare i 
denna pensions-förening. Understödet fick inte överstiga 50 riksdaler riksmynt årligen, men 
beloppet som utbetalades kunde variera efter kassans tillgångar och understödstagarnas behov. 
Understödet till änkor upphörde dock om de gifte om sig, eller om deras levnadssätt på något 
vis var förargelseväckande. Understödet till föräldralösa barn upphörde då barnet hade fyllt 16 

67 Anders Brändström, "Utomäktenskaplighet och sociala nätverk. Sundsvall 1800-1895", i: Individ och stniktur i historisk 
belysning: Festskrift till Sune Åkerman, red. Tom Ericsson och Agneta Guillemot (Umeå, 1997), s 3-30. 

68 Knuthammar, s 141 ff. 

69 Sockenstämmoprotokoll för Åtvid, K.la:2 1826-1 858: 5 september 1847; Anderssonska fondens räkenskaper, G.I 1847-
1862; Fattigvårdsstyrelsens protokoll för Åtvid, i: K.Ia:3 1844-1 862. 

70 Sockcnstämmoprotokoll för Åtvid, K.la:2 1826- I 858, K.la:4 1858-1862; fattigvårdsstyrelsens protokoll för Åtvid, i: 
K. la:J 1844-1862; Sockenstämmoprotokoll för Skcda, Kl:5 1824-1844, Kl:6 1845-1862; Kommunalnämndens protokoll för 
Skeda A:l 1846-1 860. 
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år.71 Visserligen var denna pensionsförening endast till för en begränsad del av befolkningen i 
Åtvid, men den var ändå en tillgång för en del kvinnor och barn som hade hamnat i en svår 
situation, och fyllde således också en för fattigvården avlastande funktion. Åtvidabergs bruks
arbetares pensionsförening var ett av de särdrag som fanns i brukssamhället Åtvid, men som 
saknades i jordbrnkssamhället Skeda. 

Tillsammans kan det tänkas att dessa båda faktorer gyrurnde änkorna i Åtvid i förhållande 
till änkorna i Skeda. Att det fanns hjälp att fil från olika håll, och att det fanns medel avsatta 
för just änkornas och deras barns räkning, borde ha skapat en annan trygghet för kvinnor och 
barn i Åtvid än i Skeda. Tillgången till olika slags understöd i Åtvid tycks också ha fungerat 
preventivt mot att änkor och barn försattes i svår fattigdom. Dessa förhållanden skulle delvis 
också kunna förklara varför färre änkor i Åtvid valde att gifta om sig eller att lämna sina barn 
till fosterföräldrar än vad änklingarna i Åtvid gjorde. Änkorna hanterade den situation som 
föräldradeprivationen hade försatt dem i på delvis andra sätt än vad änklingarna gjorde. Troli
gen hade dessa skillnader dels sin grund i problemets art i förhållande till om det var mannen 
eller hustrun som hade dött, dels i förhållande till de möjligheter som samhällsstrukturen er
bjöd för an lösa dessa problem. 

T förhållande till mödrarna med utomäktenskapliga barn kunde också de olika understö
den ha inneburit andra möjligheter för änkorna, vi lket kunde ha varit en bidragande orsak till 
varför änkorna inte valde strategin giftermål/omgifte i sanuna utsträckning som de ogifta 
mödrarna gjorde. Ett annat förhållande som också kan ha påverkat valen av strategier för än
korna kontra de ogifta mödrarna är möjligheten till arv för änkan och hennes barn efter den 
avlidne maken. 

Det blir svårare att förklara varför så många av änkorna i Skeda valde att leva ensamma 
med sina barn, då de saknade många av de förmåner som änkorna i Åtvid kunde dra nytta av. 
Kanske var det för Skedas änkor samhällsstrukturens begränsningar och inte dess möjligheter 
som avgjorde deras val av strategier. Den större fattigdomen för änkorna i Skeda till följd av 
makens bortgång, och de sämre överlevnadschansema för barnen till dessa kvinnor är resultat 
som indikerar ett sådant förhållande. 

I god kombination med ekonomiska understöd fungerade också det sociala nätverket för 
änkorna i både Åtvid och Skeda. Många av kvinnorna hade släkt och vänner i närheten, andra 
tog hjälp av kvinnor som befann sig i samma situation som de själva. Genom makens arv 
kunde några änkor i båda socknarna bo kvar med sina barn på gården eller torpet genom att 
något av de äldre barnen övertog bruket efter faderns död, eller genom att änkorna själva kun
de driva bruket vidare. Så kunde tex Stina Lotta Andersdotter, efter makens bortgång, försör
ja sig och sina fyra barn genom att fortsätta att bruka 1/72 av Wåtebo Utjord.72 I ett fall över
tog en äldre son faderns yrke som skräddare, och änkan och hennes yngre barn kunde då bo 
kvar tillsammans med den nya hantverkaren. För Åtvids änkor har ett samband mellan det 
sociala nätverket kurmat urskiljas i 60% av denna typ av strategi, för änkorna i Skeda i 45%. 
Liksom i Oera av de tidigare undersökningsdelarna har det sociala nätverket fungerat bättre i 
Åtvid än i Skeda, vi lket troligen hade sin grnnd i att de båda samhällsstrukturerna hade olika 
förutsättningar att bygga upp ett stabilt och omfattande nätverk av familj, släktingar och vän
ner. 

r kapitlet om tidigare forskning presenterades kortfattat Anja Nordlunds undersökning om 
föräldradeprivationen bland familj er i Linköping under mitten av 1800-talet. I den undersök
ningsdel som behandlar föräldrarnas strategier ägnas det största utrymmet åt de modersdepri-

71 Åtvidabergs Bruksarbetares Pe11s1011 Cassa. (Osignerad volym 1 BAA) 

72 Suna L ona Andersdoner 18 14.03.10. (Skeda). 
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verade barnen och de barn som hade förlorat båda föräldrarna, med motiveringen att de kvin
nor som hade mist sin make i de flesta fallen klarade av den uppkomna situationen utan att 
vidta några åtgärder. De resultat som framkommit i den här undersökningen angående möd
rarnas strategier strider mot Nordlunds uppfattning. Kvinnorna valde delvis andra strategier än 
männen, och andelen av de strategier som både fäderna och mödrarna använde sig av skiljer 
sig mellan männen och kvinnorna. Men kvinnorna klarade i de flesta fallen inte av den upp
komna situationen utan att vidta några åtgärder. 

Barn som förlorade båda sina föräldrar 
På grund av den definition av begreppet föräldradeprivation som används i den här uppsatsen, 
räknas inte bara de barn som förlorade båda sina biologiska föräldrar som helt föräldralösa, 
utan även de utomäktenskapliga barn som genom modems bortgång förlorade den enda bio
logiska föräldern som de då hade. 

Av Åtvidskohortens 1163 barn blev 3% helt föräldralösa före 15 års å lder. Av Skedako
hortens 524 barn blev 1,5% helt föräldralösa innan de hade fyllt 15 år. I båda kohorterna ut
gjorde denna typ av föräldradeprivation alltså den minsta andelen av det totala antalet föräld
radepriverade barn. 

Av Åtvidskohortens 30 helt föräldralösa barn var 30% utomäktenskapliga och 70% ino
mäktenskapliga. Av Skedakohortens helt föräldralösa barn var 57% födda utom äktenskapet 
och 43% inom äktenskapet. Samtliga dessa barn hade blivit föräldralösa till följd av föräl
derns/föräldrarnas dödsfall. 

Två av de helt föräldralösa barnen i Åtvid omhändertogs av sina faddrar, i Skeda inget av 
barnen. Av alla de barn i den här undersökningen som blev föräldradepriverade kom således 
endast tre av dem till sina faddrar, vilket tyder på att denna typ av dopförsäkran redan vid den 
här tiden förlorat mycket av sin funktion som en garant för dopkandidatens liv och försörj
ning. 

De flesta av barnen som blev helt föräldralösa tillhörde de övre åldersklasserna (5-9, 10-
15 år). Endast två av de utomäktenskapl iga barnen, ett från Åtvid och ett från Skeda, blev ge
nom modems bortgång helt föräldralösa redan som spädbarn. Bara tre barn från Åtvid och ett 
barn från Skeda förlorade båda sina föräldrar med mindre än ett års mellanrum. Ett av dessa 
barn var Maria Sophia, dotter till bruksarbetaren Per Gustaf Sandqvist och hans maka Caroli
na Christina Julin. Inom loppet av fyra månader förlorade Maria Sophia båda sina föräldrar -
först modem, sedan fadern . Sandqvist lämnade olyckligtvis bara skulder efter sig och de sju 
barn som fortfarande bodde hemma hamnade i ekonomiska trångmål. Som tur var hade Sand
qvist dock betalt in pengar till den pensionskassa som var till för brukets anställda och barnen 
kunde därmed efter föräldrarnas död erhålla ett visst understöd från denna kassa. En äldre bror 
till Maria Sophia fick under den här tiden anställning som bruksarbetare och hon kunde kan
ske tack vare dessa förhållanden stanna kvar i familjen tillsammans med de andra syskonen.73 

För andra barn förflöt en längre tid mellan de båda föräldrarnas dödsfall (för de utomäk
tenskapliga barnen en längre tid mellan barnets födelse och modems dödsfall), och många 
barn hann därmed att .ta en styvförälder under denna tid. I Åtvid fick elva av de trettio barnen 
en styvförälder innan de blev helt föräldralösa. Av dessa barn skulle nio stanna kvar hos styv
föräldern även efter förälderns/föräldrarnas bortgång. l Skeda fick bara ett av de sju barnen en 
styvförälder, men detta barn fick dock inte stanna kvar hos styvföräldern efter föräldrarnas 
bortgång, utan lämnades då till andra fosterföräldrar. 

73 Maria Sophia 1848.09.0 I. (Åtvid); Åtvidabergs Bruksarbetares Pension Cassa. (Osignerad volym i BAA) 
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För de barn som blev helt föräldralösa blev socknens initiativtagande til l fosterhemspla
ceringar av naturliga skäl mer omfattande än då någon av barnets föräldrar fortfarande var i 
livet.74 Två av barnen i Åtvid, och tre av barnen i Skeda var tvungna att flytta till en annan 
socken som en följd av dessa fosterhemsplaceringar. Socknens ansvariga var dock inte de en
da som agerade när det gällde att ta hand om dessa barn. För tio av de trettio helt föräldralösa 
barnen i Åtvid fanns ett samband mellan omhändertagandena och det sociala nätverket i form 
av faddrar, släkt och vänner. Bara ett av de helt föräldralösa barnen i Åtvid dog före 15 års 
ålder. Liksom i de andra undersökningsdelarna i den här uppsatsen fungerade det sociala nät
verket bättre i Åtvid än i Skeda. Ett samband mel lan barnets fosterhem och det sociala nätver
ket har bara kunnat urskiljas för ett av de sju barnen i Skeda. Till skillnad från Åtvid dog inget 
av de helt föräldralösa barnen i Skeda före sin 15-årsdag. 

Strukturer, strategier och sociala nätverk 
I inledningen till den här uppsatsen konstruerades en hypotes som lyder enligt följande: trots 
att människorna inom bruksmiljön i sitt beteende var påvisbart bundna till sin samhällsstruk
tur, så skapade denna bindning i sig ett betydande mått av valfrihet och handlingsutrymme i 
jämförelse med andra samhällsstrukturer. Finner då denna hypotes stöd i uppsatsens under
sökningsresultat? 

Genom att studera det empiriska exemplet föräldradeprivation genom en kvantitativ och 
komparativ metod i Åtvids brukssocken och Skeda jordbrukssocken, har både skilj aktigheter 
och överensstämmelser i undersökningsgruppemas handlingsmönster framkommit. Genom 
jämföre lser av föräldrastrategier mellan de båda socknarna och mellan män och kvinnor, har 
en indikation erhåll its på de lokala särdragens betydelse för varför undersökningsgruppemas 
individer handlade som de gjorde. 

Ur ett helhetsperspektiv visar undersökningsresultaten att människornas handlingsut
rymme till stor del avgjordes av de förhållanden som 1800-talets svenska samhälle erbjöd. Tre 
större grupper av strategier för att hantera den situation som föräldradeprivationen medförde 
framträder i båda socknarna: föräldrarna, vare sig det var män eller kvinnor, kunde gifta 
sig/gifta om sig, lämna sina barn till fosterföräldrar, eller ha barnen kvar hemma och försöka 
lösa situationen efter bästa fönnåga. Så långt är alltså undersökningsgruppernas handlings
mönster likartade. 

Skillnaderna framträder först när de olika strategierna studeras var för sig. Fördelningen 
av strategierna visar sig då vara olika både i relation till samhällsstrukturen, och i relation til l 
män och kvinnor. Skillnaderna mellan männens och kvinnornas handlingsmönster berodde 
troligen till stor del på vilken typ av problem som föräldradeprivationen innebar för respektive 
föräldragrupp. De strategier som fäderna valde tycks ha strävat efter att så långt som möjligt 
återskapa eller reparera ett tid igare familjeförhållande, där hustruns ansvarsområde i familjen 
på något sätt kunde återupprättas, tex genom omgiften eller genom att placera barnen hos 
fosterföräldrar. Medan maru1ens problem kan sägas ha varit huvudsakligen sociala, tycks 
kvinnornas problem istället till största delen ha varit ekonomiska. För kvinnorna ilUlebar av
saknaden eller frånfället av familjeförsörjaren att mannens ekonomiska ansvarsområde på 
något sätt måste ersättas, vilket framför a llt gjordes genom att kvinnorna tog emot understöd 
av olika slag. 

Om jämförelserna sedan förs ett steg längre erhålls indikationer på de lokala särdragens 
betydelse för varför männen och kvinnorna i de båda socknarna valde att handla som de gjor-

74 Sockcnstämmoprotokoll för Arvid, K.la:2 1826-1858, K.la:4 1858-1862; Fa11igvårdsstyrelscns protokoll för Åtvid, i: 
K. la:J 1844-1 862; Sockcnstämmoprotokoll för Skeda, Kl:5 1824-1 844, Kl:6 1845-1862; Kommunalnämndens protokoll för 
Skeda A: I 1846- 1860. 
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de. I Åtvid har samhällsstrukturen med de särdrag som bruksmiljön inkluderade, på många 
områden visat sig vara gynnsam för både männens och kvinnornas valfrihet och handlingsut
rymme. Möjligheterna och alternativen att hantera den situation som föräldradeprivationen 
hade försatt dem i har varit fler än begränsningarna. Några av de för bruksmiljöerna typiska 
särdragen har återfunnits även i Åtvid, som t ex en pensionsförening och fattigvård i brukets 
regi, vilka direkt eller indirekt underlättade förhållandena för många av undersökningens in
divider. Vad som framför allt framkommit genom uppsatsens undersökningsresultat är det 
sociala nätverkets betydelse för både föräldrarnas strategier och barnens omhändertaganden . 
.Å.tvids näringsliv befann sig under uppsatsens undersökningsperiod i en stark expansionsfas, 
där ökad inflyttning och stigande födelsetal ledde till en stor befolkningsökning. I ett sådan 
samhällsklimat kunde ett socialt nätverk slå rot, växa till sig och breda ut sig utan större svå
righeter. Få människor lämnade orten vilket resulterade i familje- och släktskapsförhållanden i 
flera generationer inom ett och samma geografiska område. Befolkningstillväxten och arbets
förhållandena gav också grogrund för nya vänskapsförhållanden. 

När det gäller de mätbara effekterna av barns omhändertaganden har undersökningen vi
sat att föräldrarnas valmöjligheter och handlingsutrymme i Åtvid hade en överlag positiv in
verkan pä de föräldralösa barnens överlevnadschanser. De känslomässiga aspekterna som av
saknaden eller förlusten av en förälder kunde innebära för barnen förblir spekulationer. Tan
ken har ändå framförts att de barn som fick bo kvar och växa upp i sin hemmiljö eller hemort, 
omgärdade av ett socialt nätverk som på olika sätt kunde träda i familjens ställe eller helt er
sätta den, upplevde förändringarna som föräldradeprivationen medförde mindre smärtsamt än 
de barn som inte hade tillgång till ett sådant skyddsnät. Det sociala nätverket skall enligt min 
mening betraktas som ett särdrag i bruksmiljön, vars funktionella innebörd måste beaktas vid 
undersökningar som rör dessa typer av samhällsstrukturer, t ex när det gäller mortalitetsstudi-
er. 

Skeda saknade många av de särdrag som fanns i Åtvid. Här tycks istället begränsningarna 
för männens och kvinnornas handlingsutrymme varit fler än möjligheterna och alternativen. I 
Skeda kunde inte jordbruket skapa nya försörjningsmöjligheter, vilket resulterade i ökande 
utflyttning, sjunkande födelsetal, och slutligen i en befolkningsminskning. I Skeda fanns där
med inte utrymme för ett stort och väl fungerande socialt nätverk. Föräldrarnas strategier och 
barnens omhändertaganden kunde bara till liten del fångas upp av socknens egna skyddsnät, 
och gav därför på olika sätt upphov till geografisk rörlighet för föräldrar och barn. För de för
äldralösa barnen innebar detta att de många gånger skildes från sin hemort, och att de omhän
dertogs av människor som var främmande för dem. Vid en jämförelse med de föräldradeprive
rade barnen i Åtvid, avspeglas Skedas samhällsstrukturs begränsningar också i dessa barns 
sämre övertevnadschanser och troligtvis känslomässigt svårare situation. Mot bakgrund av 
resonemanget ovan anser jag att hypotesen finner stöd i undersökningsresultaten. 

Här skulle uppsatsen kunna avslutas, men svaren är inte alltid så entydiga och lösningarna 
så enkla som de ibland framstår. Att söka svar på någonting är också ett sätt att skapa nya frå
gor och nya problem. Vilket var egentligen förhållandet mellan individ och struktur under den 
här tiden? Man skulle kunna möblera om innehållet i hypotesen ovan och istället framhålla 
att: trots att människorna inom bruksrniljön hade ett betydande mått av valfrihet och hand
lingsutrymrne, så innebar dessa förhållanden i sig en stor bundenhet i jämförelse med andra 
samhällsstrukturer. Även denna hypotes finner stöd i undersökningsresul taten. Sun
din/Tedebrands 'paradox ' blir då ingen motsägelse utan en reell verklighet, en kombination av 
individ och struktur i ömsesidig påverkan. Den här uppsatsen har utgått från en funktionsas
pekt, där samspelet mellan människors handlingar och faktorer i samhällsstruk~uren, inom en 
avgränsad tidsperiod, har varit utgångspunkten. Kanske måste dessa samband också studeras 
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utifrån en förändringsprocess för att förhållandet mellan individ och struktur skall ta skarpare 
konturer. Mot slutet av 1800-talet sjönk dödligheten, industrialiseringen och urbaniseringen 
tog fart, och familjens och äktenskapets utseende och funktioner förändrades. Som en följd av 
dessa faktorer förändrades också föräldradeprivationens storlek och utseende. Föräldrar och 
samhälle bemötte problemen med nya lösningar, och därmed kom barnens omhändertaganden 
också att ske på andra sätt än tidigare. Vilket var förhållandet mellan individ och struktur un
der denna förändringsprocess? Ökade människornas valfrihet och deras handlingsutrymme 
eller knöts de ärum hårdare till den samhällsstruktur de tillhörde? 
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Från svartvitt allvar till färgglad folklighet. 
En studie av socialdemokratiska valaffischer mellan åren 1970 och 1994 

Av Stina Backman 

Inledning 

1928 presenterade de borgerliga partierna en rad spektakulära valaffischer, affischer som ge
nom sitt kraftfulla bildspråk kom att gå till historien. "En var som röstar på Arbetarepartiet 
röstar för beslagtagandet av enskild egendom." "En var som röstar på Arbetarepartiet röstar 
för familjebandens upplösning, barnens förvildning och sedernas förfall." "En var som röstar 
på Arbetarepartiet röstar för Moskva." I starka toner av rött, vitt och svart gestaltades ovan
nämnda hot och affischerna som var tecknade förskräckte. Fanorna vajade röda, kosackernas 
anleten skrämde. Vanmakten hos de svenska bönderna lös liksom förtvivlan hos de unga 
kvinnorna. Texterna, liksom bilderna, lämnade således ingen oförstående; gav man sin röst till 
Arbetarepartiet så tackade man ja till ryssen, till bolsjevismen! 

Samma år, i det som senare kom att kallas just kosackvalet, anlade Socialdemokratiska 
arbetarepartiet en bildmässig moteld genom grovt karikerande affischer. På ett enkelt och fi
nurligt sätt lyckades man gestalta hur det borgerliga blocket kom på uppenbar kollisionskurs 
med de politiska förändringar som socialdemokraterna ville genomdriva. Motståndet visuali
serades genom ett stenblock i form av De Frisinnades C-G Ekmans och Högerpartiets Arvid 
Lindmans ansikten. Nos mot nos stod den röda socialdemokratiska lastbilen som i sin last bar 
sociala reformer, jord åt folket och ekonomisk rättvisa. Året var 1928, affischerna var hotfulla, 
skrämmande, ibland elaka och hånfulla, men budskapet gick fram. Väljarna "upplystes" såväl 
i ord som bild om vilka politiska hot som lurade, vilka politiska mål som hägrade. 

Drygt 60 år senare, i valrörelsen 1991, såg det helt annorlunda ut. Teckningarna hade 
ersatts med fotografier, borta var de starka intensiva färgerna och frånvarande var det politiska 
motståndet. "Ett rättvist Sverige också imorgon. Sverige är unikt" Texten i svart var tryckt på 
vit botten. l blickfånget ett rundhylt babyansikte i närbild. Ur ena mungipan på det lilla barnet 
stack en tändsticka ut. Texten som sade föga om vilken politik partiet i fråga ämnade föra 
lämnade, i kombination med bilden, åtskilliga associationsmöjligheter. Inte heller avsändaren 
var tydlig. Om betraktaren bortsåg från den socialdemokratiska rosen som prydde affischens 
ena hörn kunde svårligen avgöras vilket parti som stod bakom. Vid anblicken av den sist
nämnda affischen blev skillnaden uppenbar. Vad hade hänt med den politiska propagandan 
under detta dryga halvsekel? Hade detta sistnämnda ställningslösa och ideologiskt otydliga 
uttryckssätt numer blivit allenarådande? 

Då arbetarrörelsen var den första politiska gruppering som kom att använda s ig av il
lustrerade valaffischer är det av intresse att studera hur rörelsen idag förmedlar sitt politiska 
budskap. I ett försök att vidga arbetarklassens politiska medvetenhet och samtidigt fö rändra 
den rådande samhälleliga maktstrukturen introducerade partiet i början av 1900-talet den il
lustrerade affischen. Denna var ett nytt medel i den politiska debatten. Genom upplysning och 
provokation talade de tidiga affischerna som visats ett tydligt språk. Idag tycks det som om 
utvecklingen i förmedlande av en politiskt ide reducerats till en konstfonn. En konstform där 
partierna, istället för att presentera konkreta politiska ideer tävlar om väljarnas sympatier ge
nom smakfulla, häftiga, och svårtolkade bilder. Har vi ljan och strävan efter att presentera 
lösningar på samhälleliga problem försvunnit och ersatts av en reklaminspirerad produktlan
sering? Har de politiska partierna hemfallit till att sälja s ina värderingar i fom1 av vackra sol
brända unga människor i trevliga miljöer? Liksom Pripps säljer sin öl! Eftersom arbetarrörel-
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sen initierade denna form av budskapsförmedling känns det naturligt att undersöka partiets 
politiska propaganda av modernare snitt. Denna studie som skall granska och analysera de 
socialdemokratiska valaffischema mellan 1970 och 1994 har som mål att belysa hur partiet 
förmedlat sina politiska mål och delvis klargöra vad som utmärker den politiska affischkons
ten av idag. 

Tidigare forskning 
1979 utkom boken Svenska va/affischer - En studie av perioden 1920-1976 där författarna 
Lars Nittve och Bengt Lindahl ger en övergripande bild av samtliga politiska partiers valaffi
scher. Inledningsvis ges en kortfattad beskrivning över den svenska valaffischen före 1920. I 
denna konstaterar man att under dessa första decennier gavs det skrivna ordet betydligt större 
utrymme än bilderna. Samtidigt med det svenska partiväsendets konsolidering kring 1920 gör 
de illustrerade valaffischerna sitt intåg och de syns först i arbetarrörelsens kampanjer. 75 

Studien som syftar till att presentera affischernas form och innehåll konstaterar att ut
vecklingen gått frän lättolkade och entydiga affischer där bild och text korrelerar till mångty
diga stämningsbilder där den styrande texten saknar tydlig innebörd. Valaffischema har enligt 
författarna förlorat den polemiska kraft de ägde under 20- och 30-talen vilket förklaras av att 
radio och TV övertagit denna roll. Själva framställningen och retoriken som liknar den kom
mersiella reklamens produktlansering brukar härledas till reklambyråernas intåg på valaffi
schområdet. Dock påpekar Nittve och Lindahl som en historisk referens att redan 20- och 30-
talens affischkonstnärer var verksamma inom reklambranschen.76 

Ett annat verk från samma år är den av Socialdemokratiska arbetarpartiet utgivna Affi
schernas kamp (1979). Denna propagandaskrift som sammanställts av Sven Bodin, Carl
Adam Nycop och Åsa Åkerström presenterar merparten av partiets valaffischer mellan åren 
1907 och 1976 och jämför dessa med dem som andra partier lanserat under samma tid. Förfat
tarnas mål är att visa hur en ständig kamp via affischerna förts mellan å ena sidan den social
demokratiska reform- och demokratiiruiktade politiken och å andra sidan den borgerliga 
framstegsbekämpande politiken. I det att man studerar de socialdemokratiska affischerna får 
man enligt författarna illustrativa bevis för en konsekvent politisk färdriktning som eftersträ
vat ett djupare demokratiskt samhälle för flertalet medborgare. 77 Denna ständiga kamp för 
sociala reformer och klassutjämning har förts med "full respekt för demokratins spelregler".78 

Vid en tillbakablick på samtliga affischer från seklets början kan man urskilja vissa 
epoker och utvecklingstrender som enligt Bodin, Nycop och Åkerström varierar så till den 
grad att varje decennium i stort sett karaktäriseras av en egen affischprofil. Affischprofilen 
kan i sin tur sägas spegla samhällsutvecklingen.79 Liksom författarna i föregående skrift gjor
de konstateras det i Affischernas kamp att den förut så uttrycksfulla politiska propagandan 
förlorat i effektivitet och genomslagskraft. Affischerna som i början av 30-talet präglades av 
polemiska motsättningar uttryckta i slagord och karikatyrer har sedan reklammännen övertagit 
framställningen reducerats till "smarta stämningsbilder och luddiga formu leringar".80 

75 Lars Nittve och Bengt Lindahl, Svenska va/affischer En studie av perioden 1920-1976 (Stockholm 1979) s 11 
76 lbid, s 62-63 

77 Sven Bodin, Carl-Adam Nycop och Åsa Åkerström: Affischernas kamp (Borås 1979) s 3f 
78 lbid, s 10 
79 Jbid, s 6 

80 Bodin, Nycop och Åkerström, ( 1979) s 9 
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Redan i slutet på 60-talet framfördes liknande kritik av valaffischernas utveckling. I 
sin artikel "Alla andra pratar om vädret..." belyser Leif Nylen hur den politiska propagandan 
avideologiserats och istället utformats som en "konsumtionsvara med varierande rabatterbju

danden". 81 Samtidigt påstår Nylen att en form av "ideologiserad" sensibilitet faktiskt går att 
spåra. Inte i texterna men väl i valet av attraktionsmedel. Nylen finner vad han kallar ett slags 
"abstraktionsskala" e ller polaritet mellan olika partiers val av bildobjekt och en "lustskala" 
eller polariet i valet av förmedlad stämning. Gränsen går i grova drag mellan det borgerliga 
och det socialistiska blocket och kan exemplifieras genom bildobjekten som i ena lägret visar 
konkreta miljöer och människor på ett lustfyllt ibland sensualistiskt sätt. I det andra lägret 
framställs de istället i form av symboler och emblem med en struktur av mer allvarl ig eller 
kärv prägel. 82 

Två år senare publiceras artike ln "Klasskamp och korporativism" av Lars Dencik. För
fattaren som studerat politiska affischer mellan I 910 och 1950 konstaterar att den tidiga 
klassmedvetna agitationen försvunnit från de socialdemokratiska valaffischema och att de i 
allt större utsträckning anammat den borgerliga affischmodellen med "förfö1i sk reklam".83 
"Förskjutning mot reformism och intressegemenskap i den borgerliga hegemonins tecken", 
syns enligt Dencik, såväl i paroller som i affischernas utformning och han förklarar denna 
utveckling som avhängig den korporativa statsapparatens framväxt.84 

En motsatt utveckling går däremot att skönja hos det parti som representerar den mer 
radikala vänsterpolitiken. I en konstvetenskaplig C-uppsats presenterar Ulrika Larsson 1991 
en funktionsanalytisk studie av VPKs valaffischer mellan 1968 och 1988. Uppsatsen vars 
syfte är att bedöma hur valet av formspråk påverkat affischernas förmåga och effektivitet att 
sprida ett politiskt budskap analyserar samspelet mellan bild och text. Larsson konstaterar att 
de kommunistiska affischerna skilt sig från de övriga riksdagspartiernas i det att partiet sökte 
sig till konstbilden då de andra anammade reklamens formspråk. Dock gick tydligheten i bud
skapet förlorad varför "den subjektiva och individuellt konstnärliga tendensen" { ... } ersattes 
"med en vilja till konununikation och politisk agitation". Vänsterpartiet sökte sig till ett form
språk som påminner om 1920- och 30-talens högtstående politiska agitation.85 

Bortsett från Larssons ovannämnda studie har samtliga andra författare konstaterat att 
det politiska språket förlorat i slagkraft och tydlighet. Även om affischerna behandlats utifrån 
deras dubbla kommunikativa roll d vs både bild- och textbudskap, så görs ingen direkt språk
lig analys. Dock finns det forskare som studerat just det politiska språket och propaganda i 
a llmänhet. I en artikel i Tvärsnitt publicerar professor i retorik vid Uppsala universitet, Kurt 
Johannesson, en artikel som behandlar språkets förmåga att fånga, inte bara lyssnarnas upp
märksamhet och övertyga en tveksam publik utan också dess föm1åga att via en bildmässig 
liknelse omvandla en abstrakt företeelse till ett konkret begrepp. 

Som exempel på detta hänvisar Johannesson till det tal den forne engelske premiär
ministern Winston Churchill höll i Westminister College, Fulton USA. I ett försök att åskåd
liggöra det nya hot mot västvärlden som han menade Sovjetkornnrnnismen var, myntade 
Churchill i detta tal uttrycket "järnridån". Ett begrepp som därefter blev självklart i det poli-

81 LeifNylen "Alla andra pratar om vädret.." Pa/euen 1968:3 s 6 

82 lbid, s 6 

83 Ibid, s 27-32 

84 Lars Dencik, "Klasskamp och korporativism" Konstrevy 1970: I, s 32 

SS Ulrika Larsson: Kommunistisk valpropaganda_E11 f u11ktio11sa11alytisk studie av VPKs va/affischer från 1968 till 1988 
{Uppsala 199 1) . Ingick som en del i projektet Arbetarrörelsen och språket. Detta projekt påbörjades 1990 och 
finansierades av HSFR. 
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tiska språket och i de flesta märmiskors verklighetsbild. Enligt Johannesson exemplifierar 
detta den regel som de gamla läroböckerna i retorik ständigt upprepar: " ... det mest effektiva 
sättet att virma en likgiltig eller fientlig publiks intresse är att förvandla det abstrakta till något 
konkret, det allmänna till något individuellt, det främmande till något välbekant. 1'86 

Uppenbarligen har dagens reklammän och affischframställare tagit fas ta på denna ur
åldriga sanning och idag undviker man i så stor utsträckning som möjligt att använda svårde
finierade ord. Ett ord som solidaritet anses av reklammännen vara för svårt för folk att förstå. I 
en artikel i Svenska Dagbladet från 1985 intervj uas de i denna valrörelse för socia ldemokra
terna och moderaterna ansvariga reklammännen Harald Ullman och Lars Göran Johansson. 
Enligt Lars Göran Johansson går hans arbete ut på att omvandla och konkretisera det politiska 
budskapet så att väljarna kärmer sig direkt berörda. Samtidigt påpekar Ullman att omformule
ringen av svåra begrepp kan leda till en avideologisering av den politiska debatten. Detta är 
dock oundvikligt då den presumptiva väljarskaran vuxit och idag är mycket heterogen. Det 
krävs att man ibland formulerar vaga slagord för att nå så många olika grupper som möjligt.87 

Prohlemformulering, syfte och frågor 
Det är ett förhållandevis lågt betyg de svenska valaffischema fått av ovan nämnda forskare. 
Affischerna var mångtydiga och budskapen oklara. Polemiken liksom satiren hade försvunnit. 
Ideologin, förmedlad i det politiska språkbruket var utbytt. Samhällslösningar och ideer såldes 
istället genom ett förföriskt och lättillgängligt reklamspråk. Då den tidigare forskningen gjor
de bokslut 1976 finns det anledning att undersöka huruvida dessa och andra iakttagelser 
stämmer på valpropagandan som därefter publicerats. Kan man liksom författarna till Affi
schernas kamp se att varje decennium präglas av en viss affischtyp eller smälter materialet 
helt och hållet ihop? Präglas det kanske av vissa epoker vars förändringar ej följer årtionden 
hand i hand? Kan vidare affischerna sägas spegla samhällsutvecklingen och i så fall på vi lket 
sätt gör de det? Stämmer den indelning som Nylen gjorde vad gäller partiernas ideologiserade 
sensibil itet eller har även den förändrats? Kort sagt, hur kan man beskriva alternativt kategori
sera de socialdemokratiska valaffischema mellan 1970 och 1994? 

Uppsatsens syfte är således att undersöka de socialdemokratiska valaffischerna mellan åren 
1970 och 1994 för att utifrån affischernas formgivning och texternas sammansättning kunna 
besvara tre övergripande frågor: 
l. Vilket politiskt budskap har förmedlats i de socialdemokratiska valaffischerna? Vilka mål
grupper har man vänt sig till? Vi lka politikområden lyfter man fram? 
2. Hur har det politiska budskapet förmedlats? Ä:r valbudskapen specificerade eller vaga? Ä:r 
den politiska agitationen död eller finns det inslag av polemik? Har det politiska språkbruket 
förändrats och i så fall hur? 
3. Vilka förändringar går att skönja i materialet? När och hur har de inträffat? Vilken I vilka 
förklaringar kan ligga bakom dessa förändringar? 
Då den sista frågan avser eventuella förändringar på de områden som de två första frågorna 
pekar på så kommer jag fortlöpande ställa underfrågor i materialgenomgången. 

86 Kurt Johannesson, " Bildens makt och röstens " Tvärsnilf 2185 s IS 

87 Per Carlsson, Christina Johnsson" 1 parti och minut. Så säljer man partiernas vallöften" Svenska Dagbladet 
(1 8/8 1985) 

43 



Källor, material och metod 
Undersökningsmaterialet utgörs således av SAPs valaffischer som jag kunnat studera antingen 
via mikrofilm, på diabilder, i partiets årliga verksamhetsberättelser eller i faktiskt form på 
Arbetarrörelsens arkiv och Kungliga biblioteket i Stockholm. I de allra flesta fall är materialet 
komplett för respektive valår men en viss reservation måste göras då alla affischer, trots att de 
utgör s k pliktleveranser, ej bevarats eller skickats till dessa bäda ovannämnda arkiv. Detta bör 
ihågkommas då mina analyser och slutsatser således bygger på ett kvantitativt osäkert mate
rial. I viss utsträckning har även mitt urval påverkat materialets sammansättning. När jag i 
våras gick igenom affischerna på Arbetarrörelsens arkiv stötte jag i 1985 års val på tre ti ll 
storleken noterbart mindre affischer som ej farms återgivna i partiets verksamhetsberättelse. 
Därför bortsåg jag från dessa. På samma sätt har jag bortsett från tre affischbudskap i 1982 års 
val eftersom dessa varken fanns att se i verkligheten, på diabild eller i partiets verksamhetsbe
rättelse. Å andra sidan har jag inkluderat sju affischer i materialet 1988 trots att jag ej studerat 
dessa i faktiskt form. Skälet härtill är att dessa återgavs i diabildsform och då de fotograferats 
på annonsplatser utomhus ansåg jag detta styrka antagandet om att de använts i kampanjen. 

De frågor som uppsatsen förväntas besvara har bl a tillkommit utifrån de iakttagelser 
som tidigare affischforskare gjort. Eftersom denna forskning konstaterade att en ideologisk 
utslätning skett har ett mål varit att försöka se huruvida uttryck för socialdemokratisk sam
hällsåskådning/ideologi går att spåra i affischmaterialet och hur denna i så fall ter sig. Den 
första fråga som således skall besvaras är: Vilket politiskt budskap har affischerna förmedlat. 
För att utröna detta måste den eftersökta målgruppen eller målgrupperna och det uttryckta 
politiska målet eller målen ringas in. Affischerna har som konstaterats en dubbel kommuni
kativ roll. Detta innebär att affischernas bildmotiv och affischernas texter undersökts var för 
sig. Att analysen sker i två steg beror på att eventuella skillnader mellan den uttryckta mål
gruppen i bild och text därmed kan upptäckas och att eventuella förändringar som skett i bild 
och text kan ha inträffat vid olika tillfällen. Förklaras bör också att jag i min enkla kvantitati
va analys utgått från antalet olika affischer. Detta mnebär att textbudskap som figurerar på 
flera affischer och där det enda som skiljer dem åt är storleken eller bildens komposition har 
dessa räknats som en. Detta eftersom jag inte anser att den varierade layouten är av vikt för 
de resonemang jag för. I valet 1988 förekommer visserligen flera affischer som lyfter fram 
samma sakfråga ( föräldraförsäkringen) men då både texternas innehåll och valet av motiv 
varierar har jag räknat med samtliga dessa. 

För att besvara vilken målgrupp man har vänt sig till har affischerna studerats utifrån 
tre analyskategorier nämligen kön, ålder, och klass. Framför allt har affischernas bildmotiv 
utgjort underlag för denna första beräkning men i den mån analyskategorierna även figurerar i 
text har de också undersökts. I ett försök att gradera målgruppernas förekomst har jag räknat 
hur ofta kvinnor respektive män syns i bild, hur ofta barn respektive äldre, medelålders och 
ungdomar avporträtteras. Då tanken är att finna belägg för eller vederlägga en eventuell ideo
logisk utslätning kommer olika uttryck för ett klassperspektiv eftersökas. Dessutom ti llkom
mer en analyskategori som utgörs av symboler då j ag menar att ideologin kan ses såväl i text 
som bild genom val av motiv. För att däremot klargöra vilket eller vilka politiska mål som 
uttryckts kommer endast texternas innehåll att beaktas. Genom att räkna förekomsten av olika 
politikområden skall deras tillmätta vikt utrönas och om möj ligt skall deras förekomst försöka 
förklaras. 

Nästa uppgift blir att undersöka hur det politiska budskap fönnedlats. Naturligt nog är 
det texterna som utgör det viktigaste underlaget för att besvara denna fråga då graden av tyd
lighet avser graden av explicita ordalag. Även den eventuella förekomsten av polemik ses 
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tydligast i texterna men till viss del påverkar valet av bildmotiv den polemiska kraften varför 
affischerna som helhet studeras. Undersökningen som behandlar ett material tillkommet under 
ett kvarts sekel är således diakron och den tredje frågan som skall besvaras är när, hur och 
varför möjliga förändringar har inträffat. I delta avseende kommer såväl bildmässiga som 
textmässiga förändringar att beaktas och i möjligaste mån förklaras. För att fördjupa denna del 
av undersökningen och anlägga ett historiskt perspektiv har de socialdemokratiska valaffi 
scherna under den aktuella perioden jämförts och ställts i relation till dem partiet tidigare lan
serat. Detta dels för att upptäcka eventuella mönster dels för att skönja nya trender. 

För att ge en orientering i den samhälleliga och pol itiska debatten under den aktuella 
tiden och för att försöka förklara de iakttagelser som görs i materialet har jag använt mig av 
två övergripande verk. Det första är Peter Esaiassons doktorsavhandling Svenska va/kampan
jer 1866-1988 som utkom 1990. Esaiasson som är verksam inom valforskningsprogrammet 
vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg har med derma avhandling syftat till att kart
lägga formerna för de politiska partiernas kampanjverksamhet under perioden 1866 till 1988. 
Verket vars tyngdpunkt ligger på att beskriva kampanjhistoriens förlopp undersöker eventuel
la förändringar i partiledarnas kampanjetaktik, analyserar användandet av kampanjkanaler 
och undersöker vilken kontroll partierna har över dessa kanaler. Dessutom redogörs för och 
analyseras valrörelsernas innehåll vi lket belyser vilka sakfrågor som dominerat debatten. 
Förutom uppgifter och fakta kring valrörelsema såväl under den för undersökningen aktuella 
perioden som åren som föregick denna har den kvantitativa redogörelsen över antalet distri
buerade affischer byggt på uppgifter från derma bok. 

Den andra boken som använts är Stig Hadenius översiktsverk Svensk politik under 
1900-talet som utkom 1995. Hadenius som är professor i journalistik vid universitetet i 
Stockholm har dessutom varit bl a docent i statsvetenskap. Boken saknar fotnoter varför det ej 
går att avgöra vilka källor författaren använt sig av men i slutet av boken firms en omfattande 
litteraturförteckning över böcker som behandlat svensk politik ur olika aspekter. Hadenius 
översikt bygger således på uppgifter från ett flertal verk som behandlat Sveriges politiska 
historia. 

Avgränsning 
Min tidsmässiga avgränsning beror till största delen på att tidigare gjorda undersökningar av 
svenska och socialdemokratiska valaffischer endast sträcker sig fram till 1976. Därmed utgör 
merparten av mitt material en outforskad källa. Att jag dock väljer att börja redan 1970 och 
därmed tangera ett redan genomgånget decennium kan förklaras av att vi i Sverige 1970 fick 
en konstitutionell reform. Denna innebar bl a att våra politiska representanter för första gång
en skulle väljas till en direktvald enkammarriksdag.88 Valkampanjernas vikt torde därmed 
ökat eftersom detta i praktiken irmebar att valresultaten framöver skulle spela en direkt avgö
rande roll för regeringsbildandet.89 

Genom senare forskning har det också visat sig att den närmast hegemoniska ställning 
som det socialdemokratiska partiet åtnj utit under merparten av 1900-talet i viss mån uppluck
rats efter enkammarriksdagens tillkomst. Perioden har sammanlagt innefattat nio år av social
demokratisk oppositionspolitik.90 

88 Det tidigare rådande tvåkammarsystemet uppfunnet av Louis De Geer och infon 1866 beslöts efter flera de
cenniers utredande att avvecklas. 

89 Peter Esaisson, Svenska valkampanjer /866-I988 (Stockholm 1990) s 253 

90 Erik Åsard "Statsministern." 1991 års Ingvar Carlsson-film i jämförande perspektiv, Makten, medierna och 
mytema, (Stockholm 1996) s. 313 
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Ett ytterligare skäl till denna avgränsning är att jag därigenom får en period som inbe
griper såväl Olof Palmes som Ingvar Carlssons tid som partiordförande. Palme övertog 1969 
posten från Tage Erlander och "debuterade" däm1ed i valet l970. Ingvar Carlsson som efter 
mordet på Olof Palme övertog partiledarposten 1986 lämnade tio år senare denna varför valet 
1994 kom att bli hans sista. 

Undersökning har dessutom inskränkts till att gä lla de valaffischer SAP använt sig av 
i valrörelsema beroende på att materialet annars skulle bli alltför omfattande. Såväl SSU som 
Socialdemokratiska kvinnoförbundet och andra delar av arbetarrörelsen trycker nämligen till 
viss del eget material. 

Affischen som medium: En historisk orientering 
En grundläggande faktor för affischens uppkomst och utveckling var industrisamhällets 
framåtskridande. Från franska revolutionens dagar då affischen introducerades och uppmana
de till klasskamp och uppror kan vi följa den fram till våra dagar. Av största vikt för affi
schens reproduktion och spridning var den litografiska tryckmetoden som österrikaren Alois 
Senefelcler uppfann i slutet av 1700-talet. Den innebar i korthet att bi ld och text på ett effekti
vare och enklare sätt kunde nå ut till en bredare publik. Jules Cheret som brukar kallas den 
moderna affischens fader förstorade drygt ett halvsekel senare affischen och anpassade den 
därmed till annonspelare och den nya gatutrafiken. I motsats till föregående affischframställa
re som antingen satt text till en lämplig bi ld eller illustrerat en lämplig text såg Cheret affi
schen som en typografisk enhet. Text och bild skulle samverka på lika villkor och han utveck

lade därmed affischen till en ny konstart.91 
Redan under 1900-talets början kom affischen att anpassas och beräknas efter dess 

tänkta exponeringslokal. Detta innebar att dess utformning bestämdes med hänsyn till var 
affischen skulle sättas upp, utmed järnväg, landsväg eller gångstråk, och i förhållande ti ll detta 
kalkylerades en maximal durabilitet, d v s en tidsmässig räckvidd. Då bilden samtidigt skulle 
vara snabbt uppfattbar och ej för svårtolkad måste den också vara tillräckligt iögonfallande för 
att ej omedelbart glömmas bort.92 

I Sverige precis som i övriga Europa utnyttjades affischen före första världskriget 
ganska sparsamt i den politiska propagandans tjänst. Visserligen tillkom den första riktiga 
socialdemokratiska valaffischen redan 1907 men före 1920 gavs istället det skrivna ordet stör
re utrymme. 1921 infördes kvinnlig rösträtt och då även skattestrecket borttogs kom val
manskåren att tredubblas. Samtidigt ökade de illustrerade valaffischema märkbart, även om 

dessa fakta i sig inte skall ses som avhängiga av varandra.93 
1920-talet, som var ett årtionde präglat av snabbt växlande minoritetsregeringar blev 

på affischområdet ett lika omtumlande decennium. Valaffischerna var under hela 20-talet 
mycket uttrycksfulla och karikerande och partierna förde ett slags konstnärligt krig som kul

minerade 1928 i det omtalade kosackvalet.94 Affischerna var dessutom väldigt detaljrika och 

lättolkade genom den tautologi som rädde mellan ord och bild.95 C.A. Jacobsson som var en 
mycket känd tidningstecknare på sin tid utformade den första socialdemokratiska valaffischen 

9I Gen Z Nordström, Påverkan genom bilder,( Stockholm 1986) s 63f 
92 Lena Joharu1esson, Den massproducerade bilden, (Stockholm 1978) s 210 

93 Nittve, Lind ah! ( 1979) s 11 

94 Bod in, Nycop, Åkerström,( 1979) s 5 

95 Nittve, Lindh!, ( 1979) s 62 
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och under 1930-talet kom allt fler skickliga tecknare att engageras i affischframställningen.96 I 
efterhand har den uttrycksfu lla och av satir präglade propagandan som framställdes under 
1920- och 30- talen förklarats vara så tydlig och effektiv genom att bildkonstnärerna som ut
formade valaffischerna delade sina uppdragsgivares syn på verkligheten och politiken. Detta 
menar man skiljer dem från dagens politiska propagandaförmedlare som utgörs av professio
nella reklamfirmor.97 

Centralt reglerad valaffischering påbörjades i och med proportionalitetsvalet 1911 
men antalet tryckta affischer var under det första decenniet relativt blygsamt. Under 20-talet 
ökade mängden distribuerade affischer gradvis och 1936 nådde upplagenivån en toppnotering. 
Sammanlagt lanserade partierna detta år 1,5 miljoner exemplar. Efter mitten av 30-talet sjönk 
nivån och under efterkrigstiden har upplagenivåerna pendlat mellan en halv och en miljon 

exemplar.98 Även om denna nedgång ej enkelt kan förklaras bör dock påpekas att radion efter 
1945 kom att bli partiernas viktigast kampanjkanal. Detta genom de publikvänliga valpro
grammen som innehöll såväl utfrågningar som debatter. Radions opinionsbildande roll och 

viktiga del i valkampanjerna kom efter 1960 att alltmer övertas av televisionen.99 
Som författarna till Affischernas kamp konstaterat präglades i stort sett varje decenni

um av de socialdemokratiska valaffischerna av en viss affischtyp eller affischepok som i sig 
speglade samhällsutvecklingen. Under 1920-talet var den främsta uppgiften att få folk till val
urnorna och såväl arbetare som kvinnor uppmanades att ta sitt ansvar och lägga sin röst för 
arbetarpartiet. Under det följande decenniet präglades affischerna initialt av polemiska ansat
ser och visade tydligt på de orättvisor som fortfarande präglade det dagliga livet. Efter mitten 
av trettiotalet då partiet satt vid makten valde socialdemokraterna att visa upp genom vilka 
åtgärder eller reformer som man skulle avhjälpa just dessa orättvisor och detta gjordes med 
illustrativ tydlighet. 

Om affischerna i de föregående decennierna hade utmärkts av karikerade motståndare 
så kom trettiotalets motiv istället att utgöras av fo lkhemsbilder e ller Sverigeillustrationer. Un
der tiden för andra världskriget då landet styrdes av en samlingsregering valde man att ligga 
lågt på affischfronten och avstod från konfrontation. Den dåtida statsministern och socialde
mokratiske partiledaren Per Albin Hansson lyftes ensam fram som personlig garant för fred 
,frihet och en fast politisk kurs. Efter 1945 gavs det ånyo utrymme för ett mer explicit politiskt 
program och det nya socialdemokratiska efterkrigsprogrammet såg dagens ljus. På dess dag
ordning stod en tryggad å lderdom och förbättringar inom bostadspolitiken. 

Under 40- och 50-talet var i stort sett samtliga affischer tecknade och oftast utförda i 
klara varma färger. Fortfarande utmärktes budskapsförmedlingen av en bildmässig överens
stämmelse eller tautolgi som medförde att de politiska målen med tydlighet gick fram. Från 
och med 60-talet introducerades nya bild- och formuttryck på affischerna som gav intryck av 
eftersträvad realism. TVn som var relativt ny som medium lånade ut sin ruta och den omiss
kännliga formen förmedlade en svartvit vardaglighet. Nygamla var också fotografierna som 
å.terkom under detta decennium och dessa kom därefter att bli allenarådande.100 

1 dagens samhälle sätts affischen på svåra prov då den, som oftast exponerad i 
stadsmiljö, måste konkurrera med andra synintryck och störande element som buller och tra-

96 Bod in, Nycop, Åkerström, ( 1979) s 5f 

97 Nordström,( 1986) s 72 

98 Esaiasson, ( 1990) s 366 
99 Ibid, s 205 och 234 

100 Bodin, Nycop och Åkerström ( 1979) 
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fik. Den stressade storsladsmä1miskan är, som en av våra kända bildforskare konstaterat, utsatt 

för ett ständigt "visuellt sammelsurium" och långt ifrån allt hinner hon tolka.101 Troligtvis har 
detta påverkat dagens affisch-framställare och därmed kan det vara av intresse att undersöka 
om och i så fall hur valaffischeringen har förändrats under de tre senaste decennierna och där
efter försöka utröna vad som utmärker den idag. 

Affischeringens ramar, kvantitet och bildmässiga utveckling 
Om man ser till den tid undersökningen avser så har antalet distribuerade affischer stadigt 
sjunkit från en miljon 1976 till knappt en halv 1988. Samtidigt har framför allt socialdemokra
terna och moderaterna under 70- och 80-talen i allt större utsträckning utnyttjat s k förhyrda 
annonsplatser, men denna komplementerande affischering har ej uppmätts i siffror. Sett i lik
vida medel kan man konstatera att värdet av samtliga partiers utomhusannonsering 1988 
uppgick till 12,4 miljoner och alt 90 procent av detta kunde tillskrivas de två tidigare nämnda 

partierna. I 02 Vid valtillfället dessföri1man, 1985, uppgick socia ldemokratiska arbetarpartiets 
(SAP) totala budget till 23 mi ljoner kronor. Tre av dessa miljoner, vilket var summan för 
Folkpartiets hela valrörelse, satsades på affischkampanjen och denna sköttes av Harald Ull
man på reklambyrån Are-bolagen, ett företag som då ägdes av socialdemokratiska partiet och 

folkparkema.1 03 Ullman på Are-bolagen är f d socialdemokratisk ombudsman och valutredare 
och menar att reklamavdelningen delar partiets värderingar men anser ej att partiboken funge
rar som allenarådande bibel. I 04 

Idag 1997 är det annonsbyrån Hemma som handhar uppdraget att producera partiets 
valaffischer. Byrån som är en utbrytarbyrå till Måndag, ägt av Are-bolagen, har ingen eko
nomisk relation till det socialdemokratiska partiet men VD för Hemma är Bo Kronvig, partiets 
f d infonnationschef. Hur mycket pengar som idag läggs ner på valkampanjen i stort och affi
scheringen i sig ville inte Per Tenggren, informationsombudsman på kommunikationsavdel
ningen, avslöja. Ungefär en tredjedel av den totala valbudgeten avsätts idag förs k utemedium 
men vilken vikt man i framtiden kommer tillmäta utomhusannonseringen ansåg Tenggrer. 
vara oklart. Den direkta kontakten med väljarna är av stor vikt. 

Vilka politiska frågor som skall lyftas fram i valet beslutas av partiledningen på parti
kongressen som äger rum på hösten året innan. Den valplan som dras upp av valledningen 
skall till stora delar förverkligas av partiexpeditionen under valårets först hälft. Innan somma
ren infaller är själva affischmaterialet framställt och klart. Endast s k snabba medier, exem
pelv is radioreklam och dylikt, kan förändras fram till tiden för valet och därmed bättre anpas

sas till de frågor som kommer upp i valrörelsen.105 
Själva affischeringen har sedan 1952 skett under reglerade former då samtliga partier 

fattade beslut om att en gemensam affischeringsstart skulle infalla fem veckor före valda

gen. I 06 Idag kommer de istället överens varje valår om datum för affischeringsstart men i re
gel rör det sig om fyra till fem veckor före tredje söndagen i september. Vad beträffar den 
lokala affischeringen så är det upp till partiavdelningen i respektive område att välja vilka 

101 Nordström, (1986) s 71 

102 Esaiasson, (1990) s 367 

103 Per Carlsson, Christina Johnsson, "I parti och minut. Så säljer man partiernas vallöften", Svenska Dagbladet, 
18/8 1985 

104 Carlsson, Johnsson SvD 18/8 1985 

I05 Telefonintervju med Informationsombudsman Per Tenggren 22/8 1997 

I Oo Esaiasson,( 1990) s 366 
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affischer man vill sätta upp. Valrörelsen är på det sättet starkt decentraliserad; centralt kan 
man enbart påverka utbudet genom att förse sina regional- och lokalavdelningar med mycket 
och bra material. l 07 

Affischantalets förändringar 
Först och främst har jag, liksom andra som studerat valaffischer, konstaterat att en kvantitativ 
utveckling skett.108 I mitt material har antalet stegvis ökat vilket tydligast syns under 80-talet 
då man i en toppnotering 1988 lanserade 30 affischer. Jämfört med antalet under 1970-talet, 
som aldrig översteg tio, så är denna mängd minst sagt iögonfallande. Dock framstår denna 
trend under 80-talet mer som en tillfällig hausse. I de två senaste valen 1991 och 1994 hade 
affischantalet sjunkit kraftigt och uppgick som mest till elva. Ser man närmre på hela materia
let framstår detta antal mer normalt då medeltalet affischer per val ligger på 13. 

Vid en historisk tillbakablick, nämligen vid en jämförelse med socialdemokratiska 
valaffischer från 1907 till 1970, så kan man se en liknande utveckling. Under det första årti
ondet var affischantalet litet och varierade mellan en och tre men vid 20-talets början stabili
serades och ökade det till genomsnittligen fem per val. I början av 30-talet, närmare bestämt 
vid valen 1932 och 1934 sker en markant ökning som kulminerar i valet 1936 då valaffischer
na uppgår till 20 stycken. Därefter sjunker antalet igen till den för hela perioden genomsnittli

ga nivån på fem affischer.109 Kan man genom att se till partiets situation på 30-talet och jäm
föra den med partiets belägenhet femtio år senare finna någon förklaring till denna kurvut
veckling? 

Visserligen befann sig SAP såväl 1932 som 1982 i opposition men då 30-talet före
gicks av ett årtionde, präglat av varandra snabbt avlösande minoritetsregeringar och då det 
socialdemokratiska partiet 1932 relativt nyligen övervurmit de fraktionsstrider som i viss mån 

präglat partiet, var dess instabila belägenhet inte ny.110 1982 däremot, då man visserligen be
finner sig i opposition för andra valet i rad, så gör man det efter ett obrutet, eget eller delat, 
regeringsinnehav på 44 år. Den mest slående likheten är att partiet vid båda tillfällena efter
strävar att erövra regeringsposten. 

I de två nästkommande valen för respektive årtionde sitter man visserligen vid makten 
vid samtliga tillfällen men då valet 1934 var kommunalt I I I vore en jämförelse med riksdags
valet 1985 inte helt adekvat. Den fortsatta satsningen på ett stort antal affischer och toppnote
ringarna som sker 1936 och 1988 kan möjligtvis förklaras av att partiets maktposition, såväl 
under 1930- som 1980- talet saknade stabil grund. Socialdemokraterna tog 1932 en rejäl re
vansch på det för partiet så olyckliga kosackvalet 1928 och med 42 procents väljarstöd över-

tog man regeringsinnehavet.112 Dock avgick regeringen Hansson 1936 efter motstånd i bl a 
försvarsfrågan och fick efter valet samma år bilda regeringskoalition med Bondeförbundet.113 
SAPs situation var därmed under 30-talets första hälft aningen osäker vilket kan liknas vid 
partiets belägenhet femtio år senare. Socialdemokraterna återtog visserligen, efter sex års op-

I 07 Per Tenggren 22/8 1997 

108 Gert Z Nordström, (1986) s 71 

109 Bodin, Nycop och Åkerström (1979) s 84-94 

L LO Bengt Schiillerquist Från kosackva/ till kohandel (Uppsala 1992 ) 

11 1 I och med den konstinitionella reformen 1970 infördes gemensam valdag för konununal, landstings och 
riksdagsval. Esaisson,( 1990) s 253 

I I 2 Esaiasson, ( 1990) s 151, 157 

113 Bodin, Nycop och Åkerström, (1979) s 48 
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position, regeringsmakten 1982. Men då valresultaten i det föregående decenniets val nått 

verkliga bottennoteringar torde säkerheten i partiets maktställning vara rubbad.114 
Påpekas bör också att det inom socialdemokratiska partiet mellan åren 1982 och 1986 

rådde stor oenighet beträffande ett par mycket centrala politiska frågor. Tvisten gällde framför 
allt den socialdemokratiska skattepolitiken men även inställningen till behovet av eller fa
ran/fördelen med alternativ till offentlig verksamhet var delad. I denna ideologiska batalj, som 
i medierna gick till eftervärlden som rosornas krig, stod på ena sidan LO-ledningen som före
språkade en traditionell politik mot Kjell-OlofFeldt och kanslihushögem i finansdepartemen
tet som istället välkomnade förändringar. Osämjan kom dock att ebba ut 1986 i och med mor
det på statsminister Olof Palme. Fyra år senare, samtidigt med den regeringskris som SAP 
upplevde 1990, kungjorde emellertid finansminister Feldt att han ämnade lämna sin minister
post och ett av skälen härtill var just det motstånd hans ekonomiska politik hade mött hos 
L0.115 

Vid en titt på väljarstödet under 80-talet kan man konstatera att socialdemokraterna 
som visserligen uppnådde 45,6 procent i valet 1982 redan i nästkommande val tappar nära nog 
en hel prol:t:ntenhet. 116 Den massiva satsningen i valen 1936 och 1988 skulle därmed kunna 
ses som en hårdsatsning från partiets sida för att stabilisera den återtagna om än osäkra rege
ringsställningen. Trots den likhet som råder i mängden lanserade affischer 1936 och 1988 så 
bör uppmärksammas att det råder en mycket markant skillnad sett till antalet distribuerade 
affischer. 

En am1at intressant utslag ger en jämförelse av 1936 och 1985 års respektive affi
schbudskap då man kan se vissa likheter. 1936 då socialdemokraterna suttit vid makten i fyra 
år utformades en del av kampanjen som en retrospektiv bild av den framgångsrika krispolitik 
partiet bedrivit fram till tiden för valet. En tredjedel av affischerna utformades med faktaupp
lysning där partiets ingrepp bl a för att förbättra landets infrastruktur och bostadsbyggande 

visades upp.117 Denna form av socialdemokratisk historieskrivning fick övriga partier att rea
gera då man menade att konjunkturuppgången och den genomförda krispolitiken ej enbart 
kunde tillskrivas regeringspartiet.118 

Ett liknande grepp kan ses i valet 1985 då man efter tre års regeringsinnehav visar på 
de positiva förändringar som åstadkommits. Efter de borgerliga åren (1976-1982) som känne
tecknades av regeringskriser och ekonomisk oro i form av lågkonjunktur och hotade arbetstill
fällen framhävde socialdemokraterna den stabilisering som man menar hade skett sedan deras 

maktövertagande.119 De positiva förändringar som man bl a pekade på var att budgetunder
skottet sjönk, inflationen minskade och att sysselsättningen ökade. 

Utan att bagatellisera eller ifrågasätta betydelsen av det den socialdemokratiska rege
ringen gjorde under dessa tre år så bör påpekas att den i viss mån hade hjälp av sjunkande 
oljepriser och en god internationell konjunktur. Att partiet dessutom haft ett nära och bra för
hållande till fackföreningsrörelsen kan kanske ha påverkat och inneburit en hjälp. Svenska 

löntagare accepterade nämligen en sänkt reallön mot löfte om bättre tider framöver.120 I efter-

l l 4 (i jämviktsvalet 1973 gjorde partiet sitt sämsta riksdagsval sedan 1932) Esaiasson, ( 1990) s 264 

I I 5 Stig Hadenius, Svensk politik under 1900-ta/et Ko11flik1 och samforstå11d, (Stockholm 1995) , s 198, 204, 211 f 

I l6 Verksomhe1sberätte/sefor 1990-1992. (1993), Utgiven av socialdemokraterna Linköpings 292 

117 Se Bod in, Nycop och Åkerström, ( 1979) s 88 

11 8 Esaisson, ( 1990) s 157 

11 9 lbid, s 270 och 279 

120 Hadenius, ( 1995) s 196 
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hand har även invändningar rests mot den ljusa ekonomiska bild som målades upp under stör
re delan av 80-talet. Konsumtionen ökade i snabbare takt än produktionen och de marknads
andelar som vurmits vid de devalveringar som gjordes förlorades under andra hälften av årti
ondet.121 

Affischernas bildmässiga utveckling 
Huruvida valaffischen under den aktuella perioden genomgått någon kvalitativ utveckling 
estetiskt sett lämnar jag därhän. Tydligt är dock att framställningstekniken på detta område 
liksom på de flesta andra områden avsevärt förbättrats. Derma utveckling är i sig inte förvå
nande utan stämmer bra överens med den observation bildforskaren Gert Z Nordström gjort: 
"Samtidigt vore det naturligtvis orättvist att påskina att, det inte också skulle finnas en kvali
tativ utveckling av affischen" { ... } "Men det är utförandet som i så fall förnyas och utfo1mas 
kreativt. Affischmakaren experimenterar med form, färg, retoriska grepp och 'häftiga möten' 
mellan kontraster och olika delbetydelser." 122 Med förbättrats menas sålunda att affischerna, 
som i mitt material mestadels utgörs av fotografier, blivit allt tydl igare, färgstarkare och ger 
intryck av att vara mer bearbetade. Man kan också se att affischernas layout varierar såväl i 
fråga om fotografiernas storlek, komposition som färgsättning. 

Merparten av affischmotiven utgörs således av fotografier och dessa föreställer nästan 
uteslutande märmiskor. Samtliga affischer med fotografier i valet 1970 porträtterar socialde
mokratiska ministrar och dessa personer presenteras i svartvitt. Följande valår förekommer 
såväl svartvita som färgfotografier men efter valet 1976 tycks de sistnämnda bli allenarådan
de.123 

Då det ovan konstaterats att människor utgör det vanligaste motivet faller i viss mån 
det resonemang LeifNylen förde rörande olika partiers val av motiv. I det material han analy
serade såg han en skillnad i en s k "ideologiserad sensibilitet" mellan olika partier och fann 
socialdemokraternas motiv vara abstraktare än folkpartiets och moderaternas. Samtidigt me
nade han att de förmedlade en puritansk ja rent av kärv prägel till skillnad från de andra ovan
nämnda två som hade en mer lustfylld och sensualistisk prägel. 

Valet 1979 utgör dock ett undantag och överensstämmer i viss mån med Nylens iakt
tagelser. f detta val då socialdemokraterna för första gången befinner sig i opposition har affi
scherna en mycket spartansk utformning. Den vita bakgrunden pryds endast av en färglagd ros 
som hädanefter utgör partiets stiliserade symbol och texterna står skrivna på tvärgående ban
deroller. Frånvaron av bild och sparsamma färgkombinationer bidrar till att lyfta fram texter
na. I viss mån, om än i mindre utsträckning, fortsätter denna bildlösa affischform in på 80-
talet och syns framför allt 1982 men även i valet 1985.Trots allt präglas de socialdemokratiska 
valaffischerna till största delen av konkreta miljöer och individer varför Nylens observation ej 
stämmer i det första ledet. Å andra sidan kan det vara av intresse att se om dessa individer ger 
ett allvarligt och kärvt intryck. 

Inledningsvis går det att spåra en viss kärvhet i de ansikten som avbildats vilket kan få 
sin förklaring i att dessa individer antingen är politiker eller arbetare. Men redan i valet 1976 
visar majoriteten affischer glada ansikten fotograferade i soliga miljöer, en individframställ
ning som i stort sett därefter blir gängse. Mest förvånande är att samtliga personer på valaffi 
schema 1985 ler eller skrattar samtidigt som de figurerar med budskap som påstår att flera 

121 1bid,s2 10f 

122 Gen Z Nordström, ( 1986) s. 7 1 

I 23 En viss reservation måste göras då 18 av de totalt c a 70 talet fotografip rydda affischerna endast setts i parti
ets vcrksamhetsberättelse som återges i svartvitt. 
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sociala reformer hotas. Ett undantag är de aningen mer a llvarsamma miner som syns i 1988 
års val; i de två avslutande valen under 90-talet så ler man och ser glad ut igen. En eventuell 
förklaring därtill kan vara att ett flertal affischer 1991 och 1994 presenterade partiets politiker 
och då dessa fått en förändrad massmedial roll kan "de säljande leenden" kanske kopplas 

hit.124 Sett ur Nylensk synvinkel blir kontentan att merparten socialdemokratiska valaffischer 
i undersökningsmaterialet anammat ett dåtida mer borgerligt formspråk. 

Kameran som i början av mitt material höll en viss distans till sina objekt kryper allt 
närmre inpå och fotografierna blir i allt större utsträckning närbilder av de personer som utgör 
modell. Närbilderna ger en känsla av fö11rolighet och intim itet som resulterar i att individerna 
ifråga synes förkroppsliga de politiska budskapen. Denna känsla fcirstärks också genom att 
personerna i de flesta fall tittar in i kameran. Vanligast är närbildsaffi scher i valet 1988 men 
trenden fortsätter även inpå 90-talet och är mycket markant 1991. 

Ett annat grepp som ger en personlig känsla är att några av affischerna i 1988 års val 
är signerade av de personer som figurerar i bild: "Alla behöver sex veckors semester" säger 
Ingmar Schtiberg och Carina Moberg konstaterar "Jag är hjärtligt trött på egoismen" . På sam
ma sätt låter man de politiska representanterna som visas upp i valet 1994 skriva umh:r med 
namn och befattning. Av än större vikt för det personliga draget i valaffischema är naturligtvis 
just att det är fotografier som visar mä1miskor och ej teckningar. Före mitten av 30-talet var de 
senare allenarådande och bortsett frän den tioårsperiod mellan 1934 och 1944 då fotografier 
med människor utgjorde ungefär en tredjedel av affischerna så har inte dessa dominerat valaf
fischema förrän efter 1960.125 

Det politiska budskapet i bild 
Som ovan konstaterats domineras valaffischemas fotografier av människor. Detta är i sig inget 
nytt för mä1U1iskor har alltsedan den första socialdemokratiska valaffischen säg dagens ljus 

varit ett kärt och återkommande motiv.126 Inledningsvis framställdes de mestadels i karikerad 
form eftersom merparten affischer präglades av polemiska ansatser men frän mitten av 30-
talet då partiets nya ideologiska hemvist etablerats förekom de istället som symboler (förf. 
anm.) för det framväxande folkhemsidealet.127 Som avsnittet om tidigare forskning visat har 
de flesta föregående valaffischtolkare slagits av den ideologiska utarmning som skett på affi
schområdet och påpekat att ett närmande till den produktrelaterade reklamen tydligt går att 
spåra. Den bildmässiga utvecklingen har visserligen i1U1eburit en i tekn isk mening kvalitativ 
förbättring men samtidigt kan de tidigare valaffischtolkama ges rätt i att ett slags formmässig 
utslätning skett. 1 stort sett alla illustrerade affischer visar g lada människor och då de fotogra
ferats i närbild tycks de personligen förmedla det politisk a budskapet. Bristen på seriositet gör 
att budskapen mestadels förlorar sin slagkraft och tyngd. 

1 ett försök att se om även mitt material präglas av en bildmässig ideologilöshet un
dersöks affischernas val av mänskliga bildobjekt. Vem väljer man att porträttera? Är det kän
da e ller okända personer som får representera budskapen och i så fall vi lka är de? Hur fram-

124 Konstantin Economou och Per-Anders Forstorp, "Sahliniseringcn av det politiska språket Om att vara sig själv 
som fönroendevald .. _ Tvärsnill 2196 s 58-65 

125 Se: Bodm, Nycop och Åkerström, (1979) ex. affischsammanfattningens 84-96 

126 Bod in, Nycop och Åkerström, ( 1979) s 84-96 
127 Läs om socialdemokratins väg från klasskamp till "folkpol itik" i Bengt Schiillerqvist, Från kosackval till 
kohandel, Uppsala 1992, exempelvis s 119126 
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ställs människorna i mitt material? Kan man vid en tillbakablick skönja nya trender eller på
mirmer affischernas individframställning om partiets tidigare sätt att presentera sin politik? 

Va/affischernas ansikten 
Det inledande valet 1970 präglades nästan helt och hållet av en pol itikerlansering. Av de sex 
presenterade affischerna visade fem olika manliga ministrar. Visserligen återkommer social
demokratiska politiker på affischerna under 80-talet men dock i mycket blygsam skala. 1982 
lanserades en affisch med partiordförande Palme och valet därpå figurerade såväl han som 
finansminister Kjell-Olof Feldt i gatumiljön. Sett till det totala antalet affischer utgör trots allt 
denna kategori en minoritet. En tendens till personcentrering blir dock tydlig under 90-talet. 
Såväl 1991 som 1994 påminner om valet 1970 eftersom presentationen av partiets represen
tanter får allt större utrymme. 1991 svarar politikerna för nära nog hälften av de ansikten som 
syns och i 1994 års val utgör de motiv på två tredjedelar av affischerna 

Sett i backspegeln visar det sig att de socialdemokratiska valaffischerna endast undan
tagsvis visat upp partiets politiska ansikten. Första gången detta händer är året 1936 då parti
ledaren Per-Albin Hansson lanserades som landsfader och personlig garant för den nya väl
färdspolitiken. I partiets kampanj detta år ingick en systematisk satsning på partiledarens per

son där derme, på ett sätt som aldrig tidigare skådats, kom att symbolisera partiets pol itik.128 
Under krigsåren då landet styrdes av en samlingsregering återkom Hansson på affischerna 
men denna form av personexponering hör som sagt var till ovanligheten även om det under 
60-talet upprepas vid ett par tillfällen. 

Vad kan då förklara denna hårdsatsning på politikerna 1970 och deras återkomst un
der 90-talet? En möjlig förklaring till 1970 års valaffischer torde vara det maktskifte som året 
innan ägde rum. Efter 23 år på posten som partiledare och statsminister steg Tage Erlander 
1969 av och lämnade över ti Il den mycket yngre, aningen kontroversielle om än erfarne Olof 

Palme. 129 Av denna anledning var det säkerligen viktigt för partiet att visa upp sin nya parti
ledare. Samtidigt kan man vid en titt på föregående val konstatera att politikerna som lyst med 
sin frånvaro under hela efterkrigstiden åter träder fram på valaffischema i tre av 60-talets fyra 

val. Möj ligtvis utgör 1970 års affischprägel s lutet på en bildformsepok.1 30 
För att förklara den återupptagna trenden på 90-talet måste man beakta det opinions

mässiga ras som partiet uppvisade samma år som det hundraårsjubilerade, nämligen 1989. 
SAPs förtroende hos väljarkåren sjönk drastiskt från 44,3 procent i januari 1989 till 34 pro
cent tolv månader senare. För ett parti som suttit ensamt vid makten i 38 år och genomsnittli
gen åtnjutit 45, 1 procent av väljarstödet mellan 1944 och 1991 så kunde denna markanta ned
gång ej passera obemärkt förbi. Senhösten 1990 fattades därför beslutet att Ingvar Carlsson 
nästkommande år skulle spela en central roll i valkampanjen eftersom nyckeln till framgång 
enligt partiets kampanjsamordnare Bo Kronvig " ... låg i att maximalt exponera partileda
ren." 131 

[ viss mån påminner således paiiiets belägenhet vid valen 1970 och 1991 om varand
ra. Vid det första tillfället hade man nyligen fått en ny pariiledare som var betydligt yngre än 
den avgäende Tage Erlander och redan i valet två är tidigare hade man försökt överbrygga den 
generationsväxling som stod för dörren. På en av affischerna 1968 syns de tvä av partiets yng-

128 Esaiasson, (1990) s 157f 

129 Esaiasson, ( 1990) s 253f 

130 Bod in, Nycop och Åkerström ( 1979) s 93f 

l3I Erik Åsard, "Statsministern." 1991 års Ingvar Carlsson-film i jämförande perspektiv, Makten, medierna och 
myterna, (Stockholm, 1996) s. 313 
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re lovande politiker, Krister Wickman och Olof Palme tillsammans med veteranerna Erlander 
och Gunnar Sträng. Texten till lyder "Erfarenhet och förnyelse". 132 1991 då socialdemokra
tiska partiet hamnade i en förtroendekris och förlorade mark hos de egna kärnväljarna beslu
tades det att partiledaren lngvar Carlsson skulle göras mer känd för den svenska allmänheten. 
Carlsson som enligt Bo Kronvig skulle få "symbolisera den svenska modellen på två ben" 
lyftes inte bara fram i affischkampanj en och i den specialgjorda valfilmen "Statsministern" 
regisserad av Staffan Hildebrand, utan presenterades också i en speciell bok som utgavs under 
valrörelsen.133 

Vare sig partiledarlanseringen eller valfi lmsproduktionen var någon nyhet i sig. Re
dan 1928 hade den första valfilmen producerats, och som det visade sig vid tillbakablicken på 
partiets sätt att framställa sina partiledare hade Per-Albin Hansson 1936 kommit att personli
gen få symbolisera det socialdemokratiska partiet. De s k personifierade valkampanjerna kan 
sägas ha en lång historia då partiledarna redan under slutet av 20-talet kom att bli partiernas 
främsta talesmän i de allt mer teknikaliserade kampanjerna.134 

Om man istället ser till de människor som vanligtvis avbildas på affischerna så är des
sa med ett enda undantag okända individer. I valet 1985, som kom att bli mycket uppmärk
sammat för sin affischformgivning även av andra skäl, figurerade skådespelaren Carl-Gustaf 
Lindstedt till texten "Jag röstar på socialdemokraterna för jag minns de borgerliga åren !" 
Även om detta är första och enda gången i detta material som en valaffisch uppvisar en kändis 
så har det förekomm it förr. I valet 1968 spreds i slutet av valrörelsen ett antal småaffischer 

som visade Hasse Alfredsson och Pek.ka Langer 135 och samma år fick den dåvarande parti
ordföranden Erlander artistdraghjälp vid valmötena. Trenden tycks ha blivit bestående då det 
även under den period jag undersökt förekommit att partitrogna artister i valtid ställt upp vid 
olika kampanjevenemang.136 

Hur kan man då kategorisera de övriga okända personer som får presentera de politis
ka budskapen? Finns det någon könsrelaterad skillnad? Förekommer det ena könet oftare än 
det andra och förekommer könen vid olika tillfällen, d v s vid olika politiska frågor? Hur ser 
åldersfördelningen ut? Finns det någon åldersgrupp som dominerar och förekommer personer 
från olika åldersgrupper på samma affischer? Kan man se att vissa åldersgrupper oftast ses 
tillsammans? 

Kön 
Ser man först till den könsrelaterade aspekten så märks det tydligt att män förekommer mest 
och i nmda tal dubbelt så ofta som kvinnor. Samtidigt kan man över tiden skönja en utveck
ling mot en jämnare könsfördelning då kvinnorna i de senaste fyra valen allt oftare förekom
mer och vid två tillfällen är i majoritet. Mitt undersökningsmaterial inleddes med affischer 
som enbart visade män men i de återstående bildförsedda valen under 1970-talet så dominerar 
i stället de affischer som visar båda könen. Antingen i form av familjebilder eller arbets
platsinteriörer. Vid de sistnämnda utgör kvinnorna en minoritet vilket kan förklaras av att ar
betarna oftast fotograferats i verkstadsmiljö. 

132 Bodin, Nycop och Åkerström, (1979) s 74 
133 Åsard, ( 1996) s 3 14 

134 Esaiasson, ( 1990) s l 48f 

135 N ittve och Lindahl,( 1979) s 51 

I 36 Här får jag hänvisa till de "aru1011saffischer" som jag påträffade i sökandet efter mitt material på Arbetarrö
relsens arkiv och till Esaiasson, ( 1990) s 248 
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Påpekas bör dock att könsblandningen i den verkstadsinteriör som finns på två affi
scher i valet 1973 knappast är någon blandning då endast en (1) kvinna finns i gruppen. Kö
nen integreras istället på de två familjebilderna vilket kan sägas vara ett traditionellt sätt att 
förena män och kvinnor. Tydligast blir detta i valet 1976 då i stort sett hela materialet präglas 
av familjebilder. Affischerna med båda könen försvinner därefter och återkommer först 1988 
och 1994 men då i mycket blygsam skala. [stället figurerar män och kvinnor mestadels var för 
sig och oftast i singular. 

Vid två tillfällen, nämligen i valen 1988 och 1994, råder det kvinnodominans på af
fischfronten och den är tydlig i det sistnämnda valet då kvinnorna tre gånger som ofta som 
männen utgör motiv. Det är också i detta sista val som politikerlanseringen återkommer på 
bred front och då ett av socialdemokratins politiska mål varit att eftersträva jämlikhet även 
inom plenisalens väggar kan den kvinnliga dominansen detta år kanske härledas hit. I den 
regering som bildades efter valet 1994 var nämligen hälften av ledamöterna kvinnor.137 

Eftersom undersökningsperioden inleddes med en manlig politikerlansering och av
slutas med en kvinnlig kan det vara av intresse att jämföra de två kampanjerna. Bortsett från 
att samtliga fotografier i 1994 års val är i färg, visar affischerna leende kvinnor som fotografe
rats utomhus i soliga, varma miljöer. Samtliga affischer har dessutom en personlig prägel i det 
att under fotografiet står politikerns namn och befattning: "Märta Johansson din riksdagsle
damot (S)" . Därmed skiljer sig dessa affischer markant från de partiet presenterade 1970 då 
samtliga affischer var i svartvitt och de kostymklädda herrarna gav ett stramt och sammanbitet 
intryck. Dock torde förändringen som skett knappast kunna ses som könsrelaterad, utan istäl
let förklaras av bildframställningens utveckling och politikernas förändrade roll. För att mot
verka politikerföraktet anstränger sig dagens politiker att framstå som vardagliga. Enligt 
Konstantin Economou och Per-Anders Forstorp är denna direkthet och förtrolighet en medve
ten politisk pedagogisk strategi som syftar till att de förtroendevalda skall återerövra sin legi
timitet. Detta genom att vara sig själva och därmed en av folket.138 

Om man istället ser till de paroller som politikerna i de respektive valen får formulera 
så slås man omedelbart av den mer generella och vaga tonen i de kvinnliga budskapen. Inte ett 
enda av de fem uttalandena formulerar något klart politiskt mål: "Ekonomi och miljö i ba
lans" .. ., "Barnen är vår framtid" .. ., "Mitt hjärta klappar för vården" .. ., "Rösta för arbete, om
tanke och rättvisa" ... De manliga ministrarna i 1970 års val får genom precisare paroller i stör
re utsträckning visa på sin duglighet och då deras ansikten istället präglas av allvarsamma 
miner blir det intryck de förmedlar mer seriöst. 

Den kvinnliga majoriteten i valet 1988 var mycket knapp och könsfördelningen var 
detta år jämnast under 25-års perioden. För att möj ligtvis skönja ett mönster i sättet att fram
ställa respektive kön f'ar man ta hjälp av affischernas textmässiga budskap. I de flesta fall då 
kvinnor illustrerar affischerna gör de det i samband med frågor av socialpolitisk art, såsom 
vård, barnomsorg och föräldraled ighet. Ser man till hela periodens valkampanjer så kan dessa 
anses vara traditionellt kvinnorelaterade politikområden och vid en tillbakablick på de affi
scher partiet tidigare presenterat under 1900-talet så kan denna iakttagelse generellt sägas 
stämma.139 I de fall kvinnor på affischerna figurerar med ekonomiska och arbetsrelaterade 
budskap gör de det då parollen samtidigt visar att antingen miljön eller sociala reformer hotas. 
Vid ett enda tillfälle, nämligen i valet 1991, frångår man denna vana och låter en kvinna for-

137 Hade nius, (1995) s 241 

l 38 Konstantin Economou och Per-Anders Forstorp, "Sahliniseringen av det politiska språket Om att vara sig själv 
som förtroendevald" _Tvärsni/I 2196 s 58-65 
139 Bodin, Nycop och Åkerström, (1979) s 84-96 
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mutera orden: "Jag ger mig inte förrän alla har ett arbete". Damen ifråga som visar sitt enga
gemang för sysselsättningspolitiken är arbetsmarknadsminister Mona Sahlin. I rättvisans 
namn bör dock nämnas att även män, i valet 1988 och de två därefter följande, figurerar till
sammans med budskap av socialpolitisk art vilket är intressant då detta bortsett från valet 
t 976 hört till ovanligheten.140 

Ålder 
Om man istället undersöker vilka åldersgrupper som oftast syns på bild så råder en förkros
sande majoritet för medelålders personer. I och för sig är detta inte förvånade eftersom de 
oomtvistligt utgör den största väljargruppen. Barnen som kommer på andra plats syns bara på 
en tredjedel så många affischer och åldersgrupperna ungdomar och äldre som figurerar, än 
mer och ungefärligen lika sällan, gör det knappt hälften så ofta som barnen. Om man ser till 
när de olika åldersgrupperna syns på bild så visar det sig att medelålders eller vuxna som de 
väl lika väl kan kallas dominerar valaffischernas motiv i sju av de åtta bildförsedda valen. 
Eftersom deras närvaro utgör regel istället för undantag kan det vara av intresse att uppmärk
samma i vi lket val de inte dominerar och i vilka val deras dominans är rnindw markant. 

1982 är det enda år som medelålders personer ej dominerar utan det gör istället ung
domarna. Värt att notera är att detta är första gången som ungdomar syns på bild trots att röst
rättsåldern sänktes till 18 år redan inför 1976 års vaJ. 141 Efter detta val, som tycks fokuserat 
på den unga generationen, så förekommer ungdomar på bild i tre av de efterföljande fyra va
len. Vid en statistisk j ämförelse mellan åren 1973 och 1991 visar det sig också att andelen 
icke röstande förstagångsväljare stadigt ökat och torde således blivit en allt viktigare mål

grupp att försöka fånga.142 Även i nästföljande val utgör ungdomarna en av de större mål
grupperna men medelålders personer spelar åter första fiolen. 

Barnen som var den näst vanligaste ålderskategorin finns, bortsett från vid två tillfäl
len, som affischmotiv i samtliga val. Vanl igast förekommande är de i valen 1973 och 1976 
vilket kan ses i relation till familjebilderna som dessa år utgjorde ett populärt grepp. Samtidigt 
syns de på inte mindre än sju affischer i 1988 års val och för första gången avporträtteras de i 
vissa fa ll ensamma. Oftast visar affischerna barn i sällskap av en eller flera vuxna och aningen 
oftare syns de tillsammans med kvinnor än med män. Skillnaden är dock mycket liten och av 
större intresse är att notera det faktum att män och inte kvinnor avbildats tillsammans med 
barn i de två senaste valen. 

Barn och ä ldre som under 70-talet syntes tillsammans såväl 1973 som 1976 upphör 
därefter att göra det. Förklaringen ligger kanske i att de äldre försvinner allt mer i bildmateria
let och efter valet 1988 ej alls förekommer. Detta kan säkert förklaras av att ca 47 procent av 
väljargruppen över 61 år genomsnittligen röstat på partiet i valen mellan 1973 och 1991 och 
att ålderskategorin över 71 år i fem av dessa sju val, från 1979 och framåt, varit socialdemo
kraternas största sympatigrupp. Den äldre generationen får därmed ses som en av partiets säk
ra kärngrupper varför någon större satsning på att fånga deras röster ej behövs.143 

140 Bodin, Nycop och Åkerström, (1979) s 84-96 

14 1 Esaiasson, (1990) s 268 
142 Statis1isk Årsbok, 1976, s 402, 1978, s 426, 1982/83, s 410, 1984, s 390, 1990, s 393, 1991, s 397, 1996, 
s395 
143 Statistisk Årsbok, 1976, s 402, 1978, s 426, 1982/83, s 410, 1984, s 390, 1990, s 393, 1991, s 397, 1996, s 
395 
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Klass 
1970 frågade sig Lars Dencik om 1946 var sista gången det socialdemokratiska klass
kampstemat syntes på en valaffisch. Parollen det året löd "Folkets väl går före storfinan
sen" .144 Som redan nämnts i avsnittet rörande kön så finns det i mate1ialet 1973 ett par affi
scher som visar en verkstadsinteriör och ytterligare två som visar enskilda arbetare. Sålunda 
illustreras drygt hälften av 1973 års affischer av arbetare. Männen som figurerar själva befin
ner sig visserligen ej på sin arbetsplats men deras klädsel och grova händer visar tydligt att 
det rör sig om kroppsarbetare. Även i nästföljande val, 1976, presenteras en affisch med en 
fabrikslokal som motiv och i ett jättekollage med ögonblicksbilder ur svensk vardag syns tre 
Alfa-Lavalanställda samt ett sjukvårdsbiträde. Den ena fotmen av löntagarlansering under 
detta decennium, nämligen affischerna med gruppfoto av samtliga arbetstagare utgör ett nytt 
inslag. Före undersökningsperioden har istället en ensam representant för arbetarklassen av
porträtterats.145 

Även under 80-talet kan man finna ett klassperspektiv i form av typiska arbetare såväl 
1985 som 1988 men de utgör en minoritet om man ser till det kvantitativt rika materialet. Av 
de 20 presenterade affischerna 1985 var det endast en som kunde kategoriseras som arbe
tarpräglad och vid fö ljande valtillfälle inte fler än två. I det sistnämnda valet 1988 utgjordes 
åter affischerna av gruppfotografier, ett på sjukvårdsanställda, ett annat på industriarbetare. 
Sista gången en arbetare syns i bild under denna period är i valet 1991 då en av affischerna 
visar en byggnadsarbetare i aktion. Denna sista affisch skiljer sig en aning från de övriga i 
materialet i det att mannen som fångats av kameran är fullt upptagen av sitt arbete. Därmed 
påminner affischen om det traditionella sättet att framställa arbetare: denne fär visa på sin 
duglighet, sin kraft och stora vikt i samhällsbyggandet. Vid en återblick kan man se likheten 
med partiets tidigare affischer som ofta visade yrkesutövande män med svällande muskler. 
Visserligen var dessa affischer mestadels tecknade men sättet att illustrera arbetaren skiljer sig 
från 70- och 80-talens passiva om än mer realistiska framtoning. Vid en jämförelse mellan 
samtliga dessa affischer under perioden kan man se att alla utom en ackompanjeras av bud
skap som rör arbetslivet. Exempel på dessa paroller är: "Arbete åt alla", "Trygghet också på 
jobbet", "Lagfäst anställningstrygghet" och "Hundratusentals människor slits ut i förtid - Nu 
får det vara nog" Den enda affischen som har ett mer allmängiltigt budskap är arbetaren som 
1973 kräver "Allmän tandvårdsförsäkring". 

En omvänd form av klassperspektiv kan sägas finnas på en av affischerna från valet 
1985. Många är säkert de som minns den unga välklädda mannen i öppen sportbil som blick
ade ner på oss från annonspelarna. Bilden som väckte stor uppmärksamhet var en aning pro
vokativ eller polemisk. Den välbärgade ynglingen sade sig rösta på socialdemokraterna "För 
jag vill ha ordning på Sveriges ekonomi"l46 I sin tidigare affischering har man visserligen 
oftast klätt den socialdemokratiska väljaren på enkelt sätt och motståndarna striktare men från 
1950 och framåt kan en viss uppluckring skönjas. Det tycks som om en vilja finns att över
brygga tidigare klass- eller väljarindelning genom att just visa såväl overall- som kostymkläd
da herrar ihop.147 

Eftersom min textmässiga undersökning kommer längre fram i uppsatsen nöjer jag 
mig så här långt med att konstatera att inslag av klassperspektiv i bildvalet faktiskt går att spå-

144 Dencik, ( 1970) s 32 

145 Bodin, Nycop och Åkcrström,(1979) s 87,89,90 

: 46 Esaisson, ( 1990) s 287 

:41 Bodin, Nycop och Åkerström, (1979) s 91 
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ra i affischerna. Denciks fråga ter sig dock berättigad när man tittar närmare på partiets före

gående affischer och upptäcker att arbetarna i bild i stort sett saknats sedan 1952.148 Vilken 
förklaring kan då finnas till att arbetarna efter nästan tjugo års frånvaro dyker upp igen på affi
scherna under 1970- talet? 

Den mest rimliga förklaringen torde vara att Sverige som under 1950- och 60-talen 
åtnjutit ett lugn på arbetsmarknaden skakades av en rad vilda strejker årsskiftet 1969-70. 
Störst uppmärksamhet rönte gruvstrejken bland arbetarna i malmfälten och vid en rad möten 
som hölls av strejkledarna i Kiruna ersattes den tidigare samtalstonen präglad av saltsjöbads
andan istället av klasskampens vokabulär. Arbetarna som utgjort grundstommen i den social
demokratiskt präglade arbetarrörelsen förklarade plötsligt att de saknade förtroende för rörel
sen.149 

Vidare utarbetades under första hälften av 70-talet förslaget om löntagarfonder som då 
det åter blåste liv i socialiseringsdebatten kom att prägla m ycket av den politiska debatten. På 
grund av den fräna kritik och det omfattande borgerliga mostånd förs laget väckte b lev frågan 
aningen obekväm för regeringen Palme. 

Ett y tterligare skäl kan vara det initiativ som togs från LO:s sida att åter initiera statli
ga ingrepp i reglerna på arbetsmarknaden som sedan 1938 enligt saltsjöbadsavtalen förhand
lats fram genom parterna själva. Anledningen härtill var att LO ansåg att arbetsgivarnas makt 
måste begränsas så att arbetarna skulle få större inflytande och bättre anställningsvillkor. Re
geringen gick på LO:s linje och under 70- talet kom en rad lagstadgade förändringar på ar
betsmark.nadsområdet. Exempel på detta var lagen om anställningstrygghet (LAS) 1974 och 

medbestämmandelagen (MBL) 1977.150 

Symboler 
Historiskt sett har vissa symboler förknippats med arbetarrörelsen och dess politiska kamp. 
Symboler som tydligt framträder på de valaffischer partiet lanserat under 1900-talet. Under 
det inledande decenniet utgjordes de av röda fanor, knutna nävar och vandrande massor. Un
der 20-talet försvinner i stort sett symbolerna då affischerna mestadels framställer och karike
rar sina motståndare. Fortsättningsvis får människorna i sig som avbildas symbolisera det eg
na partiet och man väljer då att framställa dem som högresta, stolta och muskulösa indivi

der.151 Symbolspråket får därefter fungera som en spegelbild av det skrivna ordet och varierar 
således beroende på vilket budskap affischerna vill förmedla. När man ly fter fram bostadspo
litiken visar affischen ett hus, sysselsättningspolitiken illustreras av fabriker, kugghjul och 

arbetare i aJ...1:ion och en rättvis skattepolitik symboliseras av en balansvåg.152 
Under 1960-talet kan man se att nya abstrakta symboler vinner inträde; exempel på 

detta är de varianter av pilar man låter understryka politikens framåtsträvande färdriktning. 
Leif Nylen som studerat valaffischerna från 1968 påpekade att bl a socialdemokraterna an
vände sig av emblem och symboler. Detta stiliserade och abstrakta fonnspråk såg han som en 
fonn av garantiillusion då utförandet påminde om varumärkenas och kvalitetsstämplamas 

grafem. 153 En viss likhet med den "stämpelsymbol" som syns på affischerna 1968 kunde ses i 

148 lbid, s 91 

149 Hadenius, (1 995) s 161f 

I 50 Ibid, s l 66f 

151 Bodin, Nycop och Åkerström, ( 1979) s 84f 

I 52 lbid, s 86ff 

153 Ny len, ( 1968) s 7 
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det för undersökningen inledande valet 1970. Orden ökad jämlikhet som kan sägas vara par
tiets slagord detta år trängdes ihop i en cirkelform och figurerade tillsammans med det pilför
sedda S:et på samtliga affischer. Före 1966 hade partiet inte etablerat någon direkt associerbar 
logo men efter ett par olika varianter konstituerades just ovannämnda S som socialdemokra
tins varumärke. Fortsättningsvis blir också partilogon i stort sett den enda symbol som pryder 
affischerna och vanligtvis placeras den i högra hörnet. Ett markant undantag utgjorde valet 
1979 då den därefter välkända rosen introducerades och på flertalet lanserade affischer upptog 
mer än halva utrymmet. Bortsett från en stilmässig variation blir rosen bestående fram till 
dags dato men dess storlek minskar betydligt. Denna blomstersymbol som återinvigdes 1979 
hade använts redan i valkampanjen 1911 vilket var samtidigt som Frisinnade landsföreningen 
valde sin blåkint.154 

Lite förvånande är det faktum att ett flertal av socialdemokraternas affischer i valet 
1982 illustrerades med en svensk flagga. Rent ideologiskt sett har den blågula fanan förknip
pats med mer konservativt präglade partier och då framför allt Högern och det senare Modera
ta samlingspartiet. Inte ens under krigsåren använde man sig av denna. Den dåvarande soci
alministern Sten Andersson förklarade i ett pressuttalande att man såg den som "En symbol 
för de gemensamma ansträngningar som behövs för att rycka upp landet" 155 Vid ett tillfälle 
till, valåret 1991, använde man åter en flagga på affischerna. Denna gång var det EU-flaggan 
och en röd ros som fick symbolisera "den socialdemokratiska gemenskapen".156 

Det politiska budskapet i text 
Den politiska debatten i Sverige kom under efterkrigstiden att domineras av ett fåtal stora sak
frågor nämligen skatterna, välfärden och den ekonomiska politiken. Landet som hade stått 
utanför andra världskriget kom efter 30-talets ekonomiska orosår att uppleva en generell höj
ning av levnadsstandarden. Den svenska industrin hade goda år vilket gjorde att lönerna steg 
och i takt med den ekonomiska tillväxten fortlöpte flykten från Jandsbygden.157 Under 1950-
och 60- talen fortsatte välfärdsstegringen och perioden kan vid en historisk tillbakablick ka
rakteriseras som rekordartad vad beträffar landets ekonomi. Industriexpansionen och tillväx
ten ledde till ett underskott på arbetskraft och invandringen som fram till andra världskriget 
hade varit blygsam kom under 1960- och 1970 talen att stegras markant.158 

Till följd av den fortgående urbaniseringen och jordbrukets minskade betydelse i 
samhällsekonomin kom detta politikområde efter mitten av femtiotalet att förlora sin tidigare 
framträdande plats på den politiska dagordningen.159 Av samma skäl kom bostadsbristen och 
bostadsfrågoma i stort ofta att synas i debatten under 50- och 60-talen. Föremål för diskussion 
blev samtidigt hur det växande välståndet skulle fördelas; den sociala reformpolitiken som 
inbegrep frågor rörande barnbidrag och pensioner kom således att få stort utrymme under des
sa decennier.160 

Vid en tillbakablick på de socialdemokratiska valaffischerna från krigsslutet och fram 
till denna undersöknings början kan man i de fall affischernas budskap är tydligt se att det är 

154 Esaiasson, ( 1990) s 135 not 19 

155 fb id, citat s 281 och s 309f not 115 
156 För utförligare uppgifter om partiets ställning i frågan se under avsnittet utrikespolitik. 

157 Esaiasson, ( 1990) s 182 
158 Hadenius, (1995) s 139 

159 Esaiasson, ( 1990) s 197 
160 Ibid, s L 96f, 225, 232f och 251 
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just dessa frågor som lyfts fram. Därmed skulle man ku1ma påstå alt valaffischerna, om än i 
varierande utsträckning, faktiskt speglar samhällsutvecklingen. 

Stämmer denna iakttagelse även vid betraktandet av affischerna mellan 1970 och 
1994? Vilka politikområden har i så fall präglat den politiska dagordningen och vad förtäljer i 
så fall dessa om samhällsutvecklingen? Kan man se någon förändring över tid eller återkom
mer samma politikområden val efter val? Fi1U1s det några frågor man undviker att ta upp och i 
så fall vilka är dessa och hur kan detta i så fall förklaras? 

Inrikespolitiska områden 
I samtliga val under denna dryga tjugoårsperiod förekommer frågor relaterade till arbetsmark
nads- eller sysselsättningspolitiken men en viss förändring i deras tillmätta vikt går att spåra. 
Fram till valet 1982 utgjorde dessa frågor genomsnittligen en tredjedel av de lanserade bud
skapen och som mest framträdande är de i valet 1973 då de syns på hälften av affischerna. 
Efter det inledande valet på 80-talet har arbetsmarknadspolitiken och sysselsättningsfrågoma 
kommit en aning i skymundan och de utgör aldrig mer än en femtedel av budskapen. Mesta
dels nöjer man sig med att kräva arbete åt alla men under 70-talet efterlyses även bättre ar
betsmiljöer och tryggare anställning. Dessa politiska krav skall liksom arbetarnas återkomst i 
bild ( se under avsnittet klass) säkerligen förklaras av den turbulens som uppstod på den 
svenska arbetsmarknaden i början av decenniet. 

Införandet av löntagarfonder omnämns i tre av de nio valen, nämligen 1976, 1979 och 
1982. Fondförslaget som sedan 1971 utretts under ledning av LO-ekonomen RudolfMeidner 
skulle innebära att en del av företagens vinster automatiskt skulle tillfalla löntagarförvaltade 
fonder. Tanken var att arbetarna därigenom skulle bli delägare i företagen. Redan i valrörelsen 
1976 då förslaget nyligen presenterats kom frågan att bli föremål för borgerliga attacker efter
som fonderna av de borgerliga partierna ansågs innebära en form av socialisering. Överhuvud 
fördes en ovanligt ideologisk valdebatt detta år då flera socialdemokratiska förslag, markso
cialisering och förstatligande av vissa branscher kom att debatteras.161 Sex år senare kom frå
gan om fonderna att än mer aktualiseras sedan socialdemokraterna och LO hösten 198 l ge
mensamt beslutat att kollektiva löntagarfonder skulle inrättas. Inför valet året därpå gjorde 
näringslivets organisationer sin största satsning på politisk opinionsbildning sedan 1948 då 
man på inga villkor sade sig ku1U1a förhandla i denna fråga. Socialdemokraterna som fick gå i 
försvar och samtidigt söka övertyga de egna väljarna lyfte istället fram den ekonomiska poli
tiken detta år.162 .I sitt inledningsanförande i Sveriges Radios avslutningsdebatt detta år und
vek partiordföranpe Palme ämnet och endast en av de affischer man presenterade i 1982 års 
valkampanj berör fonderna.163 

Ett annat område som också figurerade samtliga valår är socialpolitiken eller de sk 
välfärdsfrågorna. Om man ser till de politiska paroller som visade att det är sociala reformer 
som värnas kan man konstatera att dessa utgjorde ungefärligen en tredjedel av affischbudska
pen mellan åren 1970 och 1988. Under det förstnämnda decenniet går det inte att explicit peka 
på vilka refo1mer som avses eftersom texterna inte avslöjar detta. Istället väljer man att ut
trycka sin välfärdspolitik med orden: tryggheten i samhället skall värnas. I valet 1976 lansera
des bl a en affisch som visar en äldre dam bärandes en ung flicka på ryggen. Bilden ger ett 
lyckligt intryck då båda skrattar och färgerna är varma. Texten inunder lyder: "Gemenskap". 
Betraktaren associerar naturligt nog till det sociala välfärdssytem och skyddsnät som inbegri-

l6I Esaiasson, (1990) s 265 och Hadenius, (1995) s 176 

l62 Hadenius, (1995) s 190foch Esaiasson, (1990) s 278f 

163 Esaiasson, (1990) s 308f not. 110 
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per just bidrag och försäkringar av skilda slag men bristen på konkretion gör att budskapen 
förlorar sin politiska drivkraft. 

Under 1980- talet kan man däremot tydligt utläsa att vissa sociala reformer såsom 
barnbidragen, pensionerna och sjukförsäkringen skall säkras och i decenniets sista val 1988 
utmärker sig kravet på längre föräldraförsäkring då inte mindre än fyra affischer detta år ut
trycker en önskan därom. Att dessa grundpelare i den socialdemokratiska välfärdspolitiken så 
markant lyftes fram under 80-talet kan kanske delvis förklaras av att partiet inledningsvis be
farm sig i opposition och då påvisade eller skrämde väljarna med att dessa tryggheter hotades. 
Viktigt var nog också att visa hur den ideologiska schism som kluvit partiet likt en vattendela
re under 80-talet numer var övervunnen. 

I de två valen i under 1990-talet reser det åter svårigheter att bedöma de politiska må
len och tolka texterna. Ingvar Carlsson lanseras tillsammans med orden: "För mig är männi
skovärdet viktigare än marknadsvärdet" och "Öve1tygelsen om alla människors lika värde 
driver mig framåt". Hur dessa paroller skall klassificeras i politikområden finner jag ytterligt 
svårt. Likväl som det första budskapet kan innebära att en daghemsplats alternativt sjukvården 
skall IT! kosta samhället mer än tjänsten i sig genererar, så kan det vara ett inlägg i miljödebat
ten och avse att energisnåla bussar skall användas i kollektivtrafiken även om det kostar sam
hället mer eftersom de därigenom förbättrar stadsbornas livsmiljö. På samma sätt kan det and
ra budskapet ses som ett bevis för kvinnors rätt till lika lön för lika arbete, rörelsehindrades 
rätt ti ll samma möjligheter på arbetsmarknaden eller flyktingars och invandrares rätt till 
svenskt medborgarskap. Tydligheten i den sociala välfärdspolitiken har gått förlorad. 

Som tredje ämne gavs även samhällsekonomin en uppmärksammad plats i politiken. 
Endast i två av de nio valen saknades budskap av ekonomisk eller finansiell art. Perioden in
leddes med en paroll som krävde att prisökningarna skulle bekämpas vilket kan förklaras av 
den ekonomiska tillbakagång som landet drabbades av i 70-talets början. Efter de skörderika 
åren föregående decennium kom det uppbrutna internationella valutasamarbetet och oljekrisen 
att drastiskt förändra förutsättningarna för den tidigare så framgångsrika svenska industrin och 
handelsbalansen riskerade att rubbas _ 164 

Såväl i valet 1979 som 1982 då partiet var i opposition framhävde man vikten av att 
återgå till en sund ekonomi och att leda landet ur krisen. Förklaringen härtill ligger i de eko
nomiska problem som den borgerliga regeringen brottades med under sitt maktinnehav. Soci
aldemokraterna hade visserligen hävdat vid maktskiftet att de lämnade över en ekonomi i gott 
skick men andra menar att läget var det motsatta. Under de föregående åren 1974-75 hade 
lönekostnaderna ökat mycket snabbt och därmed försvagat landets internationella konkurrens
kraft. Till bilden kan även den internationella konjunkturnedgången och den svenska indust
rins djupgående strukturproblem läggas. Den ekonomiska krisen fortsatte in i nästa decennium 
och då de borgerliga partierna varken ville höja skatterna eller skära i välfärdspol itiken fick de 

finansiera det stora budgetunderskottet genom utlandslån.165 
Tre år senare när regeringsposten var återtagen visade SAP i en rad paroller på de 

positiva förändringar som åstadkommits och klargjorde att den ekonomiska kursen numera 
var vänd på rätt köl. Aningen förvånande är ändock den undanskymda roll som de ekonomis
ka frågorna hädanefter spelat. Visserligen finns det en ansats till finansiella frågor i samtliga 
efterföljande tre val, ordet ekonomi syns i parollerna, men man avslöjar inte några tänkta po
litiska åtgärder. "Vem klarar Sveriges ekonomi bäst?" "Sveriges ekonomi kräver en stark re
gering" "Ekonomi och miljö i balans" 

164 Hadenius, (1995) s 157 

165 Ibid, s 179 och l 83f 
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Det fjärde området som fl itigast syntes på affischerna är miljöpolitiken. Första gången 
man i tydliga ordalag gav uttryck för någon form av miljöengagemang är i valet 1979: 
"Stoppa gifterna Rädda miljön! "Visserligen fanns det redan sex år tidigare en affisch på vil
ken ordet miljö nämndes men vad man avsåg går ej att utröna. Från det avslutande valet under 
70-talet och fram till undersökningens sista förekom miljörelaterade budskap i alla val om än i 
olika stor omfattning. 1988 är det år som engagemanget synes störst och de sex affischer man 
avsatt för detta område presenterar klara åtgärdsförslag och visar tydligt att man ser en ideo

logisk skiljegräns i miljöpolitiken.166 En rad konkreta händelser bidrog till att valrörelsen 
detta år dominerades av miljöfrågorna. I de opinionsmätningar som gjordes under 1987 och 
våren 1988 visade det sig att Miljöpartiet som bildats redan 1981 fick höga siffror och efter 
sex år var dess chanser att bli riksdagsrepresenterat goda. En arman bidragande orsak var de 
giftiga algblomningar som drabbade Västerhavet och de mystiska virusepidemier som härjade 
bland Nordeuropas sälstammar. Då dessa frågor fick stort massmedialt utrymme kunde inte de 
politiska partierna bortse från deras vikt.167 

Miljöpartiet blev också från och med detta val representerat i riksdagen och lyckades 
genom sina 5,5% av rösterna att uppnå 20 mandat. Eftersom det var över 50 år sedan ett nytt 
parti på egen hand lyckades ta sig in i riksdagen väcktes frågan om förklaringen till Miljöpar
tiets valframgångar stod att söka i ett ökat missnöj e med de etablerade politikerna och partier
na. 168 Vid de väljarundersökningar som gjorts i efterhand har det visat sig att miljöförstö
ringsfrågorna blivit a llt viktigare för väljarna själva. I de undersökningar som gjorts har deras 
betydelse allt sedan mitten av 70-talet de legat i topp. Samtidigt bör det påpekas att den of
fentliga debatten och partiernas val av kampanj frågor spelat in. Dock kan man konstatera att 
flertalet av de väljare som i 1988 röstade på Miljöpartiet och således lämnade det borgerliga 
eller det socialistiska blocket gjorde det p g a den vikt de tillmätte miljöfrågorna.169 

I samband med just miljöfrågorna kan det vara av intresse att påpeka frånvaron av in
lägg och ställningstaganden i kärnkrafts.frågan. Trots att lösningar på landets energiförsörjning 
blev högeligen aktuell t under oljekrisen som uppstod vintern 1973-74 och trots att kärnkraf
tens vara eller icke vara debatterades och nöttes i såväl valrörelsen 1976 som 1979 finns det 
inte en enda affisch som avslöjar frågans centrala plats i svensk politik. I denna fråga från
gicks de sedvanliga höger- vänstergrupperingarna och socialdemokraterna stod på samma sida 
som de kärnkraftspositiva folkpartiet och moderaterna. Även under den mellanliggande man
datperioden då de borgerliga övertog regeringsmakten kom frågan att ta stor uppmärksamhet. 
Skälet härtill var att centerledaren Thorbjöm Fälldin före valet 76 hade försäkrat att han som 
kämkraftsmotståndare till varje pri s skulle motverka laddning av något kärn.kraftverk. När det 
sedan visade sig att en andra reaktor i Barsebäck stod klar att sta11as blev han, för att rädda 
den borgerliga regeringens existens, tvungen att frångå sitt löfte till väljarna. I och med detta 
kom partiet och framför allt Fälldin att utsättas för en massiv massmedial svekdebatt. I mars 
1979 kom kämkraftsfrågan plötsligt att hamna i ett nytt läge då en reaktorolycka inträffade i 
Harrisburg, USA. Socialdemokraterna som nyligen tillsammans med folkpartiregeringen utar
betat en proposition rörande energiförsörjningen tog i och med olyckan ett steg bakåt och för-

l66 Se Appendix Il: 

167 Esaiasson, (1990) s 442-444 och Hadenius, ( 1995) s 206f 

168 Hadenius, (1995) s 208 
169 Torsten Östennan, Valet eu spe/for gallerierna Slutsatser frå11forsk11i11gsgn1ppe11s valu11dersök11i11gar 1988, 
(Stockholm 1990) s 43f 
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ordade en folkomröstning i frågan. Trots att denna omröstning beslöts äga rum våren 1980 
upptog kärnkraften ändå stort utrymme i debatten under valrörelsen 1979.170 

Dock är det inte första gången paiiierna försökt avskriva en brännande fråga från den 
politiska dagordningen. I samband med den statliga gymnasieutredning som 1963 lades fram 
och föreslog att ämnet kristendomskunskap inte bara skulle förlora utrymme i skolan utan 
dessutom byta namn till religionskunskap väcktes en rad protester. En av följderna blev att 
kristen demokratisk samling bildades 1964 men i den valrörelse som följde samma år undvek 

samtliga etablerade partier att beröra frågan.171 

Utrikespolitiska områden 
Det internationella perspektivet spelade naturligt nog en underordnad roll i samtliga val. Un
der undersökningsperioden förekom utrikespolitiska budskap i fem av valen vilket således 
innebär i drygt hälften av fallen. Dock går det inte, så vitt jag ser, att se något klar utveck
lingslinje vad gäller de internationella perspektivets förekomst. De utrikespolitiska frågorna 
utgjorde aldrig mer än 17 procent av det totala val budskapen och låg genomsnittligen kring 10 
procent. 

Jämförs förekomsten under tiden för respektive partiordförande kan man visserligen 
konstatera att de val då utrikespolitiska budskap syntes flest gånger var under Olof Palmes 
period, nämligen i tre av de fem fallen. Å andra sidan var Palmes tid som partiordförande 
nästan dubbelt så lång som Ingvar Carlssons. I sex av de nio valen satt Palme vid makten och 
mot bakgrund av hans djupa internationella engagemang är det snarast förvånande att de glo
balt förankrade frågorna inte oftare lyftes fram.172 

En viss koncentration av de utrikespolitiska frågorna kan trots allt spåras. Visserligen 
fanns det ett budskap av internationell art redan i undersökningens inledande valår men detta 
utgjorde också det enda exemplet under hela 70-talet. Istället låg tyngdpunkten på det kom
mande decenniet då det i samtliga val under 80-talet förekom budskap av utrikespolitisk ka
raktär. Sista gången detta perspektiv syntes i mitt material var i valet 1991 vilket innebär en 
obruten svit på fyra val. 
Vad kan då förklara denna tydliga koncentration? Inom vilka politikområden har det interna
tionella engagemanget gjort sig hört? Satsar man på olika utrikespolitiska frågor i olika val 
eller olika utrikespolitiska frågor i samma val? 

För att besvara den sista frågan först så kan man se att frågor av olika art lyftes fram i 
samma val. Vissa frågor eller politikområden återkom också vilket gör att det internationella 
engagemanget tycks varit fokuserat på vissa områden. Bekämpandet av förtryck, stöd för 
freds- och frihetssträvan och internationella miljöåtgärder var de områden som figurerade i 
valbudskapen. Det enda budskap som skilde sig en aning från de öv1iga var det första från 
valet 1970 då texten som lanserades löd: "Vi måste hävda vår neutralitet och de små nationer
nas rätt i supermakternas värld". Detta budskap som faller inom ramen för svensk säkerhets
politik skall med all säkerhet ses i ljuset av det pågående Vietnamkriget och det alltjämt rå
dande kalla kriget. Att även valdebatten 1970 i viss mån kom att handla om Sveriges neutrali
tetspolitik skall nog mer tillskrivas det rabalder som Gösta Bohmans bok Inrikes utrikespolitik 
väckte.173 

170 Hadenius, ( 1995) s 178-1 81 

17 1 Esaiasson, (1990) s 228 och 233 

172 Hadenius, (1995) s 204 

173 Esaiasson,(1990)s 255 och 257 
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Vid en återblick på de affischer som SAP lanserade från 1960 och framåt faller detta 
budskap bättre på plats och utgör således slutklämmen på en långsiktigt förd politik. Vid en 
jämförelse med VPKs valaffischer från samma år tedde sig det socialdemokratiska avstånds
tagandet från USAs ingrepp i Vietnam mycket lamt då man till skillnad från kommunisterna ( 
USA ut ur Vietnam) valde att endast i generella ordalag indikera sin inställning till kriget.174 
Dock kan man förstå derma mildare kritik och försiktighet från socialdemokratiskt håll. Ett 
yttrande sommaren 1965 från den dåvarande kommunikationsministern Olof Palme som kun
de associera till Vietnamkriget väckte stor indignation och när Palme på statsministerposten 
hårt kritiserade den amerikanska bombningen av Hanoi julen 1972 frystes under ett antal år de 
officie lla förbindelserna mellan Sverige och USA.175 

För att återgå till det övriga materialet; kan den tidsmässiga koncentrationen förklaras 
om man ser ti ll budskapens art? Om man först ser till parollerna som åsyftar fred så förekom 
de i valen ! 982 och 1985 d v s under tiden som Olof Palme var partiordförande. Visserligen 
sades inte vi lken fred som skulle eftersträvas men om man ser till de internationella konflikter 
som pågick vid den aktuella tiden så framträder genast Tran- IrakkJiget, och då Palme agerade 
medlare i derma konflikt kunde denna koppling vara naturlig. En annan möjlig förklaring kan 
ligga i att spänningen mellan USA och Sovjetunionen ökade under denna period då utplace
ringen av missiler i Europa ledde till ett avbrott i ländernas kommunikation.176 

Affischen som uppmanade till bekämpande! av förtryck i världen och stödjande! av 
frihetskampen lanseras i valet 1988. Vilken frihetskamp som avsågs stod ej att läsa men i 
kombination med bilden som visar färgade barn väcktes osökt associationen till det förtryck 
som den färgade majoriteten i Sydafrika utsattes för av den vita minoriteten i landet. Kopp
lingen är naturligtvis inte den enda möjliga men då Olof Palmes engagemang i frågan och 
uttalade stöd för den förbjudna organisationen ANC var känt världen över så tycks denna 
tolkning vara rimlig. Visserligen levde inte Palme vid denna tid och valet var Ingvar Carls
sons första. Utan avsikt att förringa den vikt som troligtvis hela partiet tillmätte ovanstående 
fråga skall dess förekomst kanske ändock knytas till arvet från den föregående partiledaren. 
Naturligtvis spelade det alltjämt rådande apartheidsystemet en självklar roll. 

Värt att notera är att resterande internationella frågor avsåg helt andra områden. 
Samma år, 1988, lanserades en affisch som avsåg globalt miljöengagemang och 199 1 talade 
man om den socialdemokratiska gemenskapen. Om man först ser till det sistnämnda uttalan
det så är det lite intressant i sig. Fortfarande på den socialdemokratiska partikongressen i sep
tember 1990 var det oklart hur partiet skulle förhålla sig till den europeiska gemenskapen men 
i oktober, en månad senare, meddelade regeringen att Sverige nu var berett att söka medlems
skap i EG. Trots intern kritik stod man fast vid sin åsikt och trots att starka grupperingar inom 
partiet var emot EG lämnades ansökan om medlemsskap in i juli månad 1991.177 

Affischen från 1988 års val visade att Sverige skulle visa världen och vara det första 
land som förbjuder freon. Miljöfrågorna stod som sagt var i fokus detta valår pga den säldöd 
och algblommning som drabbade Östersjön under sommaren. Visserligen avsåg förbudet mot 
freon att ha en hämmande verkan på växthuseffekten men Östersjön liksom ozonskiktet räk
nas som gemensamma intressen eller internationel la domäner. 

114 Larsson, ( 199 1) s 23 

175 Hadcnius, ( 1995) s 169 

176 Hadenius, ( 1995) s 193 

177 lbid, s 214f 
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Om man ser till de utrikespolitiska frågorna under 80-talet så kan man konstatera att 
fredssträvanden och bekämpandet av förtryck uppmärksammades. Under 90-talet syns ej des
sa politiska mål i affisclunaterialet. En rimlig förklaring till detta torde de omvälvande händel
serna i Östeuropa 1989-90 kunna vara och den politiska liberalisering som inleddes i Sydafri
ka 1990.178 

Förmedlandet av det politiska budskapet 
De flesta affischforskarna var överens om den politiska propagandans förlorade kraft, orsakad 
av luddiga formu leringar och bildmässigt reducerad uttrycksfullhet. Med beundran blickade 
de tillbaka på det bokstavligen konstnärliga krig som fördes under 20-talet då affischerna ka
rakteriserades av polemiska slagord och karikerande teckningar. Enligt bildforskaren Gert Z 
Nordström var dessa affischer från tidigt 1900-tal också mer effektiva och tydliga i det att de 
utnyttjade satiren och vågade ta ställning mot sina motståndare. 179 Stämmer då dessa iaktta
gelser även in på de valaffischer som publicerats de senaste 25 åren? 

Präglas valaffischerna under min period av vaga och generellt gångbara budskap eller 
finns det exempel på tyd liga politiska mål? Varierar tydligheten i affischernas budskap inom 
varje valkampanj eller mellan olika valår? Märker man någon ski llnad i uttryckssättet beroen
de på om partiet sitter vid makten eller befinner sig i opposition? Är graden av konkretion 
kopplad till arten av politisk fråga? Det vill säga uttrycker man sig mer i genere lla termer på 
vissa områden än andra och i så fall inom vilka politikområden gör man det? 

Vaghet eller konkretion 
Vid en titt på de socialdemokratiska valaffischerna från året 1976 framstår ovannämnda iakt
tagelser vara odiskutabla. Av de sex affischerna som partiet lanserade så var det endast en som 
tydligt uttryckte någon specifik politisk åtgärd och det var en affisch med texten "Fem veckors 
semester". De övriga fem visade visserligen i vissa fall vi lken målgrupp man vände sig till 
men budskapen kan verkligen i rättvisans namn sägas vara flummiga. Mest uppenbart blir 
detta i den fotoko llagebetonade jätteaffisch som partiet lanserade där en rad solskensbilder 
ackompanjerades av texten "Tillsammans kan vi göra ett bra land bättre". Liksom Nittve och 
Lindahl konstaterade väcks associationer till resebroschyrenas förmedlande av rekrea
tionsmöjligheter.180 

Däremot presenterade i de två föregående valen, 1970 och 1973, tydliga politiska mål 
och i vissa fall klart formulerade åtgärdsförslag. De konkreta förslag man lade fram rörde vis
sa trygghetsreformer man ville införa bl a i arbetslivet men även av mer allmängiltig karaktär 
"Allmän tandvårdsförsäkring". Samtidigt som ett ideologiskt ställningstagande syntes gick det 
dock i 1973 års valaffischer att skönja en utveckling mot mer utslätade och intetsägande parol
ler. Exempel på detta är: "Arbete. Miljö. Demokrati. Vi bygger vidare Socialdemokraterna". 

I affisclunaterialet efter I 976 kan dock en klar förändring konstateras redan i nästföl
jande val. Socialdemokraterna var vid detta tillfälle i opposition för första gången på 44 år. 
Även om inga utarbetade och tydligt avgränsade förslag gavs framträder med tydlighet såväl 
välfärdsfrågoma som den ekonomiska politiken."Tre år är nog. Var tredje krona i statens bud
get är nu lånad. Åter till en sund ekonomi." 

De mest precisa politiska parollerna som presenterades i hela materialet stod att finna 
i affischmaterialet under 1980-talet och främst i decenniets sista val, 1988. Av de 30 olika 

178 A11110 1990, Red. Göran R Buckhom, Madeleine Stevelius och Lars Welinder (Malmö 1991 ), s 96f 
179 Nordström, ( 1986) s 72 

180 Nittve, Lindahl, (1979) s. 59 
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affischema som lanserades kunde drygt hälften sägas vara specificerade om än i varierande 
grad. De områden på vilka man tydligast uttalade sig var relaterade till miljön samt vård- och 
omsorgssektom bl a införandet av längre föräldraförsäkring. Vid en jämförelse med de två 
valen under 90-talet framträder tydligheten i parollema 1988 än mer. Av de tio affischerna 
1991 kunde ingen sägas ha ett välformulerat och klart budskap. I vissa fall gick det att avgöra 
ungefärligen vilka polit ikområden som avsågs men vare sig bildvalet eller texterna avslöjade 
någon typisk målgrupp eller några konkreta förslag. Det sammantagna intrycket affischerna 
gav var att målet för socialdemokratin är att alla ska ha ett arbete, välfärden skall bestå, Sveri
ge är bra men kan bli bättre och detta skall uppnås genom en stark regering. En av de tio affi
scherna detta år fick inleda upptakten till uppsatsen på grund av sin totala brist på konkretion 
och i viss mån kan detta omdöme sägas gälla för valårets samtliga affischer. 

Affischerna i det avs lutande valåret 1994 kan karakteriseras på ett liknande sätt. Inte 
en enda av de elva parollerna ger något klart besked om vilken politik man ämnar föra. Det 
går omöjligtvis att avgöra hur man tänker genomföra de eftersökta resultaten: "Ekonomi och 
miljö i balans!" Men hur? "Mitt hjärta klappar för vården! "Vad innebär det? Inte heller tar 
man veta hur man skall förverkliga de värden man pekar på: "Ungdomar måste få jobb och 
framtidstro!" "Rösta för arbete, omtanke och rättvisa! "Vem kan säga emot? 

Bristen på konkretion är slående i vissa fa ll men samtidigt finns det fortfarande inslag 
av politisk ideologi och klart formulerade budskap. Tydligt var att i vissa fall kunde man trots 
vagheten i formuleringarna sluta sig ti ll vilken målgrupp som budskapet vände sig till. Då det 
i den bildmässiga undersökningen visade sig att en förändring skett beträffande val av mänsk
liga motiv skall nedan utrönas om denna förändring också präglar texterna. Vilken eller vilka 
väljargrupper lyfter man oftast fram i sina budskap? Är det samma eller andra grupper än de 
som exponerades i bild? Kan man skönja något klassperspektiv och hur och när uttrycks i så 
fall detta? 

Tydliga målgrupper 
Den grupp som framträder tydligast är barnen och rimligtvis måste därmed barnfamiljerna 
eller föräldrar i stort ses som den främsta målgruppen. Såväl i direkta ordalag som indirekt 
genom budskapens innebörd så kan man konstatera att barnen efter 1976 figurerar i fem av de 
nio valen och koncentrationen på denna målgrupp är mest markant i 1985 och 1988 års val. 

Pensionärerna är den grupp som man näst därefter oftast riktar sig mot och bortsett 
från det sista valet 1994 förekommer de i samtliga val som barnen. I den bildmässiga under
sökningen visade det sig att sista gången pensionärerna utgjorde motiv var i valet 1988 och 
inte heller i text figurerade de därefter. Den grupp som övertog de äldres position i bildmate
rialet var ungdomarna men i explicita ordalag förekommer de endast vid ett tillfälle och det är 
i valet 1994. 

Om en tredje grupp textmässigt skall utkristalliseras så är det löntagarna vilket måste 
sägas vara en mycket bred och heterogen målgrupp. Möjligtvis kan detta tolkas som en form 
av klassperspektiv men då andelen samhällsmedborgare som tillhör gruppen löntagare måste 
erkännas vara mycket stor saknar ordet tydlig adressat. Visserligen kombineras ordet löntaga
re på affischen med en verkstadsinteriör men då samma verkstadsinteriör kombineras med 
ordet fackföreningsfolket går det klasspräglade ställningstagandet explicitare fram eftersom 
detta kan sägas vara en tydligare och snävare avgränsad målgrupp. Att själva beteckningen 
arbetare ej syns i materialet förvånar knappast då det vid en tillbakablick på de tidigare social
demokratiska valaffischerna visar sig att ordet löntagare varit ett vedertaget uttryck sedan 
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1952.181 En följd av detta förändrade språkbruk anses av vissa ha blivit att den vardagl iga 
omedelbara upplevelsen av samhället avpolitiserats och identifikationsmöjligheterna har för
ändrats. Löntagaren till skillnad från arbetaren som " .. . tar plats i en spänningsfylld klass
kampsstruktur ", " ... hör hemma var som helst i en statisk teknokratisk-byråkratisk hierar
ki" .182 

Polemik 
En annan fråga som kan ställas rör ställningstagandet gentemot de politiska motståndarna. 
Finns det fortfarande tendenser till polemik i mitt material? Om det finns polemiska inslag, 
när finns de, på vilket sätt uttrycker man sig och vem riktar man udden mot? Polemiserar man 
endast i vissa politiska frågor och i så fall i vilka och går det att förklara polemikens eventuel
la tidsmässiga förekomst? Först och främst bör det s lås fast att polemiska inslag faktiskt står 
att filma om än i mycket mindre utsträckning och på ett mindre uttrycksfullt sätt än under de 
kontroversfyllda årtionden som inledde 1900-lalet. Graden av polemik varierar också såväl 
mellan valåren som mellan valbudskapen lanserade samma år. Man skulle för överskådlighe
tens skull kunna indela polemiken i tre kategorier med varierande grad av styrka och tydlig
het. 

En ganska mild form av polemik som nöjer sig med att insinuera att vissa förhållan
den råder eller att vissa följder kan bli fallet och gör det utan att d irekt utpeka någon ansvarig, 
kan i stort sett sägas figurera jämt fördelat över mitt material. Dessa ospecificerade men 
aningen hotfulla paroller dyker upp i alla val och kan illustreras på följande sätt: "Rösta inte 
bort tryggheten, rösta med socialdemokraterna" ... "Andra svartmålar, vi bygger vidare" ... "80-
talet kräver handlingskraft" ... "Sverige ska vara ett land med trygghet och rättvisa" ... "Det är 
samverkan och inte egoism som skapar välstånd och ger fred! "Eftersom denna form av bud
skap är allmänt förekommande skall de kanske snarast ses som ett idag normalt sätt att salufö
ra politiska åsikter. I grova drag påminner sättet att uttrycka s ig om ett ledande varumärkes 
tvättmedelsreklam i TV. Det gäller att saluföra sin egen produkt men samtidigt undvika att 
tydligt smutskasta e ller utlämna sina konkurrenter. 

Första gången som man direkt omnämner de borgerliga är i valet 1979. Det är också 
det första valet på 47 år som socialdemokraterna s itter i opposition men anklagelsen saknar 
hårda ord, man nöjer s ig med att säga " Trött på borgerliga regeringar ? Håll ut!". En liknande 
paroll lanseras nästföljande val men lyder istället: "De borgerliga fick chansen. De klarade 
inte uppgiften." Orden och formuleringarna saknar kraft och då de vid båda tillfällena tryckts 
på bildlösa affischer så skapas ingen hotfull eller laddad stämning. Aningen vassare blir po
lemiken i valet 1985 då man explicit pekar på hotade grundpelare i välfärdspolitiken: "Jag 
röstar på Socialdemokraterna för jag ... vi ll behålla sjukersättningen", " ... för då får alla barn 
rätt till barnomsorg", " ... för då får vi behålla anslagen till idrotten"," ... för jag minns de bor
gerliga åren" os v. Texterna som i sig ger en känsla av att andra partier vill avveckla ovanstå
ende sociala reformer ger dock, i kombination med de alltid leende människorna som fotogra
ferats i vaima fina färger, ett föga hotfullt intryck. Själva kraften i den eftersträvade polemi
ken går förlorad genom bildspråkets utslätning, något som Lars Dencik redan 1970 föru tspåd
de och frågade sig om det var "den korporativa demokratins bildspråk?"l 83 

Den uttryckligaste och fränaste formen av polemiska budskap syntes framför allt i 
valet 1988 vilket är i sig en aning förvånande då socialdemokraterna vid detta tillfälle åter satt 

181 Bodin, Nycop och Åkerström, (1979) s 91 

182 Nylen, ( 1968) s 8 

183 Dencik, ( 1970) s 32 
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vid makten och hade så gjort i sex år. Den verbala tonen var skarp och man visade tydligt vem 
eller vilka partier och samhälleliga företeelser man avsåg. De personer som illustrerade val
budskapen lade också med sina mestadels allvarsamma miner större tyngd bakom anklagel
serna är tidigare. "Folkpartiet! Hur kan ni sänka förn1ögenhetsskatten när ni inte har råd att 
bevara sjukersättningen?", "Ska moderaterna få ta miljarder från barnomsorg, skola och äldre
vård?", "Industrin satsar inte ett öre på miljön om det inte lönar sig", "Det är väl en mänskli
gare vård vi behöver inte en privat?" 

En annan form av grov polemik eller skrämselpropaganda gick att spåra detta år då 
man bl a lät tvä affischer vardera med ett litet barn ackompanjeras av texten "Tänk om man 
inte lönar sig för ett privat dagis?" och "Lönsam nog för ett borgerligt samhälle?" På liknande 
sätt illustrerades två andra affischer, en med en äldre dam som frågade sig "Förmögen nog för 
ett borgerligt samhälle?" och en annan där en ung man undrade "Stark nog för ett borgerligt 
samhälle?" Tidigare hade man nöjt sig med att polemisera mot de borgerliga som grupp men i 
detta val omnämnde man i vissa fall vilka partier som avsågs och visade tydligt vi lka sakfrå
gor och politikområden man ansåg vara hotade. Jämfört med de tidiga nittonhundratalsaffi
schema sll framstår visserligen merparten av polemiken som snarast återhållsam. Frånvaron av 
satir och häcklande karikatyrer gör att dagens affischer i jämförelsens ljus föga upprör. Sam
tidigt bör noteras att året 1936 var sista gången en karikerande valaffisch publicerades och 
1948 var senaste gången en uttalad motståndare omnämndes i text (storfinansen).184 Under 
såväl 1950- som 60-talet inskränkte sig polemiken till den första milda kategorin och var över 
huvud mycket sällsynt förekommande. Dess återkomst är däm1ed av intresse att uppmärk
samma. 

Det politiska språket 
Som tidigare återgivits i den inledande forskningshistoriken har dagens affischframställare, 
de professionella reklammännen, konstaterat att de i sin strävan efter att fånga så många väl
jare som möjligt måst omvandla det ibland abstrakta politiska budskapet till något mer lätt
fatt ligt och jordnära. Deras uppgift är att tala ett enkelt och tydligt språk så att gemene man 
uppfattar budskapets innebörd och förhoppningsvis blir berörd. I denna process undviker de 
vissa svårdefinerade begrepp vilket de samtidigt menar kan leda till en ideologisk utslätning. 
Man kan därmed fråga sig om en ideologisk utslätning skett mellan åren 1970 och 1994 och i 
så fall när och hur man kan definiera den. Finns det fortfarande exempel på svårdefinierade 
och abstrakta ord eller begrepp? Har ordvalet förändrats under 25-årsperioden? Vilka ord har 
man i så fall frångått och hur väljer man fortsättningsvis att uttrycka sig? 

Ett av de begrepp som de intervjuade reklammännen sade sig väja för var solidaritet. 
Dock förekommer detta ord vid ett tillfälle nämligen i valet 1970 men därefter syns det inte 
mer. Andra flitigt använda abstrakta begrepp är välstånd, trygghet, rättvisa och jämlikhet. De 
tre första orden används under hela undersökningsperioden om än ibland i omskriven form 
och betydelse: "Jobben i Sverige tryggas av en stark regering" 

Det fjärde ordet jämlikhet försvinner liksom solidaritet efter valet 1970 men vid en 
granskning av texterna i de efterföljande valen kan man skönja båda begreppens innebörd 
omskriven i andra ord. Om man först ser till jämlikhet så kan uttryck som "Alla ska ha" .. . 
"Allmän" ... "Övertygelsen om alla människors lika värde" ... illustrera jän1likhetstanken och då 
de kombineras med politiska mål som ... "rätt till arbete" och ... "tandvårdsförsäkring" definierar 
de på ett explicitare sätt hur den politiska ideologin skall praktiskt omsättas. 

184 Bodm, Nycop och Åkerström, (1979) s 89, 91 
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Solidaritet som i en synonymordbok föreslås kunna ersättas av sammanhållning, kam
ratskap, samdräkt och sämja kan på samma sätt sägas ha blivit omskrivet och förenklat. I valet 
1988 säger Ingvar Carlsson "Det är samverkan inte egoism som skapar välstånd ... " och i 1994 
års val lyder parollerna ... "Sverige mår bättre av samarbete än oreda" och ... "mår bättre av 
omtanke än egoism". Visserligen är dessa textbudskap i sig mycket odefinierade och vaga då 
man ej kan sluta sig till vad som bör göras och hur, men meningarnas ideologiska innebörd 
kan sägas förespråka och efterlysa ett solidariskt samhälle . 

Intressant är också att uppmärksamma vilken roll väljarna ges, hur de adresseras. Un
der 70-talet var det de socialdemokratiska politikerna som stod för handlingskraften, alterna
tivt skulle "vi tillsammans bygga vidare". I de två oppositionsvalen, 1979 och 1982, kan kon
stateras att väljarna plötsligt har ett ansvar. "Slå vakt om de äldres trygghet" och "Slå vakt om 
barnbidraget." Uppmaningen är tydlig. Din röst kan göra en skillnad! Du väljer hur landets 
politik utformas! Även fortsättningsvis lyser vikten av det individuella ställningstagandet ige
nom. 1985 märks det tydligt genom den unga kvinnan som aviserar "Jag röstar på socialde
mokraterna för då får alla barn rätt till barnomsorg!" och i 1994 års valbudskap vänder sig 
fyra av de elva affischerna direkt till läsaren genom att säga: "När du vet...att Samarbete är 
bättre än oreda", "När du vet att Sverige mår bättre av omtanke än egoism. Förändringen är 
inte uppseendeväckande men ändock tydlig. Det politiska ansvaret har blivit ett personligt 
egenansvar, en slags mild förskjutning från kollektivism mot individualism, som harmonierar 
väl med den uppenbara personcentrering som under 90-talet utmärkte de politiska representan
terna. 

Sammanfattning och diskussion 
I mitten av 70-talet konstaterade forskare att den politiska affischkonsten var död. Den förr så 
uttrycksfulla, satiriska och polemiska propagandan hade reducerats till en lam och förföriskt 
paketerad produktlansering. Varken politisk agitation eller ideologiskt präglade budskap stod 
att finna. Klasskamp och traditionella symboler var i de socialdemokratiska valaffischema 
utbytt mot reformism och ett borgerligt inspirerat reklamspråk. De utslätade budskapen skyll
des på att professionella reklammän övertagit affischframställningen. Därmed var den ideo
logiska kongruensen försvunnen . Därtill medförde konkmTensen från andra massmediala gre
nar, först radion och på senare tid televisionen, att den politiska debatten bytte offentlig arena. 
Den politiska affischen hade spelat ut sin förmedlande roll. Trots det visar det sig i denna un
dersökning att affischen kvantitativt ökat och att stora ekonomiska resurser satsas just på ut
omhusreklam. Visserligen är det idag professionella reklambyråer som handhar uppdraget att 
sälja partiernas politik men ser man till de av socialdemokraterna anlitade byråerna så har des
sa mestadels haft en ekonomisk relation till partiet och genomgående letts av personer som 
stått rörelsen och partiets ideologi nära. 

Vilka spår av socialdemokratisk ideologi stod då att finna? Det politiska budskapet 
förmedlat i text och bild präglades i stort av kontinuitet och vände sig till breda samhällslager. 
Barnfamiljer och pensionärer. Arbetsmarknadsfrågor, sysselsättningspolitik och välfärds
frågor dominerade affischerna under den knappa 25- årsperioden. Frågor som berörde samhäl
lets samtliga individer, unga som gamla, kvinnor som män utgjorde tyngdpunkten. Politikom
råden som också traditionellt eller historiskt sett har varit socialdemokratins kännemärke. En 
del förändringar gick dock att skönja. Det politiska fältet moderniserades. 

Pensionärerna, som spelade en framträdande roll i undersökningens första decennium 
och in i mitten på det andra, fick lämna plats till den yngre generationen under 90-talet. Män
nen framställdes oftare än kvinnorna i bi ld men över tiden gick det att se en jämnare och jäm
ställdare könsfördelning. Kvinnorna vann under 1990-talet mark bland de politiska represen-
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tanterna och mä1men figurerade allt oftare i sällskap av barn. Själva sättet att framställa famil
jer, som var den mest framträdande målgruppen, förändrades. Den traditionella konstellatio
nen av mamma, pappa, barn som syntes på affischerna under 70-talet ersattes under 80-talet 
av en ensam vuxen och ett barn och i stort sett lika ofta var dessa män som kvinnor. I det av
slutande valet 1994 fick två män i sällskap av varsitt barn pryda en av affischerna med texten 
"När du vet att Sveriges framtid beror på hur barnen har det idag". Detta var i jämförelsens 
ljus ett helt nytt sätt att illustrera en tänkbar fam iljebildning. Utvecklingen i bild gick således 
mot yngre individer, fler kvinnor och mindre traditionella grupperingar. 

En traditionell socialdemokratisk väljargrupp är annars arbetarna och som nämnts ef
tersökte de tidigare affischforskarna förekomsten av ett klassperspektiv. I början av 70-talet 
dök det åter upp. Arbetarna i bild som i stort sett vati t frånvarande under två decennier åter
kom i valet 1973 och utgjorde motiv på hälften av affischerna. På svartvita fotografier syntes 
grupper av sammanbitna arbetare i verkstadsmiljö som krävde uppmärksamhet för sin situa
tion, "Det är våra frågor valet gäller! " Realismen i bilderna var tydlig och den eftersökta 
klasskampen dök upp på affischfronten i en tid då den svenska arbetsmarknaden skakades av 
vi lda strejkt:r ul:h arbetsnedläggelser. Lars Dencik hade i sin artikel i Konstrevy förklarat det 
frånvarande klassperspektiv med framväxten av den korporativa statsapparaten och såg det 
utslätade bildspråket och de allmängiltiga parollerna som ett resultat av den socialdemokratis
ka statsbyråkratins samarbete med storfinansen. 185 I detta läge när den förut rådande samför
ståndsandan på avtalsfronten upplöstes och fackföreningsrörelsen i fom1 av LO efterlyste 
statliga ingrepp återkom den traditionellt största väljarskaran i form av arbetare på valaffi
scherna. Men under det efterföljande decenniet försvann de allt mer i bild och parollerna av 
allmängiltig karaktär återkom; Arbete åt alla kom att bli den mest använda frasen inom detta 
politikområde. 

Också den politiska agitationen återuppstod, åtminstone temporärt. De polemiska ut
trycken som länge efterfrågats återvände i det att partiets hegemoniska ställning rubbades och 
de borgerliga partierna övertog landets styre. Inledningsvis var agitaticmen relativt lam, själva 
oppositionsåren utmärktes inte av någon explicit skrämselpropaganda, men en grövre form av 
polemik dök upp i valet 1988. Att detta skedde i ett läge när regeringsposten var återtagen kan 
förklaras av den förändrade samhällsdebatten. Plötsligt ifrågasattes det korporativa systemet 
eller den svenska modellen som under efterkrigstiden utmärkt socialdemokratisk politik. De 
nya tongångarna som förespråkade systemskifte och nyliberala lösningar hördes såväl inom 
som utom partiet. Det socialdemokratiska partiet som under efterkrigstiden mestadels suttit på 
regeringsposten och som med ett betryggande mandatinnehav kunnat genomföra sin reform
politik bedrev inte efter 1950 någon politisk agitation. 1979 fick man således plötsligt skäl att 
angripa en motståndare. Men den politiska agi tationen kom endast till uttryck i de politiska 
texterna. Bortsett från ett fåtal affischer som visade allvarsamma personer kombinerades de 
verbala påhoppen med glättiga bilder. Var fanns den trötta ensamstående tvåbarnsmodem? 
Var sågs de förståndshandikappade? Varför var invandrarna så få? Och varför var pensionä
rerna så glada om sämre tider hotade? Det sociala skyddsnätet som skulle värnas tycktes en
dast försvaras genom en glad Medelsvensson i bild. 

Ytterligare uttryck för en politisk ide eller ideologi är de ord och fraser som används. 
Vissa forskare som har studerat det politiska språket har menat " ... att varje politisk, social och 
kulturell rörelse måste utveckla ett eget språk för att skapa identitet och gemenskap och för att 
vinna framgång."1 86 Samtidigt har dagens förmed lare av det politiska budskapet betonat vik-

185 Dencik, ( 1970) s 32 

l86 Erik Åsard, "Det politiska ledarskapet i en fö ränderlig massmedievärld " Erik Åsard(red) ur projektet Arbe-
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ten av att omvandla abstrakta politiska ideal och mål till konkreta och vardagsnära företeelser 
och situationer så att gemene man känner sig berörd. Ord som solidaritet och jämlikhet har 
troligtvis ansetts vara för abstrakta och svårdefinierade då dessa efter det inledande valet 1970 
försvann i text. Själva andemeningen i begreppen kunde dock skönjas i omskriven form. 

I viss mån omskrevs eller utbyttes således vedertagna socialistiska uttryck under peri
oden och tydligheten i parollerna gick förlorad såväl inom social- som arbetsmarknadspoliti
ken. Fortfarande i 1988 års val var ställningstagandet i välfärdsrelaterade frågor klart men i de 
två efterföljande valen framträdde bristen på konkretion. Tendensen uppmärksammades redan 
under 70-talet. Dock visade denna undersökning att väl definierade och tydliga politiska mål 
stod att finna, exempelvis 1973 och 1979. Under 80-talet varvades de utläsbara målen med 
utslätade och vaga budskap men i valet 1988 var de flesta texterna konkreta och mycket klart 
definierade. Under det avslutande årtiondet utmärktes de socialdemokratiska valaffischema av 
en utarmad politisk saklighet; inte ett enda av de drygt 20 budskapen man lanserade 1991 och 
1994 uttryckte något tydligt politiskt mål. 

Barnfamiljer och pensionärer. Välfärdspolitik och sysselsättningsfrågor. Jämlikare 
könsfördelning. Trygghet och samverkan. Den politiska ideologi partiet förmedlat är en poli
tik som främst riktat sig till två traditionella låginkomstgrupper i samhället och strävan att 
kompensera deras utsatta position har gått via fördelningspolitiken. Rörelsens största väljar
grnpp, arbetarna, återkom efter en lång frånvaro och deras krav på större inflytande hörsam
mades. Kvinnorna fick 20 år efter att jämlikhetsdebatten inletts plötsligt stort utrymme i par
tiets främre led och männen fick lov att visa sitt engagemang i familjepolitiken. Men de ljusa 
dagar som präglat Sverige under 50- och 60-talen ersattes under det för undersökningen inle
dande decenniet av en ekonomisk nedgång. En form av realism syntes i detta läge på af
fischfronten men denna fick samtidigt konkurrens av det mer färggranna och glättiga reklam
trycket. Med ett fåtal års undantag blev det också detta reklaminspirerade framställningssätt 
som segrade. Det politiska budskapet kom över tiden att utslätas och i slutet av undersökning
sperioden visade sig den politiska propagandan påminna förvånansvärt väl om affischerna 
från mitten på 70-talet. Såg man ti ll hela undersökningsperioden framstod 80-talet som avvi
kande på ett flertal områden. Antalet lanserade affischer ökade kraftigt under detta decennium, 
konkretionen i budskapen skärptes och polemiken återkom med besked. Kvinnorna fick större 
utrymme och ungdomarna blev plötsligt en intressant målgrupp. Individcentreringen märktes 
såväl i form av de närbilder som kom att prägla affischmaterialet som den nya vanan att 
framställa personerna i singular. 

Vissa av affischforskarna menade att varje decennium hade präglats av en speciell af
fischtyp och att även dessa kunde sägas spegla samhällsutvecklingen. I det material som un
dersökts visade det sig att specifika affischformer i bild stod att finna men att dessa ej föränd
rades i takt med årtiondena. Inledningsvis präglades materialet av svartvita fotografier på par
tiets representanter men denna form av politikerlansering under 70-talet stod endast att finna i 
det första valet. Nästa gång en tydlig förändring skedde var i valet 1979 då partiet för första 
gången befann sig i opposition och introducerade spartanskt utformade och nära nog bildlösa 
affischer. Dessa stod även att finna i de därefter fö ljande två valen. Den tredje typen av af
fischform kan sägas vara närbildsaffischerna som kom tydligast till uttryck i valet 1988 men 
även fortsatte under 90-talet då för övrigt politikerna återkom i bild. Sade således formgiv
ningen något om samhället i stort? 

Om man ser till den första bildformsepoken som utgjordes av svartvita politikerfoto
grafier så uppstod dessa i en tid när valaffischerna även präglades av abstrakta symboler som 

tarrörelsen och språket, Makten, medierna och mytema_(Stockholm 1996) s 19 
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enligt LeifNylen till sin karaktär påminde om kvalitetsstämplar. Denna grafiska formgivning 
som han ansåg förmedla en slags garantiillusion ackompanj erades således av föga tillrättalag
da bilder på partiets ansikten. Minerna var allvarliga och männen stramt klädda. Fotografierna 
i svartvitt var grovkominga och påminde om nyhetsbildernas vardagliga realism. De politiska 
representanterna var respekterade och seriösa individer ;om sålde en politisk ide och välfärden 
garanterades i deras allvar. 

De bildlösa affischerna som utgjorde den andra bildformsepoken uppstod och använ
des i ett läge då partiet saknade reellt inflytande på den förda politiken. Om affischerna i valet 
1976 kunde sägas visa det goda livet i fom1 av solskensbilder, så förmedlade 1979 års sym
bolprydda och grafiskt enkla affischer ett föga romantiskt intryck. Politik handlade om ett 
ställningstagande där de orättvisor och den sociala avreglering som hotade samhället visades 
upp. Partiets profil blev plötsligt tydlig och dess roll som reformbevarare viktig att konstitue
ra. Denna sparsmakade affischform utslätades i mitten av 80-talet då partiets maktposition äter 
var befäst och övergick så småningom till en mer färggrann människoframställning. Trenden 
av närbilder som blev tydligast under -88 och i de två efterföljande valen var en fortsättning 
på en redan tidigare inslagen väg. 

Eftersom de politiska representanterna återkom i s lutet av undersökningsperioden och 
skilde sig markant från föregångarna tj ugo år tidigare torde detta säga något om den förändra
de synen på de fo lkvaldas roll. På jättelika närbilder i varma färger log Mona Sahlin och Ing
var Carlsson mot oss. Texterna som med fö ljde sade föga om vilken politik de ämnade föra. 
Men värmen och personligheten fanns där. En förklaring till den personcentrering som skett 
inom politiken, såväl här hemma som i USA där den varit ett känt fenomen under längre tid, 
är den förändrade roll som politik i allmänhet har fått i vårt massmediesamhälle. Visserligen 
konstaterades inledningsvis i denna sammanfattning att affischen trots den ökade konkurren
sen ej gått tillbaka kvantitativt sett, men själva framställningssättet har troligtvis inspirerats av 
vårt idag mest betydelsefulla medium, televisionen. I program efter program lyfts politiken in 
i våra vardagsrum och genom kamerans närgångna bilder av individernas ansikten levande
görs detta skådespel och ger oss en känsla av intimitet och bekantskap. De folkvalda säljer 

inte längre en politisk åskådning, de säljer sig själva. 187 En förklaring ti ll dagens politikerlan
sering har vissa författare sett i den teori som den franske fi losofen Emmanuell Levinas ut
vecklat. Han menar nämligen att ansiktet är den plats där vi tvingas till förtroende för den 
Andra människan, vår nästa, och även om Levinas teori mestadels gäller i våra vardagliga 
kontakter så har denna närhet till den Andra människan försökt utnyttjas såväl inom media 
som politik.188 Kontakten sker dagligen via TV- rutan och i framtiden möj ligtvis vart fjärde är 
genom affischplakaten i vår omgivning. 

Hur skall man förklara att politiken i dagens samhälle äter reducerats till en konsum
tionsvara? Kan den förändrade politikerrollen enbart förklaras av ett utbrett politikerförakt? 
Finns det kanske ett o intresse från de politiska partierna att specificera sin politik? Finns det 
ett utbrett samhälleligt ointresse? Många av de beslut som fat tas bygger på strategiskt hand
lande och därmed kan det kanske vara svårt att i förväg proklamera ett givet ställningstagande. 
Möjl igtvis har pol itiska mål och medel i dagens mångfacetterade och internationellt avhäng
iga samhälle blivi t alltför komplicerade att förk lara för gemene man? Istället vädjar man som 
förtroendevald till människornas upplevelser och känslor och inte rationella utvärderingar. 
Varför kom barnen att bl i ett så framträdande motivval i politiken? Var det enbart för att barn
familjerna var en grupp som man skulle värna om eller var det uttryck för ett beprövat knep, 

187 Åsard,(1996)s 307-312 
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nämligen att hitta en symbol för oförstördhet och oskuldsfullhet som skulle väcka det stora 
flertalets engagemang och ansvarskänsla? 

Till det omfattande bildmaterial som valaffischema utgör och som den samtida sam
hällsavspegling de är skulle många andra intressanta frågor kunna ställas. Den här uppsatsen 
har varit begränsad till att undersöka affischerna från ett politiskt parti under en viss begrän
sad tid. För att fördjupa och vidga kunskapen om modern affischutformning och upptäcka 
mönster alternativt avvikelser vore det intressant att ställa de resultat som här framkommit i 
relation till andra partiers politiska propaganda. Intressant vore också att jämföra de föränd
ringar som upptäckts i den politiska propagandan med någon annan form av samhällelig in
formation. Kanske viktigast av allt vore att undersöka hur dagens väljarkår uppfattar den poli
tiska propagandan. Har de vaga och ideologiskt otydliga valaffischema rent av bidragit till 
politikerföraktets utbredning? 
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