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ABSTRACT  

Institution/Ämne Högskolan på Gotland/ Konstvetenskap 

Adress 621 67 Visby 

Tfn 0498 – 29 99 00 

  

Handledare  Eva Nodin 

  

Titel och undertitel: 

 

 

 

 Arbetarkonstens villkor: politisk kontext och historiskt värde  

 

 

Engelsk titel: The conditions of proletarian art: political context and historical value 

 

 

 

Författare   

 

Ventileringstermin: Höstterm. (år) Vårterm. (år)  Sommartermin (år) 

    

 

 Innehåll: 

 

Denna uppsats behandlar arbetarkonstens uppgifter och villkor under en period mellan sent 1800-tal till tidigt 

2000-tal. Målet är att få reda på om villkoren har förändrats och i sådana fall varför och hur samt även få svar på 

frågan om arbetarkonsten har ett historiskt värde utöver det rent politiska.  
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Inledning 

Det som en gång verkade så rätt och sant kan senare komma att kännas helt olämpligt. I takt 

med att tiden går ändras åsikter och värderingar. Det är naturligt att det går till på det viset 

men innebär det verkligen att det gamla, som inte anses passa in längre, måste kastas bort 

eller gömmas undan? Hur kommer det sig att vissa konstverk lever vidare medan andra bara 

dör (eller tvingas dö) ut? Hur kommer det sig att en hel stil sopas under mattan och glöms 

bort? En hel stil som kanske i alla fall borde ha något slags konsthistoriskt värde – även när 

det politiska klimatet inte är det samma som den specifika konstens politiska kontext. Vad 

betyder egentligen politiken för konsten och vad innebär i sin tur konsten för politiken? 

 

Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Jag har utgått från en idé om att undersöka politikens inflytande på konsten och synen på 

denna. Vad den politiska kontexten innebär för konstparadigmet och vad som händer med mer 

eller mindre utpräglat politisk konst när det politiska klimatet förändras. Det är dock ett 

väldigt stort och omfattande ämne så därför har jag som avgränsning valt att studera svensk 

arbetarkonst samt hur villkoren för denna har sett ut under utvalda tidsperioder under 

(framförallt) år 1889-2012.  

 

Syftet med denna uppsats är således först och främst att ta reda på om, och i sådana fall hur 

och varför, den svenska arbetarkonstens villkor har förändrats från slutet av 1800-talet till 

början av 2000-talet. De frågeställningar som jag kommer att behandla är: 

 Vad är arbetarkonst? 

 Hur har villkoren för arbetarkonsten sett ut genom tiderna? 

 Hur har det politiska klimatets förändring påverkat arbetarkonstens villkor? 

 Anses arbetarkonsten ha ett historiskt värde utöver det politiska i dagsläget? 

 

Metod, material och forskningsläge 

Jämförelser och undersökningar kommer i första hand att göras utifrån litteratur- och 

tidskriftsstudier. Eftersom mitt syfte är att ta reda på hur arbetarkonstens villkor påverkas av 

det rådande politiska klimatet så innebär det även att jag arbetar efter en konstruktivistisk 

teoretisk utgångspunkt. Det vill säga att jag åtminstone till viss del förutsätter att synen på 

konsten styrs av samhälleliga (och därmed mänskliga) konstruktioner.  
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Jag kommer att utgå från artiklar och avsnitt som behandlar arbetarkonstens förutsättningar 

från slutet av 1800-talet och fram till 2000-talet. Här är tidskriften Arbetarhistoria (nr 4/2007 

Arbetarrörelsen och konsten), boken Fram träder arbetaren (2009) liksom Klass i rörelse 

(2002) av Lars Olsson och Lars Ekdahl av stor betydelse.
1
 Det bör även tilläggas att 

forskningen inom området, som mitt ämne behandlar, anses vara relativt eftersatt och därmed 

är också materialet i viss mån begränsat.
2
   

 

Som teoretisk bakgrund till och förankring av mina analyser kommer jag att använda mig av 

Människovetenskaperna (2009) av Søren Kjørup och Konstvetenskap – en introduktion (2003) 

av Dana Arnold.
3
  

 

1. Arbetarkonsten 

 

I denna del av uppsatsen har jag valt att inleda med en, för uppsatsen passande, definition av 

arbetarkonstbegreppet samt en redogörelse för bakgrundshistorik och villkor. Jag fokuserar 

därefter på förändringar i det politiska klimatet och vad detta har kommit att innebära för 

arbetarkonstens villkor. Här följer en förklaring av begreppet arbetarkonst samt en koppling 

till ursprungssammanhang och därmed bakgrundshistorik. 

 

1.2 Definition av begreppet arbetarkonst 

Vad är egentligen arbetarkonst? Är det konst för arbetare, av arbetare, med arbetare eller är 

det alla tre alternativen på en och samma gång? Är det porträtt av politiska ledare och politisk 

propaganda? Är det överhuvudtaget politiskt eller är det bara konst som har arbetare som 

motiv? Som står (eller stod) nära arbetare eftersom det var dessa som skildrades? Svaren på 

frågorna varierar nog beroende på vem man frågar. Det är inte särskilt enkelt att säga vad 

                                                           
1
 Arbetarhistoria: Arbetarrörelsen och konsten, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 2007:4. 

Fram träder arbetaren, Arbetarkonst och industrisamhällets bilder i Norden (red. Kjersti Bosdotter och Maths 

Isacson), Stockholm: Repro 8 AB, 2009  

Olsson, Lars och Ekdahl, Lars, Klass i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsomvandling, (Stockholm: 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 2002) 

2
 Bosdotter & Isacsson, 2009, s.9. 

3
Kjørup, Søren, Människovetenskaperna. Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori, (Lund: 

Studentlitteratur, 2009) 

Arnold, Dana, Konstvetenskap – en introduktion, (Stockholm: Raster Förlag, 2003) 
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arbetarkonst egentligen är eftersom det i själva verket inte är ett särskilt väldefinierat eller 

allmänt vedertaget begrepp. Magnus Nilsson skriver i artikeln Arbetarkonst och 

arbetarlitteratur – så funkar det! att ordet arbetarkonst endast får 95 träffar vid en 

googlesökning.
4
 Artikeln är dock publicerad i tidskriften Arbetarhistoria år 2007 och 

förändringar kan ha skett sedan dess. När jag googlar ordet får jag upp 10 300 resultat, vilket 

är en avsevärd skillnad mot de nämnda 95.
5
 Nilsson nämner också att ordet inte finns som 

uppslagsord i Nationalencyklopedin.
6
 Det stämmer däremot fortfarande då resultatet uteblir 

vid sökning på nationalencyklopedins internetsida. Det enda som kommer fram är alternativ 

som ”konst” och ”arbetarklass”.
7
 Magnus Nilsson försöker emellertid presentera en slags 

definition av arbetarkonstbegreppet i sin artikel genom att ifrågasätta varför det är viktigt att 

ställa frågan om vad arbetarkonst egentligen är. Han drar paralleller till Lars Furulands 

kriterier för arbetarlitteratur och skriver att dessa är att litteraturen ska vara för, av eller om 

arbetare. Kriterier som också skulle kunna gälla för arbetarkonsten. Kriterierna kan gälla 

tillsammans eller var för sig. Han anser dock samtidigt att dessa inte riktigt räcker till för att 

definiera arbetarkonsten utan att de istället bör ses som mer övergripande än ingående 

förklarande. För att anses som tillräcklig menar han att definitionen måste förhålla sig till de 

historiska dimensionerna. Genom tiderna har definitionen sett ut på olika vis beroende på var 

tyngdpunkten har lagts. Klassbakgrund, motiv, ideologi är exempel på var tyngdpunkten kan 

läggas vid en definition av vad arbetarkonst egentligen är.
8
 Nilsson bedömer att arbetarkonst 

enklast bör definieras som: 

(…)konst vars reception i avgörande grad påverkas av att den kopplas samman med 

arbetarklassen.
9
 

Magnus Nilsson menar också att en mer specifik definition av arbetarkonsten skulle kunna 

leda till att den inte blir lika intressant att studera även om den säkert också skulle kunna 

förenkla historieskrivningen i ämnet.
10

 

 

                                                           
4
 Nilsson, Magnus, ”Arbetarkonst och arbetarlitteratur – så funkar det!”, Arbetarhistoria. Meddelande från 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 2007:4, s.35 
5
 Googlesökning: Arbetarkonst, Tillgänglig:<https://www.google.se/#hl=sv&sclient=psy-

ab&q=arbetarkonst&oq=arbetarkonst&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_l=hp.3..0.532.2468.0.2657.12.9.0.2.2.0.425.183

3.1j3j2j1j1.8.0...0.0.KfFN1KoZcPY&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=5d080cbae0590940&biw

=1366&bih=677 > (2012-05-12) 
6
 Nilsson, 2007:4, s.35. 

7
 Arbetarkonst. Nationalencyklopedin. <http://www.ne.se/sok?q=arbetarkonst> (2012-04-01) 

8
 Nilsson, 2007:4, s.35. 

9
 Nilsson, 2007:4, s.36. 

10
 Nilsson, 2007:4, s.37. 

https://www.google.se/#hl=sv&sclient=psy-ab&q=arbetarkonst&oq=arbetarkonst&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_l=hp.3..0.532.2468.0.2657.12.9.0.2.2.0.425.1833.1j3j2j1j1.8.0...0.0.KfFN1KoZcPY&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=5d080cbae0590940&biw=1366&bih=677
https://www.google.se/#hl=sv&sclient=psy-ab&q=arbetarkonst&oq=arbetarkonst&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_l=hp.3..0.532.2468.0.2657.12.9.0.2.2.0.425.1833.1j3j2j1j1.8.0...0.0.KfFN1KoZcPY&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=5d080cbae0590940&biw=1366&bih=677
https://www.google.se/#hl=sv&sclient=psy-ab&q=arbetarkonst&oq=arbetarkonst&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_l=hp.3..0.532.2468.0.2657.12.9.0.2.2.0.425.1833.1j3j2j1j1.8.0...0.0.KfFN1KoZcPY&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=5d080cbae0590940&biw=1366&bih=677
https://www.google.se/#hl=sv&sclient=psy-ab&q=arbetarkonst&oq=arbetarkonst&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_l=hp.3..0.532.2468.0.2657.12.9.0.2.2.0.425.1833.1j3j2j1j1.8.0...0.0.KfFN1KoZcPY&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=5d080cbae0590940&biw=1366&bih=677
http://www.ne.se/sok?q=arbetarkonst
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I Fram träder arbetaren tas några kriterier upp som visserligen har sitt ursprung i den danska 

forskningen av samma ämne. Kriterierna nämns emellertid i den svenska forskningen och 

passar även bra in på den svenska arbetarkonsten vilket innebär att jag kommer använda mig 

av dessa (utöver den kortfattade definitionen av Magnus Nilsson): 

Konst som skildrar arbetarnas liv 

konst som är inspirerad av arbetarrörelsens idéer 

konst relaterad till arbetarrörelsens organisationer och kulturella institutioner 

konst utförd av arbetare, inte som hobbyverksamhet men med bildmässigt uttryck för arbetarnas 

vardag och livserfarenhet
11

 

Konsten behöver dock inte uppfylla alla kriterierna samtidigt för att kunna räknas som 

arbetarkonst.
12

 Jag kommer att använda mig av den breda definitionen på så sätt att jag 

kommer behandla arbetarkonst som den konst som är kopplad till arbetarrörelsen på ett eller 

annat vis och därmed inte utesluta eller lägga större fokus vid något speciellt kriterium.  

 

1.3 Bakgrundshistorik: arbetarrörelsen 

Som nyss nämnda kriterier klarlägger så är självfallet arbetarkonsten starkt kopplad till 

arbetarklassen och arbetarrörelsen på olika sätt och vis. En kort redogörelse för den svenska 

arbetarrörelsens historia får väl därför anses vara på sin plats i detta avsnitt.  

 

Den svenska arbetarrörelsens historia sträcker sig bak till mitten av 1800-talet men en stor 

händelse som anses vara en milstolpe är agitatorn August Palms tal ”Hvad vil Sosial-

Demokraterna?” som hölls den sjätte november 1881. Hildur Hult-Wåhlin skildrade även 

detta tal i en oljemålning, ”Agitation”, år 1899.[Bild 1] Den kapitalistiska utvecklingen i 

samhället hade redan inneburit att arbetare hade börjat, och nu fortsatte, att samlas kring idéer 

och förhoppningar om bättre villkor och en bättre tillvaro. Detta visade sig bland annat genom 

bildandet av och strömningar till fackföreningar, strejker, bildningscirklar och så vidare. Efter 

många om och men ledde det även till partipolitik när Sveriges Socialdemokratiska 

Arbetareparti (SAP) bildades år 1889.
13

 Det är ungefär denna tidpunkt som jag har valt att 

börja min undersökning vid - när arbetarrörelsen hade vuxit sig så pass stark att det 

resulterade i ett politiskt parti. Visserligen hade arbetarnas vardag skildrats i form av konst 

tidigare än såhär, så tidigt som på 1700-talet avbildades arbetsplatser och deras 

                                                           
11

 Bosdotter & Isacson, 2009, s.7. 
12

 Bosdotter & Isacson, 2009, s.8. 
13

 Olsson & Ekdahl, 2002, s.8-20. 
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förhållanden.
14

 En avgränsning av ämnet är emellertid nödvändig och därför har jag valt att 

hålla mig till den tid som har varit mer organiserad samt dokumenterad. Det vill säga 1900-

talet (med vissa inslag från sent 1800-tal).  

 

1.4 Arbetarrörelsen och kulturen 

Arbetarkonsten var del i arbetarrörelsen och den kultur som hörde till den. Därför kommer nu 

en redogörelse för den tidiga kulturen inom arbetarrörelsen. 

 

Självklart kunde och måste arbetarna betjäna sej av den borgerliga bildningen, det insåg också 

Palm. Men först måste de göra den till sin, plantera om den i sin egen verklighet, annars blev det 

borgarna som med hjälp av sin bildning betjänade sej av arbetarna; tryckte ner dem, pratade bort 

dem, förstummade dem.
15

 

Arbetarkulturen växte fram ur viljan att skapa någonting eget, att ta del av det som redan 

fanns samt att samlas och göra skillnad tillsammans. Agitatorn August Palm stod för en 

kulturell motoffensiv som skulle riktas mot överheten. Han ville att arbetarna aktivt skulle gå 

med i detta kulturella motstånd. De skulle göra underklassens kultur självständig istället för 

att passivt underkasta sig den borgerliga kulturen.
16

 Det handlade först och främst om att få 

arbetare att känna och förstå sig på den egna kulturen för att sedan antagligen också kunna ta 

sig an överhetens. Palm ville således att man skulle ”sopa rent” och få bort alla de kulturella 

inslag som kunde hindra arbetarklassen från att bli starka i sin egen kultur. Alla var inte lika 

radikala, som Palm, i denna fråga. En del nöjde sig med att kämpa för arbetarnas ökade 

inflytande i samhället och därmed också rätten till den borgerliga kultur som redan fanns. Det 

handlade ändå om att på olika sätt bejaka begreppet arbetarkultur, att skapa en gemensam 

kultur av den verklighet som delades av så många arbetare var således en mycket viktig del av 

arbetarrörelsens uppdrag.
17

 

 

Arbetarlitteraturen fick sitt genombrott under 1930-talet, vilket var en del av och gjorde sitt 

till att arbetarrörelsen fick större samhällsinflytande. Författarna lyfte fram arbetarnas 

situation och skildrade liv som många kunde känna igen sig i. En del av arbetarkonsten skulle 

säkert kunna jämföras med arbetarlitteraturen på det här planet. Viss arbetarkonst lyfte ju 

också fram och skildrade arbetarnas situationer och liv, vilket också nämns i kriterierna för 

definitionen av arbetarkonstbegreppet. Arbetarkulturen har vuxit fram ur arbetarrörelsen men 
                                                           
14

 Olsson & Ekdahl, 2002, s.70. 
15

 Forsman, Per, Arbetets arv, (Värnamo: Arbetarkultur Förlag, 1989), s.298 
16

 Forsman, 1989, s.298. 
17

 Forsman, 1989, s.296-298. 
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samtidigt har arbetarkulturen också utgjort grund för utveckling inom arbetarrörelsen. Under 

1930-talet skedde nämligen också en omorientering av politiken som innebar att man sträckte 

ut en hand för samarbete med borgerligheten för att skapa en balans och kompromiss mellan 

stat, arbete och kapital. Arbetarlitteraturen var en bidragande del till en bredare diskussion 

inom arbetarrörelsen och hade därmed också ett visst inflytande på hur samhället kom att 

utvecklas.
18

 Arbetarkonsten har mycket gemensamt med arbetarlitteraturen, vilket inte är 

särskilt konstigt i och med att de är delar av samma rörelse. Ett exempel på samhörigheten 

mellan litteraturen och konsten är motivvalen. Intresset låg inte främst vid enformiga arbeten 

utan snarare vid kraftfulla, fysiskt slitsamma arbeten som bokstavligen har byggt upp landet. 

Oftast är det också, inte helt oväntat, det manliga arbetet som har varit i fokus.
19

 

Arbetarlitteraturen är mycket mer utforskad och definierad som begrepp än vad 

arbetarkonsten är.
20

 Det i sin tur innebär också att det är intressant och i viss mån faller sig 

naturligt att jämföra arbetarkonsten med arbetarlitteraturen när man försöker förstå sig på den 

politiska kontexten. Andra delar i arbetarrörelsens kultur som på olika vis är starkt 

sammankopplade med arbetarkonsten är exempelvis Folkets Hus och Folkets Park.
21

 

 

2. Arbetarkonstens uppgift och villkor 

I denna del kommer jag att gå igenom arbetarkonstens uppgifter och villkor under slutet av 

1800-talet till början av 2000-talet genom att göra nedslag i olika utvalda tidsperioder. För 

detta har jag främst inspirerats och använt mig av Margareta Ståhls uppdelning av den 

svenska arbetarkonsten i texten Arbetarkonst i Sverige i boken Fram träder arbetaren.
22

 

 

2.2 1889-1914 från den organiserade arbetarrörelsens begynnelse till första världskriget 

Margareta Ståhl tar upp att ett nytt politiskt bildspråk bredde ut sig i och med att 

arbetarrörelsen organiserade sig i slutet av 1800-talet. Tidigare hade arbetsmotivet varit det 

vanliga när det gällde arbetarkonsten. Det vill säga skildrandet av tungt, manligt arbete. 

Oljemålningen Agitation som föreställer August Palms omtalade agitation har jag redan 

nämnt. Den skapades år 1899 vilket gjorde den till en del av tidpunkten då det nya bildspråket 

(av mer politisk karaktär) växte fram. Nils Kreugers bild Demonstrationståg publicerades 

                                                           
18

 Olsson & Ekdahl, 2002, s.89-92. 
19

 Bosdotter & Isacson, 2009, s.11. 
20

 Ståhl, Margareta, ”Arbetarkonst i Sverige”, Fram träder arbetaren, Arbetarkonst och industrisamhällets 

bilder i Norden (red. Kjersti Bosdotter och Maths Isacson), Stockholm: Repro 8 AB, 2009, s.65 
21

 Nilsson, 2007:4, s.37. 
22

 Ståhl, 2009, s.65. 



10 

 

under den här perioden i tidningen Social-Demokraten och blev därefter en symbol för 

fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen. Bildens idébaserade budskap var att arbetarna 

skulle ta sig in i en ny tid genom kampen för rättvisa och demokrati.
23

 Detta hade Kreuger 

bland annat illustrerat genom en fanbärare med en röd fana som bär texten:  

Proletärer i alla länder förenen eder. Åtta timmars arbetsdag. Allmän rösträtt.
24

 

Konstnärsförbundet, som hade grundats i Stockholm redan år 1885, var i nära anslutning till 

arbetarrörelsen och medlemmarna av förbundet visade ofta sitt politiska engagemang i sina 

målningar. En majdemonstration var en av dessa politiska målningar, den skapades av Eugène 

Jansson under 1896-1901 och donerades sedan till Folkets Hus. Motivet föreställer, föga 

överraskande, ett demonstrationståg på första maj. Dessa nämnda verk är av ren politisk 

karaktär, vilket säkerligen uppskattades och betydde mycket för arbetarrörelsens växande 

samhällsinflytande. Under denna tid gjordes även verk med motiv av mer social karaktär. 

Dessa var dock ganska få och kunde inte riktigt kopplas till uppmaningar om att gå ”upp till 

kamp!”. Exempel på motiv var frysande och svältande kvinnor och barn.
25

 De mer socialt 

orienterade motiven kunde säkerligen bidra till arbetarrörelsens ökande samhällsinflytande, 

även om de inte var lika uppmanande i sin karaktär. 

 

2.3 1918-1960 Tiden efter första världskriget och folkhemsperioden  

Tiden efter första världskriget (framförallt efter 1920 och framåt) var en tid då många av de 

förhoppningar och krav som arbetarrörelsen hade haft uppfylldes och gick igenom. Åtta 

timmars arbetsdag samt allmän rösträtt är två viktiga exempel på detta. 1920 är också året då 

Socialdemokraterna för första gången intog regeringsställning i Sverige. Tidigare hade man 

genom arbetarkonsten och säkerligen också inom annan arbetarkultur (som exempelvis 

arbetarlitteraturen) varit med och deltagit i kampen om att arbetarna skulle vara med och få 

makten. Sett på det viset så hade man nu kommit i mål och därför började då konsten att ta 

upp nya frågor. Vanliga motiv under denna tid var bland annat fabriksbyggnader och 

industriarbetare. Dessa motiv var till en början vanligen idealiserande, visade på stolthet och 

förhoppningar och målades ofta upp på väggar i Folkets Hus och liknande. Efter ett tag 

(omkring mitten av 1920-talet) började man istället skildra hopplöshet och arbetarna som 

offer för industrialiseringen. Carl Alexandersons huvudmotiv var fabriksmiljöer och han 

målade målningar som på många sätt uttryckte förankring i och stöd till arbetarklassen genom 
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bland annat färg, form och teknikval men självklart också motivet ifråga.[Bild 2] Dessa bilder 

var inte särskilt idealiserande, snarare tvärt om.
26

 

 

Under 1930-talet började det i konsten synas en idealisering av det framväxande svenska 

folkhemmet genom bland annat motiv med blonda kärnfamiljer, stolta arbetare enligt den 

tidens manlighetsideal samt ståtliga fabriksbyggnader. Detta var dock ingenting som Albin 

Amelin anslöt till. Han var istället ute efter att skildra samhällets orättvisor och därmed också 

föra fram baksidorna med folkhemmet i ljuset.
27

 Albin Amelin är den bildkonstnär som i allra 

högsta grad sammankopplas med arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen.
28

 Han var också 

en av de konstnärer som i protest mot Hitlers maktövertagande i Tyskland år 1933 gav ut en 

svit med starkt antinazistiska och antifascistiska bilder. Fler konstnärer började därmed 

engagera sig och med hjälp av konsten föra en kamp mot de ideal och åsikter som Hitler och 

nazismen stod för.
29

  

 

Under denna tid hyllades även politiska ledare inom arbetarrörelsen med skulpturer. Dessa 

statyer placerades ut lite överallt i det offentliga men ofta i anslutning till Folkets Hus 

och/eller Folkets Park runt om i Sverige. Statyer av fackliga ledare var dock inte särskilt 

vanliga inom den offentliga konsten, även om det också fanns några sådana exempel. De 

statyer som föreställer vanliga arbetare var oftast menade att representera ett helt 

arbetsområde.
30

 

 

Fackföreningsrörelsen började under slutet av 1930-talet och hela 1940-talet att beställa in 

och skaffa konst som hade motiv som passade för de olika arbetsområdena. Det började under 

denna tid överhuvudtaget att bli mer och mer vanligt med arbetsplatsskildringar inom 

arbetarkonsten. De flesta fackföreningarna hade något verk av Albin Amelin och hans 

Arbetarhuvud från 1935 är en viktig symbol för den svenska arbetaren under denna tid.
31

[Bild 

3.] 
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Sociala motiv som arbetarens vardag och fritid var också vanligt från 1930-talet och framåt. 

Det började även diskuteras om och i sådana fall hur konsten kunde användas som politiskt 

vapen.
32

 

 

Mycket hände inom arbetarkonsten under denna tidsperiod. Den rent politiska ideologin i och 

bakom motiven minskade när arbetarrörelsen fick ökad makt och andra frågor kom fram mer 

och mer. Politiska händelser som Ådalen 1931 och attentatet mot Norrskens-Flamman 1940 

satte självklart också sina spår i arbetarkonsten.
33

  I och med att fokus senare kom att riktas på 

arbetet och arbetsplatserna så blev också dessa en naturlig del av konsten. När 

folkhemsidealiserandet sedan tog över trängdes dock det arbetsrelaterade undan och försvann 

allt mer bort.
34

  

 

2.4 1960- och 70-tal. Internationell solidaritet och den progressiva rörelsen 

Sextiotalet (och sjuttiotalet) präglades av strävan efter jämlikhet i samhället. 

Socialdemokraterna byggde ut välfärden och satsade hårt på bland annat utbildningen och 

barnomsorgen. Kvinnornas situation i hemmen och på arbetsmarknaden förändrades. 

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män fanns dock kvar även om man tagit bort de 

särskilda kvinnolönerna år 1960.
35

 Händelser som exempelvis USA:s krig i Vietnam utgjorde 

en grund för att den mer radikala vänsterrörelsen skulle ta form och börja rikta kritik mot 

Sveriges, socialdemokratins och den svenska arbetarrörelsens utveckling. Vänstern kritiserade 

även att löntagare inte hade någon medbestämmanderätt samt att makten och förmögenheten 

koncentrerades till några få i samhället. Socialdemokratin tog dock inte den nya 

vänsterrörelsen på särskilt stort allvar.
36

 Det nämnda politiska klimatet under denna tid var 

följaktligen någonting som påverkade arbetarkonsten under den här tiden. Jämlikhetssynen 

ledde till att kvinnorna fick och tog större plats än förut.
37

 Konsten blev överhuvudtaget ännu 

mer samhällsengagerad och det handlade inte längre bara om Sveriges situation utan även om 

internationell solidaritet. Medkänsla för utsatt folk i andra länder så som Vietnam och 
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Sydafrika syntes ofta i konsten. Kvinnliga konstnärer använde sig ofta, under 1970-talet, av 

textiltekniker för att skapa samhällskritisk konst. Ett exempel på detta är Maria Adlercreutz 

väv I hennes ögon bevaras folkets ljus från 1972 som föreställer en mördad FNL-kvinna.[Bild 

4] Albin Amelin skapade en nidbild av socialdemokratiska politiker i sin Demagogen från 

1970.
38

  

 

Den progressiva rörelsen ledde till att många affischer skapades. Affischer som på många sätt 

skulle kunna räknas till arbetarkonsten i och med att de bland annat uppfyller några av de 

kriterier som jag tidigare har nämnt, under delen om definitionen av arbetarkonsten som 

begrepp. Affischerna hade ofta ganska specifika politiska budskap i både text och bild och 

kan på så vis relateras till arbetarrörelsens idéer om exempelvis gemenskap och solidaritet. 

Detta trots att de ofta även riktade sig mot och kritiserade delar av socialdemokratin som är en 

väldigt stor del av arbetarrörelsen. Affischerna fungerade också som informationsspridning 

gällande politiska demonstrationer, konserter och fester och möten av olika slag.
39

 Även det 

kan anses ha med arbetarrörelsens organisationer att göra. Exempel på affischer från denna tid 

är Köp ingenting (1969) [Bild 5] och Halva himlen är vår (1976) [Bild 6].  

 

2.5 1976-1998 Oppositionsår, interna konflikter och ökade klasskillnader 

1976 hamnade Socialdemokraterna i opposition och därmed förlorade även hela 

arbetarrörelsen en hel del samhällsinflytande. En intern diskussion om huruvida man skulle 

låta sig inspireras av eller helt utesluta nyliberala resonemang drogs igång och höll på hela 

oppositionsperioden ut, fram till 1982. År 1981 förde man fram de nya tankarna på allvar vid 

den årliga socialdemokratiska partikongressen.
40

 Oppositionstiden varade i sex år och när 

socialdemokraterna åter fick makten 1982 så var det mycket som hade förändrats både 

politiskt och ekonomiskt. 

Politiskt var situationen osäker, där en förändrad klasstruktur medverkade till en rörligare 

väljarkår och en enad politisk borgerlighet gjorde att marginalerna till ett nytt regeringsskifte 

krympt. Samtidigt hade relationerna till industrin radikalt försämrats och med 

löntagarfondsfrågan fortfarande på dagordningen var utsikterna små till förändring till det 

bättre.
41
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Konflikter inom partiet och med fackföreningsrörelsen kring bland annat de nyliberala 

influensernas vara eller icke vara hade också lett till svårigheter inom relationerna. Ett öppet 

”rosornas krig” var också ett faktum. 

 

Olof Palme, dåvarande partiledare för socialdemokraterna samt statsminister i Sverige, 

mördades på offentlig plats 1986. Ledare från hela världen var med under Olof Palmes sista 

färd och hedrade därmed hans stora internationella engagemang. Ett engagemang som hade 

betytt mycket för många människor.
42

 

 

1991-1994 satt socialdemokraterna åter i opposition och den här gången skulle det komma att 

innebära en ännu större förändring än vad det hade gjort sist, mellan åren 1976-1982. 

Den borgerliga regeringen förde en öppen klasspolitik med avskaffandet av förmögenhetsskatten 

och sänkta skatter på kapitalinkomster som mer iögonfallande inslag. Snart kunde också de mer 

långtgående resultaten av borgerlighetens ekonomiska politik avläsas(…)
43

 

Dessa långtgående resultat bestod bland annat av underskott i statsbudgeten, ökad arbetslöshet 

och fördubblad statsskuld. Framförallt hade klasskillnaderna ökat samt även skillnaderna 

mellan etniska grupper som visade sig i dubbelt så hög arbetslöshet bland invandrare. När 

missnöjet bland folket ledde till att socialdemokraterna och vänsterpartiet fick 

riksdagsmajoritet år 1994 så innebar det inte särskilt stora förändringar i den politik som varit 

under de senaste tre åren. 1998 hade socialdemokraternas väljarstöd sjunkit med tio 

procentenheter men Vänsterpartiet gick framåt och fördubblade sin procent.
44

 

 

Tiden mellan 1976-1998 bestod av många dramatiska händelser och konflikter. Olof Palme 

mördades, socialdemokraterna förlorade regeringsmakten två gånger, konflikter försvagade 

relationerna inom partiet samt med fackföreningsrörelsen och den borgerliga politiken 

medförde ökade klasskillnader som i efterhand var svåra att få bort eller ens minska. I 

arbetarkonsten syntes kanske inte riktigt alla delar av detta skiftande politiska klimat men 

däremot en stor del av dem. Bland annat skildrades människors utsatthet genom att sociala, 

samhällskritiska motiv blev allt vanligare.
45

 Arbetsmiljön var också ett vanligt motiv under 

hela den här tiden, liksom miljöförstöringen som därmed också pekade på välfärdsamhällets 
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baksidor.
46

 Flera projekt startades för att få igång folkets kreativitet men också för att folket 

själva skulle skildra den egna situationen. 

1900-talets sista decennier utmärks även av att arbetarrörelsens organisationer arbetat med stora 

konstprojekt där exempelvis folketshusrörelsen stimulerar konstnärlig verksamhet. 

Fackföreningsrörelsen initierade Arbetets kvinnor och andra projekt för att lyfta fram de egna 

medlemmarnas arbete och arbetsvillkor.
47

 

Kanske hade detta en koppling till den mer dokumentära arbetarlitteraturen som började 

komma under sent 1960-tal.
48

 Den såkallade grävrörelsen, som växte fram i svensk 

arbetarrörelse under 1970-talet och som hade som främsta mål att gräva fram och skildra den 

egna historien, kan också ha fungerat som inspiration till att även dokumentera den egna 

pågående historien. Grävrörelsen i sin tur var för övrigt bland annat en reaktion på 1976 års 

val och den politik samt det samhällsklimat som följde efter valet.
49

 

 

3. Arbetarkonstens uppgifter och villkor på 2000-talet 

I denna del ska jag försöka reda ut och skapa en redogörelse för hur arbetarkonstens uppgifter 

och villkor ser ut idag. Denna gång kommer redogörelsen av det politiska klimatet att vara 

mer detaljerad och efter detta kommer jag att föra in tidens arbetarkonst (i form av motiv- och 

bildexempel) i sammanhanget. Jag kommer även att ta upp 2000-talets åsikter och diskussion 

om arbetarkonsten. 

 

3.2 Det politiska klimatet år 2000-2012 

Socialdemokraterna hade katastrofdåliga väljarsiffror i valet 1998 men dessa verkade år 2000 

stå stilla snarare än att fortsätta sjunka. Vänsterpartiet hade dock på bekostnad av 

Socialdemokraterna fortsatt bra procentsatser i opinionsmätningarna. Detta ledde till delade 

känslor inom partierna eftersom de både var samarbetspartier samt konkurrenter. 

Socialdemokraterna hade lovat att socialdemokratin skulle gå tillbaka till vad den brukade 

vara men lyckades inte riktigt stå för det. Moderaterna introducerade ”den moderata 

klasskampen” och blockpolitiken började ta form när de borgerliga partierna sökte sig till 

varandra.
50

 De två politiska blocken stod mot varandra än tydligare år 2001. Det borgerliga 

blocket såg mycket hellre att skatterna sänktes och att bidragen minskades än att fokus låg vid 
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att värna om trygghetsnäten i det samhälleliga kollektivet. Socialdemokraternas partiledare 

Göran Persson framförde sitt stöd för USA, efter terrorattacken av World Trade Center och 

Pentagon den elfte september. Vänsterpartiet och Miljöpartiet riktade kritik mot Perssons 

uttalande men de borgerliga partierna stöttade honom i frågan.
51

 Socialdemokraterna satt kvar 

efter valet 2002. Väljarsiffrorna hade ökat liksom förtroendet för Göran Persson. Siffrorna var 

emellertid inte i närheten av de som de hade haft under 1970- och 80-talen. Allra värst gick 

det dock för Moderaterna som tappade nästintill 400 000 väljare. Det såg överhuvudtaget inte 

särskilt ljust ut för de borgerliga partierna innan, under och efter valet.
52

 

 

År 2003 var eurofrågan i centrum. Det blev folkomröstning och 55,9 procent av det svenska 

folket ville inte ha euron och därmed blev det också ett nej i frågan. Folkomröstningen 

hamnade dock i skymundan de sista dagarna i och med att utrikesministern och 

Socialdemokraten Anna Lind mördades några dagar före valdagen. Gudrun Schyman avgick 

från Vänsterpartiets partiledarpost. Fredrik Reinfeldt blev ny partiledare för Moderaterna när 

Bo Lundgren avgick. Moderaternas ledning förnyades och det spekulerades i att Reinfeldt 

skulle få partiet att närma sig den politiska mitten.
53

  

 

Samarbetet mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet knakade i fogarna 

under år 2004. Göran Persson kom med uttalanden som visade på att Socialdemokraterna inte 

längre var lika öppna för samarbete med i synnerhet Vänsterpartiet. Samtidigt blev samarbetet 

mellan de borgerliga partierna av mer enad karaktär än någonsin då de beslöt sig för att 

utveckla ett gemensamt politiskt program och därmed också gick ihop i ”Allians för 

Sverige”.
54

 År 2005 tappade den socialdemokratiska en stor del av sitt väljarstöd bland annat 

på grund av hur de hanterade flodvågskatastrofen i Thailand den 26 december. Privatpersoner 
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(överlevande och anhöriga till omkomna eller drabbade) och den borgerliga alliansen riktade 

kraftig kritik mot regeringen. En oberoende granskningskommission kom fram till att det 

fanns stora brister i regeringens hantering av katastrofsituationen.55 2006 var det valår igen 

och denna gång var det den borgerliga alliansen som tog hem segern. Tillsammans kom 

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna nu även att bli Sveriges första 

majoritetsregering på tjugofem år. Sverigedemokraterna gick också framåt i valet medan både 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade tappat en hel del väljare.
56

 

 

Under 2007 blev Mona Sahlin Socialdemokraternas första kvinnliga partiledare. Alliansen 

sänkte inkomstskatten, gynnade de som arbetade och försämrade för de som var arbetslösa 

och sjuka, påbörjade minskandet av statligt ägande, gav förslag om avlyssning av elektronisk 

kommunikation (FRA) och började utreda den svenska skolan.
57

 2008 präglades av ”(…)den 

allvarligaste finanskrisen i världen sedan den stora depressionen på 1930-talet, kombinerad 

med en djup lågkonjunktur.”
58

 samt stigande arbetslöshet och varsel. Oppositionen (bestående 

av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) började också närma sig en egen 

allians.
59

 Även 2009 präglades av finanskrisen och arbetslösheten. Statens budgetunderskott 

var dessutom på över hundra miljarder kronor. Oppositionen riktade stark kritik mot 

regeringen och menade att höjd inkomstskatt var det enda rätta.
60

 

 

Den borgerliga Alliansen fick fler röster än den rödgröna oppositionen under valet 2010. De 

hade dock inte tillräckligt stöd för att fortsätta vara majoritetsregering utan behövde nu söka 

stöd från de andra partierna. För att bland annat stänga ute Sverigedemokraterna, som nu hade 

kommit in i riksdagen, valde regeringen att söka stöd hos Miljöpartiet och 

Socialdemokraterna. Socialdemokraterna fick sina sämsta väljarsiffror sedan andra 
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världskriget.
61

 Efter katastrofresultaten och mitt i partiets kris avgick Mona Sahlin som 

partiledare för Socialdemokraterna, år 2011. Håkan Juholt blev ny ledare för partiet och det 

dröjde inte lång tid innan det visade sig att han inte hade tillräckligt med förtroende. Detta 

berodde delvis på att det kom fram att han hade ”(…)låtit riksdagen betala inte bara sin egen 

utan också sin sambos hyra.”
62

 21 januari 2012 avgick Håkan Juholt och några dagar senare, 

närmare bestämt den 27 januari, offentliggjordes det att Stefan Löfven skulle ta över. Enligt 

SVD/Sifo:s väljarbarometer för april 2012 verkar det som om detta partiledarbyte har gynnat 

partiet eftersom Socialdemokraternas opinionssiffror har ökat med 12,2 procentenheter från 

januari. Barometern visar även att oppositionen är i klar ledning.
63

 

 

3.3 Exempel på arbetarkonst år 2000-2006 

Tiden mellan 2000-2005 var stundvis mycket svår för den socialdemokratiska regeringen. 

Samarbetet med Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade sina motgångar och de politiska 

konflikterna var inte särskilt få. Samtidigt verkade de borgerliga partierna växa sig starkare i 

och med den gemensamma alliansen. Luften tycktes ha gått ur partierna på vänsterkanten 

medan de borgerliga partierna samlade kraft tillsammans. Kanske smittade denna uppgivenhet 

av sig på arbetarkonsten? Åren 2006-2012 innehåller två förlorade val och en tid av 

oppositionsår för arbetarrörelsen - syns detta i arbetarkonsten från samma tid? Jag har valt att 

belysa en del konstverk- och konstnärsexempel för att finna något slags svar på dessa frågor. 

 

Vissa konstnärer fann och finner det fortfarande betydelsefullt att skildra det realistiska - det 

vill säga arbetarnas vardag och verklighet. Man skulle kunna säga att de går i exempelvis 

”Arbetets målare” Johan Ahlbäcks fotspår eftersom han ”(…)tecknade, målade och etsade 

arbetets slit och mödor som ingen annan. Under fem decennier skapade han tusentals bilder 

från Bergslagens industrier. Hans bilder rymmer engagemang, socialt patos, värme, vanmakt 

och djup medmänsklighet.”
64

 Det finns en Johan Ahlbäckstiftelse som årligen delar ut ett pris 
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till konstnärer som är med och håller arbetarkonsten levande.
65

 En av pristagarna är Åse 

Marstrander som fick Ahlbäckspriset 1999.
66

 År 2003 skildrade hon, i torrnålsgravyrer, 

arbetet i fyra livsmedelsbutiker i Småland
67

 [Bild 7] 

 

Roine Jansson vann Ahlbäckspriset år 2002.
68

 Han är en före detta gruvarbetare som har 

fastnat så pass för miljön att denna har följt med honom i hans val av motiv under 

konstnärskapet.
69

 Jansson har målat gruvarbetare sedan 1970-talet och har sedan dess varit 

den moderna gruvarbetarmålare som utmärkt sig mest. Han har under 2000-talet åkt runt till 

olika gruvorter i Sverige, målat gruvorna och haft utställningar på plats. Anmärkningsvärt är 

också att även gruvarbetande kvinnor syns på Janssons bilder.
70

  

 

Ingemar Aldenhovs gjorde år 2000 en serie målningar som visar arbetet på Trelleborgs 

Gummifabrik.
71

 Hon vann Ahlbäckspriset år 2005.
72

  

 

Britt-Marie Rydberg har järnframställning som motiv i sina vävar från 2006 [Bild 8], dessa 

köptes senare av IF Metall. Hennes vävar är abstrakta och personliga snarare än realistiska 

och passar därför inte riktigt in i gruppen med de mer dokumentärt skildrade 

arbetsplatsmotiven.
73

 Rydbergs vävars motiv är av mer personlig känsla än av politisk 

karaktär men de hör till arbetarkonsten (och arbetsplatsskildrandet) i och med att de skildrar 
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järnframställningen och nu finns hos IF Metall samt att Rydberg blev pristagare av 

Ahlbäckspriset år 2008.
74

 

 

År 2010 vann Yngve Svedberg Ahlbäckspriset.
75

 Han har besökt många verkstäder och 

industrier samt skildrat detta i främst grafiska bilder men även i målningar.
76

  

 

Folkets hus i Sundsvall utsmyckades år 2003 med Jan-Olov Viklunds väggmålning som 

föreställde papperstillverkning.
77

  

 

Dessa målningar, teckningar, vävar och gravyrer är exempel på 2000-talets 

arbetsplatsskildrande arbetarkonst. Dessa motiv skiljer sig inte särskilt mycket från tidigare 

arbetarkonsts motiv. Arbetarkonsten som tillhör den här typen har ofta tydliga kopplingar till 

arbetarrörelsen, speciellt om konstnärerna målar på uppdrag av eller säljer sin konst till 

fackförbund och liknande. I relation till detta skulle man även kunna kalla den här typen av 

arbetarkonst för traditionell eftersom den har gått i arv mellan generationer. 

 

Den gamla och pampigt politiska arbetarkonsten (fanor och monument av politiska ledare) är 

dock inte riktigt den typ av arbetarkonst som förknippas med 2000-talet. Fanornas betydelse 

finns dock fortfarande kvar och innebär samma sak nu som för över hundra år sedan - 

bildspråket förändras (inte för mycket dock) men absolut inte det grundläggande budskapet. 

Första maj (och tillhörande attribut som fanor och märken) är fortfarande mycket 

betydelsefullt för arbetarrörelsen.78  

 

En del konstnärer ägnade/ägnar sig under denna tid mer åt att teckna eller måla bilder med 

motiv av tämligen politiskt satirisk men även social karaktär. Robert Nybergs teckningar för 

Kommunal är exempel på politiskt satiriska bilder.
 
Dessa runda serieteckningar består oftast 

av dialoger som på ett slags tragikomiskt sätt visar på orättvisor i vårt samhälle eller brister 
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inom den samtida politiken. Nyberg hade visserligen skapat dessa sedan 1993 men de var 

(och är) fortfarande aktuella under 2000-talet.
79

 Ett exempel på en av Nybergs bilder som 

relaterar till sin politiska samtid är bilden Fler arbetstillfällen (2006) där frågan om att sänka 

lönen för att skapa fler arbetstillfällen tas upp i en parodisk dialog.[Bild 9]  Robert Nyberg har 

för övrigt också vunnit Ahlbäckspriset, år 2009.
80

 En hel del av serieskaparen Nanna 

Johanssons bilder passar också in i denna grupp eftersom de är samhällskritiska och har 

sociala och politiska motiv. Hon är feminist och ett stort antal av hennes bilder är också 

präglade av dessa åsikter men hon vill inte ses som endast feministisk serietecknare. Hon 

började teckna under valstriden 2006 eftersom hon ansåg att fokus låg vid fel frågor.
81

 Den 

här typen av modern arbetarkonst är också oftast ganska starkt kopplad till arbetarrörelsen – 

bland annat eftersom den skildrar budskap och idéer som arbetarrörelsen står för. I det här 

fallet köps inte verken in av fackföreningar för att hängas på väggen men publiceras istället i 

(eller skapas för) politiska tidningar och böcker. Nybergs teckningar publiceras exempelvis i 

Kommunal och annan fackpress.
82

 Nanna Johanssons teckningar har publicerats bland annat i 

ETC och Lo-tidningen Arbetet.
83

 Denna typ av motiv syns dessutom ofta på internet - på 

konstnärernas sidor eller gallerier som ibland utgör konstverk i sig. Johanssons sida 

Fulheten.com är ett exempel på en sådan sida. 

 

”Mellan 1968 och 1975 dominerade en politiskt agiterande konst och nu på 2000-talet tycks det 

också som om en politisk konst dominerar, helt visst inte i konstnärernas produktion men hos 

det som kritiker och institution favoriserar. (…)I dag lyser slagorden på de partipolitiska 

markörerna mestadels med sin frånvaro och konstverken är i stället för öppet politiska 

"relationella" och ställer frågor kring samhällsföreteelser utan att ropa ut hur det istället borde 

vara. ”
84
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Det som står i detta citat kan vara tecken på att den dominerande politiska konsten inte 

behöver vara arbetarkonst eftersom de partipolitiska markörerna saknas och den bara ställer 

frågor utan att ge svar. Att den är ifrågasättande kan däremot också betyda att det är just 

arbetarkonst (eller i alla fall räknas som det). Om frågorna har med arbetarrörelsens idéer att 

göra så kan den ju höra hemma i arbetarkonsten. Enligt definitionen av arbetarkonstbegreppet, 

som jag har valt i denna uppsats, så finns det kriterier för att konst ska kunna räknas till 

arbetarkonsten. Dessa kriterier är olika och behöver inte uppfyllas samtidigt. Det innebär att 

det ibland kan vara svårt att avgöra om någonting tillhör arbetarkonstens område eller ej. Den 

arbetsplatsskildrande konsten, som finns på arbetarrörelsens väggar, är dock inte alls särskilt 

komplicerad att placera. Den föreställer arbetare och arbete, den bygger på arbetarrörelsens 

idéer, den är (oftast) utförd av arbetare och den har relationer till arbetarrörelsens 

organisationer. Det är klart svårare att avgöra konstens tillhörighet om den bara till viss del 

bygger på arbetarrörelsens idéer. Med hänsyn till de framtagna uppgifterna så verkar det som 

att det, rent generellt, är enklare att identifiera gamla traditionella arbetarkonstmotiv som just 

arbetarkonst. Kanske beror det bland annat på att en stor del av den politiska konsten idag har 

”För mycket hjärna, för lite hjärta.”
85

 

 

3.4 2000-talets åsikter om och diskussion kring arbetarkonsten  

Sedan den borgerliga alliansen vann valet och bildade majoritetsregering 2006 så har mängder 

av artiklar, om arbetarkonsten, skrivits och publicerats. I det här stycket kommer jag att ta upp 

en del av det som har sagts och tyckts om arbetarkonsten under denna tid. 

 

Folkets hus i Stockholm beslutade år 2005 att de skulle ta bort den politiska arbetarkonsten, 

skapad av bland annat Albin Amelin och Sven X:et Ericson, från sina väggar. Senast vid nyår 

2007 räknade de med att den politiska konsten (förutom de 300 mest välrenommerade verken) 

skulle försvinna därifrån.
86

 Arbetarrörelsens arkivs utställning ”Var bor arbetarkonsten år 

2037” visade under 2007 upp arbetarkonsten som var eller höll på att bli hemlös. Det 

samlades in cirka 2000 konstverk till utställningen, men en del av dessa kunde endast ses i en 

databas då allt inte fick plats på utställningsväggarna. Det blev med denna utställning (och 

Folkets hus beslut) helt plötsligt väldigt klart att arbetarkonsten låg bortglömd och nedslängd i 
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källarutrymmen, att ingen verkade bry sig om den och att den riskerade att försvinna helt och 

hållet.
87

  

 

Uppvaknandet ledde bland annat till artiklar och på annat sätt uttryckta åsikter kring frågan. 

Exempel på detta är Expressens Natalia Kazmierskas artikel ”Den hemlösa konsten – 

arbetarrörelsens arkiv” där hon redogör för hemlösa konstverk samt menar att arbetarkonsten 

är som bäst när den är mindre borgerligt romantisk och mer realistisk. Hon menar också att 

just den realistiska arbetarkonsten står för någonting som konstvärlden inte har brytt sig om 

på väldigt länge, det vill säga folks arbeten och mående.
88

 Ett annat exempel är SRs Mats 

Arvidssons ”Moderat arbetarkonst?” där han skriver:  

Det kan ju hända att ingen av dem hör till våra märkvärdigaste konstverk, men de hör definitivt 

till historien och till konsthistorien och vore kanske värda ett något bättre öde än att långsamt 

glömmas bort i något folkrörelsemagasin. Jag kan egentligen bara tänka mig en förnuftig 

lösning, skänk alltihop till de nya Moderaterna. De kan säkert ta över det också.
89 

Göran Greider blev intervjuad av Kommunalarbetaren och i artikeln om arbetarrörelsens 

arkivs utställning så menade han att han var kluven inför arbetarkonstens situation. Han ansåg 

att det måste finnas plats för det nya också även om det är viktigt att bevara det gamla. 

Greider påpekade också att tiderna har förändrat arbetarrörelsen – en gång i tiden var kulturen 

en väldigt viktig del av det hela men det politiska läget hade nu ändrat prioriteringarna.
90

 

 

Även seminarier om arbetarkonst hölls. ABF anordnade en forskningskonferens i 

Smedjebacken där forskare samlades och diskuterade främst arbetarkonsten från förr men 

också samtidens och framtidens. Forskarna kom bland annat fram till att arbetarkonsten inte 

verkade vara särskilt intressant för konstkritiker och att man ville engagera yngre forskare till 

att ta tag i ämnet.
91
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Slutdiskussion 

Min analys i denna uppsats är inspirerad av den, i Dana Arnolds bok Konstvetenskapen - en 

introduktion, Hegel-relaterade teorin om ”(…) utveckling och hur samhället återges i de 

konstformer det ger upphov till.”
92

 Min studie behandlar bland annat hur arbetarkonsten 

relaterar till det politiska klimat som det i sin tur kommer ur. Jag har också inspirerats av 

Kjørups avsnitt om konstruktivismen och på sätt och vis utgått från att vår kunskap om 

verkligheten är konstruerad, så kallad kunskapsteoretisk konstruktivism med hänsyn till den 

samhälleliga verkligheten. Verkligheten är verklig men kunskapen om verkligheten är 

konstruerad. Vår kunskap konstrueras av samhällsutvecklingen och den vetenskapliga 

utvecklingen.
93

 

 

Arbetarkonstens uppgifter och villkor har förändrats i takt med tidens gång men också genom 

att den politiska kontexten har förändrats. Jag kommer nu (med hänsyn till i hela uppsatsen 

framtagna uppgifter) att förklara hur förändringen har sett ut.  

 

Under perioden 1889-1914 var arbetarkonstens främsta uppgift att engagera folket och få dem 

att vilja gå med arbetarrörelsen ”upp till kamp!”. Konsten var politisk och pampig samt 

uttryckte gemenskap och kraft samtidigt som den också visade på orättvisorna som skulle 

bekämpas. Demonstrationståg, politiska ledare och sociala orättvisor var ofta motiv under 

denna period. Skildringar av arbete och arbetsplatser fanns redan sedan innan men det 

ordentligt politiskt färgade bildspråket var någonting som var nytt och som enade 

arbetarkonsten. 

 

Under perioden 1918-1960 skiftade konstens uppgifter och villkor en del. När 

Socialdemokraterna för första gången intog regeringsställning 1920, och arbetarrörelsen 

därmed fick igenom många av sina krav, så svalnade stridslusten något och de partipolitiska 

motiven minskade. Istället målades industribyggnader och idealiserande bilder av den svenske 

arbetaren och hans familj. Vissa konstnärer började måla anti-nazistiska motiv när Hitler och 

nazismen härjade i Tyskland. Fackföreningsrörelserna intresserade sig för och köpte in konst 

som skildrade de specifika yrkesgrupperna. Folkhemmet hyllades och gick så småningom om 

skildrandet av arbetet. Politiker blev avbildade i skulpturform. Detta var en tid av förändring 
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(nytt sorts inflytande och makt) för arbetarrörelsen vilket arbetarkonsten försökte förhålla sig 

till samt uttrycka. 

 

Det politiska klimatet under 1960- och 70-talet präglades av ifrågasättande, självkritik och 

utveckling. Det handlade om att komma längre än vad man redan hade gjort. Det räckte 

exempelvis inte längre att bara bry sig om Sveriges bästa, nu var det även högst aktuellt att 

bry sig om internationella orättvisor och liknande. Detta speglades i hög grad i arbetarkonsten 

som vid det här laget var starkt ifrågasättande och till viss del också anklagande.  

 

Under perioden 1976-1998 var de samhällskritiska motiven fortfarande väldigt vanliga. 

Arbetarkonsten visade bland annat välfärdens baksidor (som exempelvis miljöförstöring). 

Proggrörelsens ”skapa det själv”-känsla hade nu lett till en mer strukturerad produktion som 

exempelvis kan ha varit inspirerad av ”Grävrörelsen” som växte fram efter att 

Socialdemokraterna hade förlorat valet 1976. Nu var man inriktad på att skildra sin egen 

historia på ett dokumentärt vis. Arbetarkonsten varierade dock i sitt uttryck under denna tid. 

 

Under 2000-talet har arbetarkonsten främst haft två inriktningar: den traditionella och den 

modernare. Den gamla och starkt politiskt färgade arbetarkonsten har gömts undan och kastats 

bort för att sedan hamna i fokus igen och då i skenet av diskussioner kring vad man ska göra 

med den. Ska den bevaras och i sådana fall var och hur? En del menar att den inte får hindra 

att ny arbetarkonst tar plats och utvecklas. Första maj-nålar och fanor samt 

arbetsplatsskildringar med motiv som gruvarbetare och butiksanställda hör till den 

traditionella arbetarkonsten och anses vara oerhört viktiga vid speciella tillfällen (som 

exempelvis vid första maj). Den gamla arbetarkonsten förvaltar ett arv och den står för 

arbetarkonstens hjärta. Under 2000-talet har den uppenbarligen inte dött ut – även om den 

kanske inte är lika framträdande som förr. Den samhällskritiska, politiska och sociala 

arbetarkonsten är dock modernare och bryter ny mark på ett annat sätt. Den är ifrågasättande, 

lagom förebrående, smart och ofta roligt utformad. Det är i första hand i den vi hittar 

kommentarer och reaktioner på 2000-talets politiska klimat. 

 

För den moderna och av det politiska klimatet påverkade människan är det nog på sätt och vis 

enklare att ta till sig den satiriska konsten än den stolta och romantiskt tillbakablickande. Det 

är förmodligen också därför som den gamla arbetarkonsten har gömts undan. Den passar inte 

in i vår tid och den passar i synnerhet inte ihop med vårt rådande politiska klimat. 
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Baserat på framtagna uppgifter i uppsatsen (framförallt i delen om 2000-talets åsikter om 

arbetarkonsten) måste jag emellertid säga att arbetarkonsten i dagsläget till viss del anses ha 

ett historiskt värde utöver det politiska. Den står ju för hur det har varit – även om den inte är 

lika aktuell idag. Göran Greider menade att den inte får stå i vägen för den nya konsten och 

det ligger nog någonting i det men det är samtidigt viktigt att, som August Palm stod för, 

förankra sig i sin historia/kultur för att sedan kunna skapa någonting nytt. 

 

Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar arbetarkonstens villkor, politiska kontext och historiska värde. Syftet 

med uppsatsen har varit att ta reda på vad arbetarkonst är, hur villkoren för arbetarkonsten har 

sett ut, hur det politiska klimatet har förändrat arbetarkonstens villkor och om arbetarkonsten 

har ett historiskt värde utöver det politiska. I kapitel ett presenteras en definition av begreppet 

arbetarkonst och redogörelser för arbetarrörelsens bakgrundshistorik samt kultur. Kapitel två 

innehåller redogörelser/analyser av det politiska klimatet och arbetarkonstens uppgifter och 

villkor under år 1889-1998. I kapitel tre redogörs det för det politiska klimatet under 2000-

talet, exempel på arbetarkonst under 2000-talet samt 2000-talets åsikter och diskussion kring 

arbetarkonst. I undersökningen har jag definierat arbetarkonst, kommit fram till att 

arbetarkonstens villkor på olika sätt har påverkats av sin politiska kontext samt att 

arbetarkonsten i dagsläget till viss del anses ha ett historiskt värde utöver det politiska. 
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