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1. Inledning 

Länge har jag funnit ett intresse för konst som på något sätt innehåller politiska aspekter, 

konstverk som vill berätta något och har en avsikt. Därför faller det naturligt att skriva om just 

1960- och 1970-talet i Sverige eftersom konsten var och blev väldigt politiserad under dessa 

två decennier. Jag har fått intrycket av att konstnären som uttryckte sig politiskt under den här 

tiden var lite av en underdog, någon som jobbar utifrån samhällets underskikt och vill påverka 

den högre makten. Någon som vill gå emot strömmen och lämna ett avtryck i betraktarens 

samvete. I miniserien Upp till kamp som visades på SVT 2007, skriven av Peter Birro och 

regisserad av Mikael Marcimain, menar karaktären Lena att musiken inte är ett självändamål, 

utan ett medel i skapandet av politisk opinion. Lite så kan jag tänka mig att en konstnär som 

engagerar sin konst i ett politiskt sammanhang resonerar. Givetvis är konst ett väldigt 

individuellt uttryck men skapas det i en politisk kontext måste det vara inriktat mot ett större 

socialt perspektiv.  

 

1.1. Disposition 

Uppsatsen består av tre delar: Inledning, Historisk Bakgrund och Analys som sedan leder 

fram till en Slutsats. I inledningen berörs syftet bakom uppsatsen och frågeställningarna som 

styr analysen. Här förklaras också vilken teori och metod som har agerat underlag till 

perspektivet på analysdelen samt har påverkat inläsningen av den historiska forskningen. Min 

analysmetod är starkt förknippad med teoridelen eftersom dessa delar är beroende av 

varandra. Min metod har växt fram ur Baxandalls teori och är likaså en del av teorin som den 

är en metod. För att förstå metoden behövs den bakomliggande teorin, därför har jag valt att 

sätta både teori och metod under samma rubrik. Under rubriken Tidigare forskning berör jag 

den forskning som utgör det större materialet i min uppsats. Under Källmaterial och källkritik 

berör jag det material som inte har haft en konkret vetenskaplig grund. Jag berör även 

källmaterialet ur en kritisk vinkel, vilket är nyttigt att ha i åtanke vid uppsatsens läsning.  

 Under Historisk bakgrund redogör jag den historiska bakgrunden som är 

relevant för analysen i den tredje delen. Viktigt att tänka på här är att den historia som berörs 

har blivit selektivt utvald av mig, detta för att en historia alltid är otroligt omfattande på 

många plan och att få med all tänkbar historisk data är omöjligt. Därför kommer historia som 



 

 

 

6 

berör den politiska situationen i samhället samt den historia som berör kulturens uttryck vara 

den som framhävs.  

 I den tredje och sista delen analyseras de utvalda konstverken utifrån min metod 

och teori där vikt läggs på historisk data. För att tydliggöra analysen avslutas hela uppsatsen 

med en slutsats där jag som författare redogör vad jag har kommit fram till och besvarar mina 

frågeställningar. 

1.2. Syfte och frågeställning 

Under det svenska 1960- och 1970-talet engagerade sig det svenska folket i en rad olika 

ideologiorienterade organisationer, internationella frågor eller folkrörelser, något som även 

tog sitt uttryck i kulturen. Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka ett urval politiska 

affischer, utifrån Michael Baxandalls teori "The period eye", hur 1960- och 1970-talets konst 

påverkades av samtidens samhällstrukturer och politiska engagemang. Min tyngdpunkt 

kommer att ligga i de politiska affischer som på något sätt hade en anknytning till en 

alternativ rörelse, såsom Miljörörelsen, Kvinnorörelsen och Vietnamrörelsen. Men även den 

den svenska konstscenen i stort kommer att tillföras till undersökningen som en komplettering 

till förståelsen av affischernas uttryck och funktion, som ofta fabricerades utanför 

institutionella sammanhang.  

Dessa frågeställningar vill jag besvara med hjälp av den historiska bakgrunden 

och min analys: Vilka orsaker ligger bakom användandet av konstnärliga affischer vid 

spridningen av politisk propaganda? Det vill säga: Vilka faktorer gjorde att affischen 

användes flitigt som medium av de alternativa rörelserna istället för annan bildkonst? Hur kan 

den politiska andan från decennierna urskiljas konkret i affischerna? Hur skiljer sig 

affischkonsten från den mer institutionella konsten under dessa två decennier? 

Utifrån mina frågeställningar kommer jag att analysera tre politiska affischer 

genom att sätta in dem i ett historiskt perspektiv, vilket är deras samtid, 1960- och 1970-tal. 

Viktigt i det historiska perspektivet kommer att vara; de ekonomiska förutsättningarna, 

politikens uttryck i de olika sociala rörelserna, de internationella frågorna som präglade den 

svenska inrikespolitiken, synen på kulturarbetarnas politiska ansvar och konstnärens roll som 

politisk aktör. 
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1.3. Teori och metod 

Michael Baxandalls teori om att ett konstverk måste förstås utifrån den rådande historiska 

kontexten under tiden verket kom till och dess ekonomiska förutsättningar ligger som 

teoretisk grund i min analys av 1960- och 1970-talets politiska affischer. Baxandall, som är 

professor i konsthistoria vid Berkeley Universitet, USA, menar att man måste studera 

perioden konstverket föddes i för att kunna göra en rättvis analys. Bakom konstnärens 

referenser står världen runtomkring, en värld som påverkar konstnären, som i sin tur påverkar 

verket. Jag vill, precis som Baxandall, visa hur "the style of pictures is a proper material of 

social history."
1
 Baxandall beskriver i sin bok Painting and experience in fifteenth century 

italy: a primer in the social history of pictorial style hur en 1400-talsmålning var en produkt 

av relationen mellan beställare och konstnär, likaså anser jag att affischkonsten under 1960- 

och 1970-talet var en produkt av relationen mellan samhälle och konstnär. I boken tar han 

även upp ett begrepp som han benämner "The period eye" vilket innebär att tolkningen av ett 

verk inte bara ska ta hänsyn till vad som bildligt och symboliskt visas i det utan också räkna 

in de utomstående faktorerna som kan röra sig om tidens ekonomiska förutsättningar och 

system, samhällets kontext och konstnärens sociala bakgrund och status. Baxandall nämner 

också vikten av att var tid måste tolkas för sig utfrån dess förutsättningar genom "The period 

eye". I boken betonar han hur en målnings framställning på 1400-talet, som präglades mycket 

av att konstnärens var beroende av en beställare för att kunna finansiera sitt verk, skiljer sig 

markant från en målning som uppstår i vår tidskontext. Han skriver:  

 

The picture trade was quite a different thing from that in our own late romantic 

condition, in which painters paint what they think best and then look around for 

buyers. We buy our pictures ready-made now: this need not be a matter of our having 

more respect the artist's individual talent. We live in a different sort of commercial 

society.
2
    

 

Baxandalls "The period eye" omfattar också det faktum att de flesta konstnärer arbetar utifrån 

att betraktaren ska förstå och kunna ta till sig verket. Med det menas att konstnären utformar 

sitt verk utifrån var betraktarens visuella förståelse ligger. Ofta är samhällets kulturella 

kontext en del av hur vi uppfattar och förstår ett verk. Detta är också en förklaring till varför 

                                                 
1
 Michael Baxandall. 1988. Painting and experience in fifteenth century italy : A primer in the social history of 

pictorial style. 2. ed. Oxford. s. ”Förord” 
2
 Baxandall, 1988. s. 3 
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det kan vara svårt för en människa från 2000-talet att förstå en målning från exempelvis 1400-

talet, för att man lever i en helt annan samhällskontext. Folk från olika epoker bearbetar datan 

som levereras från synen med olika verktyg. Men Baxandall skriver att man kan lära sig att 

läsa de visuella uttrycken, precis som man kan lära sig att läsa en bok.
3
 Min tolkning är att en 

historisk inläsning av samhällskontexten för tiden i fråga är ett bra verktyg för att kunna förstå 

det visuella uttrycket och dess förutsättningar.     

Ett samhälle utvecklar sina egna kunskaper och vanor, vilket lämnar avtryck i 

det visuella som produceras och eftersom synen som sinne är huvudorganet i upplevelsen av 

ett verk och de här visuella kunskaperna och vanorna blir en del av konstnärens 

framställningsprocess, ger ett verk en sorts tillgång till tidens sociala kontexter.
4
 

Metoden jag kommer att använda i min analys är starkt bunden till Baxandalls 

teoretiska begrepp "The period eye" och är även en metod utarbetad av Baxandall som jag har 

hittat i hans bok Patterns of intention: On the historical explanation of pictures från 1985
5
. 

Därför har jag valt att sätta min metod med betoning på teori under samma rubrik som det 

teoretiska underlaget. Jag anser att teorin och metoden jag kommer att använda mig av hör 

ihop, metoden är beroende av teorin och teorin är i sin tur beroende av metoden. Det går 

liksom inte att utesluta den ena från den andra, de är två parter som utgör en helhet. 

Metoden jag då kommer att använda mig av utgår ifrån att analysera ett verk 

utifrån dess omständigheter. Det Baxandall gör är att först redovisa för relevant historia från 

verkets samhällskontext som ska hjälpa till att svara på vilka orsaker som gjorde att verket 

skapades från första början och varför det skapades. Det gäller här att rikta in sig på historia 

som har med verket att göra. I och med att min analys berör politiska affischer har jag riktat in 

mig på det politiska läget i samhället under den tiden min studie handlar om. När man har 

tagit reda på det kan man gå vidare och avgöra varför verket har den utformningen den har 

genom att applicera orsakerna och de historiska faktorerna. Jag har här kopplat ihop de 

historiska faktorerna med "The pictorial eye" eftersom jag känner att de båda går hand i hand. 

Man kan säga att innebörden av "The pictorial eye" har avgjort vilka historiska faktorer jag 

har riktat in mig på. Efter att applikation av orsak och historiska faktorer har gjorts ska en 

trovärdig tolkning av verkets mening vara möjlig. Innebörden av "mening" beror mycket på 

vad man som analysutövare vill undersöka. Det kan röra sig om att hitta verkets mening i vad 

                                                 
3
 Ibid. s. 152 

4
 Ibid. s. 152 

5
 Michael Baxandall. 1985. Patterns of intention: On the historical explanation of pictures. New Haven 
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dess symboler har för betydelse. Det jag vill undersöka med verkets mening är vilken roll det 

spelade i samtiden.  

Baxandalls metod är väldigt organiserad och logiskt utformad. När han har 

redogjort för historisk fakta väljer han ut vissa tyngdpunkter och sammanställer dem i en 

numrerad lista, med korta innehållsrika meningar. Dessa tyngdpunkter lyfter han fram var för 

sig, eller i mindre grupper, och applicerar dem på verket för att kunna analysera fram en 

förklaring till dess orsaker, framställning och form. Något som även jag kommer att göra då 

min historiska bakgrund består av mycket text och behöver brytas ner fragmentariskt för att 

underlätta analysen. 

Diskursen Visuell retorik kommer att användas som ett verktyg i att förstå 

affischens mening och utseende. Visuell retorik grundar sig i att en bild består av en rad 

retoriska medel för att ge den önskade effekten på betraktaren. Anders Carlsson, lärare och 

journalist, och Thomas Koppfeldt, professor i mediepedagogik, använder sig av uttrycket 

"medieretorik" i boken Visuell retorik: bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia. De 

beskriver ordet medieretorik som "de medel ett medium använder för att engagera, beröra och 

väcka intresse hos en publik".
6
 Författarna menar att en bild nyttjar olika uttryck eller koder i 

kombination med varandra för att skapa budskap som betraktaren kan ta till sig och förstå. 

Olika visuella verktyg som bildkonstruktion, färg och fokus bildar ett mönster som avgör 

vilka denotationer som framhävs.
7
 Termerna "tilltal" och "tilltalande" är också viktiga i 

studerandet av medieretorik då författarna anser att "all kommunikation går ut på att tilltala 

och beröra någon."
8
 För att kunna lyckas med sitt tilltal och sitt tilltalande i bilden används tre 

faktorer som har sitt ursprung i de antika filosofernas retoriska teknik, nämligen Etos, Logos 

och Patos. Etos innebär att man med bilden vill ge en positiv inverkan på betraktaren, att man 

som avsändare vinner dens förtroende.
9
 Logos är själva argumentet eller tanken som läggs 

fram, något som talar till betraktarens kritiska omdöme och dens förnuft. Patos, å andra sidan, 

spelar helt på betraktarens känslor, det som avsändaren vill att betraktaren ska känna vid 

skådandet av bilden. Det kan röra sig om fruktan, medlidande, glädje, obehag och så vidare.
10

 

I min bildanalys kommer jag att använda mig av en friare tolkning av 

konsthistorikern Erwin Panofskys trestegsmodell. Med "friare tolkning" menar jag att jag 

kommer att framhäva vissa analysdelar mer än andra beroende på vilken affisch jag analyserar 

                                                 
6
 Anders Carlsson, Thomas Koppfeldt. 2008. Visuell retorik: bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia. Malmö. 

s. 10 
7
 Carlsson, Koppfeldt, 2008. s. 19ff 

8
 Ibid, s. 68 

9
 Ibid, s.72 

10
 Ibid, s. 78 
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och vad jag tycker är intressant att undersöka mer. Dessutom kommer vetskapen om att 

affischen har en förankring i en rörelse med ett ändamål vara centralt i tolkningen. Men 

grundmetoden kommer att vara densamma som Panofskys: Först kommer jag att beskriva 

bilden helt objektivt utifrån vad den innehåller för att sedan tolka de avbildade motivens 

mening och vad de har för innebörd i affischen. Sedan kommer affischens helhet att tolkas 

utifrån ett större perspektiv där exempelvis affischkonstnärens möjliga avsikt med verket och 

verkets roll i sin samtid spelar en central roll.
11

   

Viktigt att tänka på är att jag, precis som Baxandall, hela tiden kommer att ha en 

hermeneutisk hållning i relation till historien. Det vill säga, jag kommer hela tiden att tolka 

den. 

1.4. Tillvägagångssätt  

Min främsta resurs i letandet av användbart material har varit Internet. För att hitta tidigare 

forskning och andra tryckta källor har jag först och främst sökt i olika biblioteksdatabaser som 

Libris. Jag visste redan när jag sökte vilken information jag letade efter, något som påverkade 

vilken litteratur jag valde att studera och använda i min uppsats. Jag varit tvungen att välja 

min forskning utifrån det material som finns och jag har granskat de vetenskapliga 

avhandlingarna och artiklarna för att avgöra om de innehöll information relevant för min 

studie. Användbara källor har jag även funnit genom att titta på andra författares 

källförteckningar, speciellt i de vetenskapliga skrifterna. Att läsa översiktsverk som 

exempelvis Bengt Olvångs Våga se!: Svensk konst 1945-1980 har även det varit till stor hjälp 

för att först se på helheten och sedan sålla ut det man är intresserad av. Mitt allmänna vetande 

har främst varit grunden till kunskapen i bildanalyserna men vid brist på förkunskap har jag 

tagit hjälp av uppslagsverk som Nationalencyklopedin. Håkan Agnsäters bok Affischerna 

1967-1979: Från den svenska alternativrörelsen från 2013 och hemsidan 

www.proggposters.se har agerat den främsta källan i processen av att finna affischer från den 

perioden jag är intresserad av. 

 

1.5. Tidigare forskning 

Tidigare forskning som mest har bidragit till helhetsbilden av hur samhället och världen såg ut 

under 1960- och 1970-talen är historikern Kjell Östbergs 1968: När allting var i rörelse: 

Sextiotalsradikaliseringen och de sociala rörelserna och Martin Wiklund som är forskare 

                                                 
11

 Lars Olof Larsson. 2010. Metoder i Konstvetenskap. Stockholm. s. 67 
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inom idé- och lärdomshistoria med hans I det modernas landskap: Historisk orientering och 

kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990. 

 Östberg skriver i inledningen av sin bok att han tror att sociala rörelsers 

uppkomst och utveckling går att koppla ihop med väsentliga samhällsförändringar.
12

 Något 

som jag har blivit influerad av i min studie av de sociala rörelserna och deras affischer. 

Östberg tar i boken upp hur ekonomiska och demografiska faktorer har spelat en central roll i 

den vänsterradikalisering som skedde under 1960-talet.
13

  

Avhandlingen Den utrikespolitiska dagordningen: Makt, protest och 

internationella frågor i svensk politik 1965-1973 skriven av Henry Bäck, professor i offentlig 

förvaltning, har några år på nacken då den är skriven 1979 men har ändå kommit till 

användning eftersom jag ville ha en avhandling som också låg nära i tiden och kunna jämföra 

den med avhandlingar skrivna på 1990- och 2000-talet. Bäcks avhandling riktar in sig en hel 

del på Vietnamrörelsen och Miljörörelsen och vilken roll de har haft i den etablerade 

politiken. Gröna nyheter: Miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 1961-1994 av 

Monika Djerf Pierre, professor i journalistik, medier och kommunikation, gav en bra 

överblick på hur miljödebatten och rapporteringen av den har sett ut, där Miljörörelsen är 

närvarande. Som en komplettering till Djerf Pierres avhandling har jag använt mig av 

doktoranden Daniel Helldéns Demokratin utmanas: Almstriden och det politiska 

etablissemanget för att se hur en miljörörelse kunde organisera sig under den tiden jag är 

intresserad av. 

I min inläsning på Kvinnorörelsen har jag främst använt mig av idéhistorikern 

Emma Isakssons avhandling Kvinnokamp: Synen på underordning och motstånd i den nya 

kvinnorörelsen som innehåller en bra översikt på Kvinnorörelsens organisering i Sverige 

under dessa två decennier, med tyngdpunkt i Grupp 8, en rörelse som är mest intressant för 

mig då jag kommer att analysera en affisch med koppling till organisationen. Men två andra 

avhandlingar har även bidragit till användbar information i min studie; Befrielsen är nära: 

Feminism och teaterpraktik i Margareta Garpes och Suzanne Ostens 1970-talsteater av 

Brigitta Johansson, nuvarande studierektor för teaterstudier vid Göteborgs universitet, och 

Systerskap som politisk handling: Kvinnors organisering i Sverige 1968 till 1982 av Eva 

Schmitz som är universitetslektor i sociologi vid Högskolan i Halmstad. I sökandet efter 

forskning kring Vietnamrörelsen fann jag artikeln A good offense is the best defense: Olof 

                                                 
12

 Kjell Östberg. 2002. 1968 när allting var i rörelse : Sextiotalsradikaliseringen och de sociala rörelserna. 

Stockholm. s. 12 
13

 Östberg, 2002. s. 13 
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Palme, den svenska extremvänstern och Vietnamkriget utgiven i tidskiften Arbetarhistoria 

som innehöll exakt de inslagen jag sökte; Olof Palme och hans relation till Vietnamrörelsen. 

Artikeln är skriven av Carl-Gustaf Scott, forskare inom samtidshistoria. 

Avhandlingen Kulturfolk eller folkkultur? - 1968, kulturarbetarna och 

demokratin skriven av doktoranden Johan Bergman, har bidragit till en översikt på 

kulturdebatten i Sverige under 1960- och 1970-talet och innehöll information om hur 

vänsterradikaliseringen påverkade kulturen vilket hjälpte mig att hitta vilka tendenser jag 

skulle kolla på för att urskilja vänsterprägeln i det svenska kulturlivet under den här tiden. 

Gary Svensson, docent i konstvetenskap och visuell kommunikation, har skrivit avhandlingen 

Digitala Pionjärer: datakonstens introduktion i Sverige som undersöker de mer 

konstöverskridande uttrycken med datakonsten som främsta utgångspunkt. Han beskriver 

även den rådande tidsandan och tekniken som blev förutsättningen för den digitala konsten, 

något som påverkade hela konstscenen i Sverige. 

 

1.6. Källmaterial och källkritik 

Håkan Agnsäters bok Affischerna 1967-1979 : Från den svenska alternativrörelsen har varit 

till stor hjälp i studiet av affischer från dessa två decennier eftersom det är det enda 

publicerade verket med så stor kartläggning över affischer från de alternativa rörelserna från 

1960- och 1970-talet. Han driver också en hemsida
14

, där fler affischer, utöver dem som är i 

boken, går att finna. Många av affischerna, framförallt musikaffischerna, ingår i Agnsäters 

privata samling medan andra är sådana som han har samlat ihop i samarbete med andra som 

var verksamma på den tiden. Det är ifrån denna bok jag har valt de affischer som förekommer 

i min analysdel. Boken har även fungerat som ett översiktsverk i mitt skådande av de politiska 

affischerna, och detta för att ingen annan litteratur har hittats som är så omfattande från den 

tidsperioden med samma kvalitet. En fördel med boken är att texterna, de flesta skrivna av 

Agnsäter, faktiskt är utifrån en synvinkel av personer som alla levde och verkade under 1960- 

och 1970-talet. De som intervjuas eller författar får ge sin bild av hur de upplevde tiden då 

och även hur de ser på den idag. Men en viss problematik uppstår också när den personliga 

uppfattningen kommer in i bilden och det är att individen i fråga lätt kan romantisera tiden 

den beskriver just för att den har en känslomässig koppling till årtalen. Det har jag varit 

medveten om och har haft i bakhuvudet vid inläsningen. Det har här varit viktigt för mig att 
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den individuella synvinkeln inte har manipulerat historisk fakta till att bli inkorrekt, samtidigt 

som personliga synsätt kan ge en väldigt användbar bild i förståelsen av historien från de två 

årtiondena. 

 Utställningskataloger har varit en viktig resurs i studerandet av konstscenen från 

1960- och 1970-talet. Nordiskt 60-tal : Uppbrott och konfrontation och Hjärtat sitter till 

vänster: En katalog sammanfattar tidsandan på ett bra sätt och har gett en översikt över de 

verk som fick mest uppmärksamhet under de två decennierna.  

Litteratur skriven närmare 1960- och 1970-talet har också utgjort en stor del av 

den historiska inläsningen. Det som är viktigt att ha i åtanke vid inläsningen av de flesta verk 

som jag har läst från dessa två decennier är att litteraturen oftast är politiskt vinklad. Så att 

kolla upp författarens bakgrund och om den är synlig i texten eller om den är objektivt skriven 

har varit en rutin för mig. Givetvis har jag även haft en avsikt i att läsa politiskt vinklad 

litteratur från den här tidsperioden, just för att kunna förstå det politiska sammanhanget 

fullständigt. Men då har det även varit en viktig del att medvetenheten om den politiska 

vinklingen alltid har varit där. 
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2. Historisk bakgrund 

 

2.1. Människan, samhället och omvärlden 

1960-talet blev det decennium då det svenska folkets politiska engagemang vaknade till liv i 

ett större omfång. Det växer fram allt fler politiska åsikter med förankring på vänsterkanten 

vilket är synligt i att flera utomparlamentariska partier, organisationer och grupper 

uppkommer. Man brukar dela upp dessa vänsterorienterade rörelser i två temakategorier: 

marxism-leninismen och nyvänstern. Marxism-leninismen är främst sammanbundet med 

utbrytargrupper från vänsterns etablerade partier som KFML (Kommunistiska Förbundet 

Marxist-Leninisterna) och lösare grupper som De förenade FNL-grupperna. Nyvänstern 

däremot kan förklaras som en radikalisering av åsikter inom socialistiska eller 

vänsterorienterade partier och grupper.
15

 

Kalla kriget som utspelade sig mellan USA och Sovjetunionen låg ständigt som 

en skugga över utrikespolitiken. Deras konflikt hade som grund motsättningarna mellan två 

starka ideologier och två skiljda ekonomiska system.
16

 En konflikt som på ett sätt smittade av 

sig på inrikespolitiken i Sverige som också ideologiskt sätt kom att handla mycket om 

motsättningarna mellan höger och vänster, mellan samhällets olika klasser.
17

 Viktiga 

ståndpunkter under dessa två decennier blev sådant som arbetarnas strejker runt om i landet 

på företag som Volvo i Göteborg, ASEA i Västerås och SAAB i Trollhättan
18

, 

kärnkraftsdebatten och Sveriges ställningstagande i Vietnamkriget. 

 Det finns många orsaker till varför det politiska intresset växte för svenskarna 

under 1960- och 1970-talet men mycket är grundat i kunskap. Universitetssammanhang 

spelade en nyckelroll i länder som upplevde en radikalisering av politiska protester och 

debatter.
19

 Men för att gå till botten med varför Sverige över huvud taget upplevde en politisk 

vänsterradikalisering måste vi ta allt från början. Mycket av den ökade kunskapen går att 

tacka den offentliga välfärden som efter andra världskriget fick en rejäl renovering. På 

femtiotalet inrättas allmän sjuårig skolplikt och i början på 60-talet ersätts folk- och realskolan 
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med nioårig obligatorisk grundskola.
20

 Introduceringen av studiemedel i form av bidrag och 

lån resulterade i att fler fick möjlighet till att studera på högskola eller universitet, det var inte 

längre en möjlighet reserverad för dem från välbärgade familjer.
 21

 Följden av det här blev att 

den sociala bakgrunden som tidigare hade dominerat blandades ut med en helt annan, det vill 

säga studenter från arbetar- och tjänstemannafamiljer som ofta hade helt andra värderingar än 

de som kom från de mer rikare familjerna.
22

 Utvecklingen av utbildningens välfärd är helt 

klart en orsak till att studenterna blev en viktig maktfaktor i den svenska opinionen.  

Den svenska folkmängden hade ökat tack vare babyboomen som ägde rum 

under andra världskrigets slut, något som resulterade i att det 1964 fanns fler tonåringar i 

Sverige än det någonsin funnits.
23

 Dessa tonåringar integrerades in i en samhällskontext som 

var helt annorlunda än den som kom tätt efter 1945. Från 1950-talet fram till 1975 skedde det 

i Sverige en ökad produktivitet inom nästan alla sektorer som bidrog till den svenska 

tillväxten. Det är synligt i Bruttonationalprodukten som under 1950- och 1960-talet ökade 

årligt med tre till fyra procent i Sverige.
24

 Den svenska industrin blomstrade och var i stort 

behov av arbetskraft, något som de unga utnyttjade. Trots att lönefördelningen ännu var 

orättvis, med de unga som lägre inkomsttagare, kunde den yngre generationen ändå 

konsumera relativt fritt.
25

 Mellan åren 1950-1965 fördubblades antalet nybyggda lägenheter 

per år vilket ledde till att fler unga hade möjlighet att flytta hemifrån.
26

 Resultatet av tillväxten 

blev att det skapades en kapitalstark och ekonomisk medveten ungdom.
27

 

I och med att välfärden ökade, ökade även den privata konsumtionen, speciellt i 

form av fritidsartiklar som grammofoner, tv-apparater och böcker.
28

Tre medier som spelade 

en stor roll i spridningen av kunskap. Med den yngre generationen som en ekonomisk faktor 

ökade försäljningen av en framförallt ungdomsinriktad kommersialism där bland annat musik 

var konsumtionsfavoriten.
29

 Musiken som även den kunde vara politiskt vinklad. Bob Dylan, 

som är populär än idag, hade sin storhetstid under dessa två decennier och skrev ofta låtar 

med politiskt färgade texter som exempelvis hans Masters of war. TV:n, som var ett relativt 

nytt medium i medelsvenssonfamiljens vardagsrum, bidrog även den till att skapa politisk 
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opinion. Vietnamkriget var det första kriget att dokumenteras i så stor uträckning av rörliga 

bilder som nåddes ut till svenskarna via televisionen.
30

 Något som helt klart måste ha satt sitt 

spår i varför Vietnamrörelsen fick sådan storhet bland det svenska folkets engagemang.  

På 1960-talet förändras synen på samlag och sexualitet som innan dess haft en 

ganska konservativ ton. Det utkommer 1962 en bok skriven av journalisten Kristina Ahlmark-

Michanek, Jungfrutro och Dubbelmoral, som ifrågasätter de rådande konventionerna och 

sätter igång 1960-talets sexualdebatt. I boken kritiserar Ahlmark-Michanek samhällets 

åtskiljande syn på pojkar och flickors sexualdrift där pojkens framstår som drivande och stark 

medan flickors anses vara mer drömsk och mystisk och sättet en flicka skuldbeläggs om hon 

bejakar sin sexualitet. Hon fördömde sexualupplysningens romantisering av äktenskapet och 

ville med boken framhäva att sexuella möten utan kärlek förekommer och inte bör 

smutskastas.
31

 Boken drar igång en hel radda av debatter som exempelvis diskussion kring fri 

abort och acceptans för pornografi.
32

 

Under dessa två decennier går det att märka en ideologisk skiftning bland det 

svenska folket, speciellt bland den yngre generationen. Flera sociala rörelser växer fram med 

förankring i vänsterns ideologi, däribland Miljörörelsen, Kvinnorörelsen och 

Vietnamrörelsen. Sverige upplever under 1960-och 1970-talet en ökning av strejker, 

demonstrationer och aktioner, där framförallt studenter spelade en viktig roll.
33

 En aktion som 

många minns från den här tiden är Kårhusockupationen vid Stockholms Universitet, då 

studenter ockuperade sitt eget Kårhus i protest mot det nya förslaget på en mer 

näringslivsinriktad utformning på universitetsutbildningarna, UKAS. Olof Palme, den 

dåvarande utbildningsministern, som senare kom att bli Sveriges statsminister, visade sitt 

engagemang genom att själv komma ner till Kårhuset för att delta i diskussionen med 

studenterna.
34

  

Den socialdemokratiska regeringen fick allt större kritik och det från politiska 

partier och organisationer på vänsterkanten. Utbrytargrupper ur de större ideologiska 

organisationerna som KFML, förkortning för Kommunistiska Förbundet Marxist-

Leninisterna, och en senare utbrytargrupp KFML(r), då man lade till ett litet r på slutet som 
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fick stå för revolutionärerna, syns allt mer ute på gator och i media.
35

 Det skapas en ny sorts 

vänster med Karl Marx som främsta förebild.
36

 Kristoffer Arvidsson skriver i Upp med 

rullgardinerna!: konsten i Göteborg under 1960- och 1970-talet att KFML(r) var en 

dominerande maktfaktor i Göteborgs konstliv under 1970-talet då de bland annat hade starkt 

inflytande på Valands konstskola genom elevrådet.
37

 Det är ett exempel på att den politiska 

organisationen var verksam på många plan, inte bara på den partipolitiska utan även i det 

offentliga konstlivet, vilket visar på hur stor spridning de vänsterpartistiska 

utbrytarorganisationerna kunde ha.  

I debattboken En ny vänster: en debattbok som utkom 1966 diskuteras hur den 

socialdemokratiska politiken bör utformas utifrån de nya vänsterideologiska värderingarna. 

Kollektivism genomsyrar debatten och ordet ”solidaritetspolitik” är återkommande. I boken 

kritiserar författarna den rådande konst- och kultursfären i Sverige som de anser är alltför 

kapitalistisk och kommersialiserad: ”Kulturfältet är en del av den marknadsekonomiska 

trasmattan, att konstskapelser måste vara objekt för köpslående och profitintresse.”
 38

 Istället 

propagerar författarna för ”kulturaktiviteter som direkt eller indirekt främjar samhällskänslan, 

motverkar isolering och bidrar till att underlätta kontakterna människor emellan.”
39

 

Vänsterradikaliseringen beskrivs ofta som progressiv, det vill säga 

framåtsträvande. Den kritiserade det moderna Sverige som, enligt dem, hade blivit alldeles för 

insnöat i kapitalism och imperialism och ville se en mer socialistisk samhällsutveckling.
40

  

 

 

2.2. Rörelsernas framväxt 

Svenska folkets politiska intresse tog sig uttryck på många sätt, mycket är synligt i de sociala 

rörelsernas markanta framväxt under dessa två decennier. Det som hände i Sverige och i 

länder långt borta fick många att organisera sig och skapa grupper på både lokal och nationell 

nivå. De rörelser jag främst har valt att studera i den här uppsatsen är miljörörelsen som tar 

fart i decennieskiftet då bland annat kärnkraftsfrågan var viktig, kvinnorörelsen, även den fick 
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ett uppsving på 1970-talet, och Vietnamrörelsen som tog sig uttryck i bland annat många 

FNL-grupper runtom i landet. Dessa tre rörelser har lämnat många visuella spår efter sig, och 

i mitt fall är det deras affischkonst som är intressant. 

 Miljörörelsen är den av dessa tre rörelser som är mest diffus, just för att den tog 

sig uttryck på så otroligt många områden och främst på lokal nivå med inriktning mot 

geografiskt närliggande miljöproblem.
41

 De lösare miljögrupperna växer fram främst under 

andra hälften av 1960-talet och början på 1970-talet med grupper som Alternativ Stad, 

Göteborgs miljögrupp och Aktion Skåne-Miljö
42

 och upplevs som mer utåtriktade och 

högljudda i jämförelse med den etablerade organisationen Svenska Naturskyddsföreningen. 

Miljödebatten hade innan dessa lösare grupper växte fram nästan enbart lyfts fram av en elit i 

samhället som exempelvis enskilda riksdagsledamöter.
 43

 Men i samband med miljörörelserna 

väcks intresset för miljöfrågor i en bredare benämning bland riksdagspartierna, något som är 

synligt i det ökade antalet riksdagsmotioner på temat.
44

  

 En händelse som miljörörelsen kan triumfera med är den uppmärksammade 

Almstriden i Stockholm 1971 då Alternativ Stad var en av huvudaktörerna bakom aktionen 

som ägde rum i Kungsträdgården.
45

 Över 1000 personer dök upp för att utmana polis och den 

kommunala förvaltningen från att såga ner almarna som skulle ersättas av tre 

tunnelbanenedgångar. De styrande politikerna insåg allvaret i situationen och beslöt att ändra 

beslutet på grund av protesterna och låta träden vara kvar.
46

    

  En rörelse som inspirerades av 1960-talets vänsterinriktning i samhället och 

1960-talets könsrollsdebatt är Kvinnorörelsen som på 1970-talet får ett ordentligt uppsving 

och tar fart på allvar.
47

 Ur vänsterströmmen kommer kvinnor och män som ger nytt liv i redan 

existerande kvinnorörelser som Svenska Kvinnors Vänsterförbund och nyare förbund som 

Grupp 8. Emma Isaksson skriver i sin avhandling Kvinnokamp: synen på underordning och 

motstånd i den nya kvinnorörelsen att orsaken till att de större och mer aktiva 

kvinnorörelserna var vänsterpräglade var för att ”kvinnoförtrycket söktes i både den 

kapitalistiska och patriarkala samhällsstrukturen.”
48
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 Grupp 8 blev den kvinnogrupp som förde mest talan under 1970-talet med sina 

konkreta begäranden som; rätten till smärtlindring vid förlossning
49

, krav på tillgång till gratis 

och ofarliga preventivmedel
50

 och att lagen om att abort endast var tillåtet vid risk för 

kvinnans hälsa eller liv, vid risk för att ärftliga sjukdomar medförs till fostret eller vid våldtäkt 

skulle ersattas av fri abort, något som även statsminister Olof Palme stödde.
51

  

Grupp 8 startades 1968 av åtta kvinnor, därav namnets tillkomst, med olika 

sociala bakgrunder som sedan 1970 kom ut i offentligheten med en officiell 

programförklaring och viljan att värva fler medlemmar. Exakt hur stor Grupp 8 blev är svårt 

att avgöra med tanke på att det inte finns något medlemsregister dock vet man att det fanns 

flera lokala grupper ute i landet, vilket tyder på att gruppen inte begränsade sig till 

Stockholmsområdet.
52

 

På 1970-talet började även begreppet ”Kvinnokultur” att arta sig i den svenska 

kulturdebatten.
53

 Man började prata om en kultur för kvinnor, av kvinnor och om kvinnor.
54

 

Konstutställningar som Livegen  – EGET LIV (1973) och Modersmyt, moderskap och 

mänskoskap (1979), där endast kvinnliga konstnärer medverkade skapade debatt bland 

konstrecensenterna, på både gott och ont.
55

 

 Vietnamrörelsen var bara en av många rörelser som engagerade sig i en 

internationell fråga. Det fanns, jämsides med denna, rörelser som jobbade för befrielse av 

förtryck i exempelvis Sydafrika och Angola, samt rörelser som direkt var en undergrupp till 

större organisationer som Black Power och Svarta pantrarna.
56

 Men Vietnamrörelsen är den 

rörelsen som fick det bredaste engagemanget med exempelvis Olof Palme som stark karaktär. 

Han intog en nyckelroll i Socialdemokraternas utformning av politiken kring Vietnamkriget 

och blev såväl en viktig kraft inrikes som utrikes i den amerikanska krigsföringens motstånd. 

Palmes engagemang i frågan gynnade även socialdemokraterna som inte ville mista de unga 

väljarna samt de från de mer radikala ickeetablerade grupperna från vänsterkanten.
57

  

Bakom Vietnamrörelsens offentliga aktioner och demonstrationer stod främst 

etablerade organisationer som KFML, Svenska kvinnors vänsterförbund och 
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socialdemokratiska studentförbundet.
58

 Som en motpol till de mer etablerade organisationerna 

startades De förenade FNL-grupperna, som skulle föra samman de lösa FNL-grupperna 

runtom i Sverige och underlätta samarbeten samt skapa en stark kontrast mot de etablerade 

organisationerna som ansågs lite för mesiga och socialdemokratiskt färgade i sitt arbete.
59

 

FNL var Sydvietnams nationella befrielsefront och förkortning för Front Nationale de 

Libération.
60

  Dessa grupper och organisationer jobbade mycket praktiskt med bland annat 

”Nationalinsamlingen för Vietnam” 1966 och ”Vietnamveckor” för att öka svenska folkets 

kunskap kring kriget och för att samla in pengar.
61

 

Inom Vietnamrörelsen fanns till viss del en motsättning mellan Nyvänstern och 

Marxist-leninisterna som gjorde att samarbeten helst inte ägde rum. Nyvänsterns protester var 

något nedtonade jämfört med Marxist-leninisterna, de trodde på förhandlingar och fred medan 

Marxist-leninisterna gärna satte in kriget i en världslig kontext där striden framförallt 

handlade om att krossa ”USA-imperialismen”.
62

 

 Av mina egna betraktelser från litteraturen kan jag avgöra fyra gemensamma 

nämnare för dessa tre rörelser emellan. För det första är alla tre, trots att de är så otroligt 

spretiga och omfattande, påverkade av vänsteruppsvinget i samhället vilket är synligt i hur de 

organiserade sig och drev sina mål utåt. De försökte alla sudda ut en auktoritär centralisering 

av de lösa grupperna genom att, i den mån det gick, demokratiskt ta beslut via stormöten. 

Något annat som är genomgående i Miljörörelsen, Kvinnorörelsen och Vietnamrörelsen är hur 

de gick till väga för att få folk att lyssna, främst genom demonstrationer och aktioner. Till sist 

är givetvis affischen ett viktigt verktyg i gruppernas spridning av deras protester och 

information. 

 

2.3. Konstscenen och konstdebatten i Sverige 

”60-talet i svensk konst inleds med en vital avantgardism som vill återuppliva modernismens 

djärva nyskaparanda och slutar med en reaktion som vill förändra samhället och fördjupa det 

politiska medvetandet.”
63

 Så beskriver Folke Edwards 1960-talets svenska konstscen i en 

artikel tagen ur utställningskatalogen Nordiskt 60-tal. Folke Edwards som under dessa två 
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decennier aktivt arbetade med konst i olika sammanhang, var en av dem som verkligen fick 

känna på den politiska andan. Som konsthallschef i Lund blev han exempelvis avsatt 1969 för 

att han hade försökt ordna en undergroundutställning med provokativa konstnären Sture 

Johannesson i spetsen.
64

 Och det finns fler exempel från 1960- och 1970-talet där konsten har 

fått motstånd, 1967 beslagtog polisen Carl-Johan De Geers vägra-vapen-affischer som ställdes 

ut på Galleri Karlsson i Stockholm. Den affisch som har fått mest uppmärksamhet är den där 

De Geer har avbildat den svenska flaggan i brand med ordet ”kuken” i stora bokstäver 

stämplat ovanpå. Budskapet är ”Skända flaggan, vägra vapen”, något som står skrivet i det 

vänstra hörnet.
65

 Peter Dahls målning Liberalismens genombrott i societeten föreställandes 

prinsessan Sibylla som blottar sitt könsorgan för en festgäst blev också beslagtaget från en 

utställning i Göteborg 1970.
66

 Dessa tre ingripanden från den styrande maktens sida är 

exempel på både hur radikal konsten kunde vara men även hur stark kraften var hos dem som 

ville få bort den. 

 För kulturarbetarna i Sverige blev det viktigt att inta en samhällsmedveten roll, 

gärna utifrån ett vänsterpräglat perspektiv. Mycket av medvetenheten handlade om att de 

kulturella uttrycken utgjorde en viktig del i opinionsskapandet och var en produkt av sociala 

och ekonomiska system. Kulturarbetaren skulle inte längre sitta tyst utan vara engagerad 

politiskt och även använda sin konst för det uttrycket.
67

 Så här beskriver Bengt Olvång 

konstnären och sin nya medvetenhet i sin bok Våga Se:  

 

Allt fler konstnärer började betrakta sin uppgift som något annat än underhållning. 

I stället för entertainer ville man vara väckarklocka. I stället för att leka med 

publiken ville man tvinga den att se. I stället för att låtsas en allmän gemenskap 

ville man uppröra och tvinga fram moraliska ställningstaganden.
68

 

 

Givetvis fanns det konstnärer som skapade konst utanför den politiska sfären, 

men trots det var ändå det politiska genomgående både i det svenska och internationella 

konstlivet.
69

 Det dök upp utställningar som engagerade sig i hur människan hade det i 

samhället och i världen, utställningar som Vägra döda – Vägra värnplikt, Konstnärer mot 
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Apartheid och Människa nu.
70

 Tidskrifter som utmanade och kritiserade den rådande makten 

blev populärt. Den konstinriktade tidningen PUSS är ett gott exempel då den med sin satir 

blev både älskad och hatad.
71

 En betydelsefull konstnär för tidningen var Lena Svedberg som 

inte var rädd för att använda grova attribut i sina bilder som manliga könsorgan och vapen. 

Hennes bilder hade ofta en väldigt mörk kulör, med en stark pessimistisk humor som 

säkerligen fick många att hoppa till.  

Med arbetarklassen som hade fått ett ökat välstånd fanns det nu i Sverige en till 

samhällsgrupp som också hade tid och råd att insupa kultur vilket resulterade i att andra krav 

också ställdes på den.
72

 Vid skiftet mot 1970-talet tar en ny diskussion fart på kulturfronten, 

nämligen en diskussion om en kultur som är mer folkligt inriktad och där individens fria 

skapande står i fokus. De som aktivt verkade inom vänsterkretsarna ansåg att den 

institutionella konsten var för selektiv och för ”borgarpräglad” och istället borde ersättas med 

en konst som gynnade folkets intressen.
73

 Filialen är ett exempel på detta, en sidoflygel på 

Moderna Museet, som öppnades 1971 och blev ett tillhåll för de mer folkliga rörelserna,
74

 

bland annat hade Grupp 8 en utställning där 1972 med namnet Kvinnor.
75

 Men Tältprojektet, 

som turnerade runt i Sverige 1977, är troligtvis ett av de starkaste fallen där den folkliga 

andan direkt går att se. Det var en teater- och musikföreställning om arbetarklassens historia 

tolkad ur ett vänsterperspektiv där det kollektiva samarbetet stod i fokus.
76

 Johan Bergman 

kommer i sin avhandling Kulturfolk eller folkkultur: 1968, kulturarbetarna och demokratin 

fram till att teatern som estetiskt uttryck var den form som bäst bidrog till en debatt om 

demokratisering och politisering inom den svenska kulturen. ”Med det talade ordet i centrum, 

riktad direkt till en publik, var teatern det mest effektiva mediet för att framföra politiskt 

budskap.”
77

 

Nya massmedier som televisionen spelade också en avgörande roll i hur 

kulturen gick från institutionerna till den folkliga publiken. Via det relativt nya mediet i den 

svenska familjens hem kunde konsten direkt nå ut till åskådarna i TV-soffan och blev därmed 

även den en bärare av kulturella inslag.
78
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En slags social realism växte även fram i målarkonstnärernas estetiska uttryck, 

en inverkan från det nya sättet att kritiskt se på samhället och människans plats i det. Det blev 

allt vanligare att arbetarklassen som fabriks- och hamnarbetare skildrades i stora idealiska 

målningar.
79

 Det svenska vardagslivet blev ett allt vanligare motiv och skildrades med en grå 

pessimism i målningar med fotorealistisk karaktär.
80

 Peter Tillbergs Blir du lönsam, lille vän 

som hänger på Moderna Museet är ett exempel på hur den nya sociala realismen, ofta med en 

politisk underton, kunde manifesteras.  

Något som var tongivande för det konstnärliga uttrycket, som skilde 1960-talet 

från 1950-talet och är genomgripande för konsten än idag, är hur uttryck och material blev 

gränsöverskridande. Konstnärer använde sig inte utav en uttrycksform utan utmanade 

konstuttryckets natur genom att använda sig av måleri, skulptur, affischkonst, installationer 

och performance.
81

 Gränserna suddades ut och det blev inte längre uppenbart vilket medium 

som spelade huvudrollen i ett konstverk. Det var också på 1960-talet som tekniken sprang 

ikapp konsten och präglade dess uttrycksformer. Datorn började användas i konstnärliga 

sammanhang och begreppet ”datakonst” tågade in på det konstnärliga fältet tillsammans med 

diverse konstnärer verksamma inom området.
82

 

 

2.4. Affischens roll 

Affischen har genom tiderna alltid haft en folklig roll, framförallt i samband med 

demokratiska, och odemokratiska val, i påverkandet av opinionen. Men även makthavare har 

utnyttjat affischen som bland annat propagandaspridare för egen vinning. Idag används den 

mest i kommersiella sammanhang för spridning av produkter och tjänster. Under 1960- och 

1970-talet användes affischen dock flitigt av de vänsterpräglade grupperna och rörelserna och 

kom att bli ett av deras mest använda och effektivaste medium.
83

 

 En förebild för de svenska affischmakarna är Frankrikes Atelier Populaire som 

under studentupproren 1968 aktivt jobbade med att skapa en motsättning till den rådande 

makten i landet med hjälp av affischkonst ute på gator och torg.
84

 Atelier Populaire bestod i 

stor utsträckning av studenter, lärare och konstnärer, men var främst en rörelse för alla av alla 
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som inriktade sig på affischer som medförde politisk verkan snarare än estetisk fulländning.
85

 

De lyckades skapa ett formspråk med en tydlig politisk slagkraft som fungerade ute på 

gatorna bland folket. 

 Atelier Populaire fick även en svensk efterföljare vid namn Folkets Ateljé som 

jobbade i ungefär samma kollektiva anda med ungefär samma innehåll. De såg till att utnyttja 

valrörelsen i Sverige 1968 och fick tack vare den ett genomslag bland folket och blev snabbt 

populära, men även ogillade.
86

 Folkets Ateljé samarbetade flitigt med andra vänstergrupper 

eller fick uppdrag av dem.
87

 Och vänstergrupper blev säkerligen inspirerade av Folkets Ateljé 

i sitt arbete med affischen. 

 Bengt Olvång beskriver det som att ”aktivisterna ville ha omedelbara effekter 

och arbetade ofta med metoder som gränsade till det olagliga”
88

 något som är synligt i 

expressenkuppen 1969 då aktivister från Folkets Ateljé satte upp fejkade löpsedlar över 

expressens ursprungliga på flera olika ställen runtom i landet där de kritiserade företaget 

ASEA:s inblandning i den rådande konflikten i Moçambique.
89

 

 Det är märkbart i bland annat kulturtidsskrifter som Paletten och Clarté att 

affischen som bildmedium fick allt större uppmärksamhet i den mer etablerade konstvärlden. I 

första numret av Paletten 1968 framhäver redaktören Leif Nylén affischen som ett ”självklart 

medium” för den politiska konsten.
90

 Tidskriften fortsätter samma år att skriva om affischens 

viktiga roll i andra numret, då med inriktning på vilken gestalt den hade i protesterna som 

ägde rum vid Biennalen i Venedig. Protesterna där handlade främst om att kritisera konsten 

som ett medel för kapitalismen samt att konstens roll som politisk agitator och 

samhällsdebattör hade övergetts och ”flytt in i en värld av sofistikerade abstraktioner.”
91

 En 

protest som även blev ett diskussionsämne med applikation på den svenska konstscenen.  

Men den artikel som ändå är mest propagandistisk för affischen måste vara 

artikeln Borgerlig bildkonst skriven av Håkan Nyberg, Alf Linder, Channah Bankier och 

Helena Henschen i den socialistiska kulturtidningen Clarté, där de kritiserar konsten som, 

enligt dem, har fyllt en alldeles för borgerlig funktion. De uppmanar konstnären att ”lämna 

gallerierna” och att konstens innehåll ”måste vara avpassat till den situation som råder i 

samhället.” Med slagord som ”Oljemåleriet är dött, leve affischen!” proklamerar de fyra att en 
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konstnär måste våga vara en del av en folkligt revolutionär rörelse och ställa sin konst till 

rörelsens förfogande, på så sätt blir man en revolutionär bildskapare. De som står utanför den 

revolutionära rörelsen blir blott ”kapitalets duktiga dekoratörer”.
92
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3. Analys 

I det här kapitlet kommer jag att analysera tre olika affischkonstverk från tre olika rörelser, ett 

från Miljörörelsen, ett från Kvinnorörelsen och ett från Vietnamrörelsen. Innan vi går in på en 

visuell analys av de tre verken tänker jag redogöra för orsaker som kan ha legat bakom 

verkens framkomst och de historiska faktorerna som kan ha påverkat verken. 

 Orsakerna till att just affischen användes som konstmedium går att förklaras i 

lättillgängligheten. De alternativa rörelserna som Miljö- Kvinno- och Vietnamrörelsen hade 

alla en vilja att skapa opinion, vilket jag anser är främsta meningen med affischens roll i deras 

sammanhang. Deras påverkan behövdes komma till uttryck på ett praktiskt sätt via ett 

medium som fungerade snabbt och lätt kunde nå ut till mottagarna, som i de här fallen var det 

svenska folket. Affischen var ett utmärkt visuellt medium just för att den gick fort att 

producera genom trycktekniken.  

 Affischen är beroende av visuell retorik för att på ett så tydligt sätt som möjligt 

få ut sitt budskap. Den använder sig av olika visuella verktyg för att påverka betraktaren 

såsom avsett. Etos, Logos och Patos är tre faktorer som ofta går att utläsa i en affisch, oavsett 

om avsändaren medvetet har använt sig av de tre eller inte. Affischen är ihopsatt av olika 

uttryck och koder som tillsammans ska framföra ett budskap och få betraktaren att ryckas 

med. Vad dessa uttryck och koder kan vara eller innebära varierar beroende på vilket budskap 

som ska fram, detsamma gäller användningen av Etos, Logos och Patos. Dock anser jag att 

Patos har spelat en större roll i 1960- och 1970-talets politiska affischer eftersom solidaritet 

spelade en central nyckelroll i majoriteten av affischerna.   

En affisch innehåller även traditionellt vissa bildbestämmelser som är svåra att 

komma ifrån: exempelvis är själva tanken med en affisch att betraktaren ska kunna se 

budskapet så snabbt som möjligt. Innebörden av det här blir att en affisch inte innehåller allt 

för mycket text utan fokuserar på bildspråk för att en önskad effekt ska bli nådd. En affisch 

hängandes utomhus på en husvägg kan varje dag bemötas av flera hundra förbipasserande och 

för att dess förbipasserande ska kunna uppmärksammas på affischens budskap krävs det att 

affischens innehåll inte är alltför komplicerat och överdekorerat. Detta är dock relativt 

eftersom affischens utformning styrs av vilket sorts budskap man vill få fram och hur man vill 

få fram det. Men i de alternativa rörelsernas fall skulle jag vilja säga att de var beroende av en 

utformning som kunde nås ut snabbt och med en slagkraft som fick förbipasserande att tänka 

till. Affischens förutbestämda bildnormer gjorde också att nästan vilken person som helst 

visste hur en affisch skulle utformas vilket gjorde att även personer utan utbildning inom 
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exempelvis reklam kunde sätta sig ner och göra en affisch som innehöll den rätta visuella 

effektiviteten.  

 De som utformade affischerna, både rent praktiskt men även idémässigt, var 

även beroende av att betraktaren skulle förstå budskapet i affischen, annars hade deras mål att 

skapa opinion gått helt förlorat. Precis som det Baxandall påvisar med sitt ”The pictorial eye” 

var affischutformarna tvungna att rätta sig efter samtidens kulturella konventioner och 

eftersom de själva också var en del av dessa konventioner var det nog svårt att skapa innehåll 

utanför dem. En affischkonstnär som exempelvis har skapat en affisch med karikatyrer på 

högt uppsatta politiker som inte haft en sådan framstädande roll i offentligheten har 

misslyckats just för att betraktaren troligtvis inte kommer att känna igen figurerna. Men om 

affischkonstnären använder ett återkommande ansikte bland offentliga sammanhang och i 

media, som exempelvis Olof Palme, kan konstnären var rätt så säker på att majoriteten av 

betraktarna förstår vem det är som är avbildad. Dock kan det kanske vara svårt för oss idag att 

avgöra vem det är som är avbildad på affischen eftersom vi inte sitter på samma kulturella 

konventioner som betraktarna vid konstverkets skapelse.  

 Orsak till att affischen användes som bildmedium kan alltså sammanfattas i två 

punkter: 

 

1. Viljan att skapa opinion styrde uttrycksformen 

2. Uttrycksformen avgjordes i vilket medium som var snabbast och effektivast 

 

De historiska faktorerna som spelade en roll för affischen påverkade inte bara 

varför affischen användes som medium utan även hur den utformades och vilket innehåll den 

skulle ha. Bakomliggande orsaker till affischens roll är vänsterradikaliseringens framfart och 

dess behov av att få det svenska folket att se samhällets orättvisor. De rörelser som blivit 

präglade av vänsterradikaliseringen, Miljö- Kvinno- och Vietnamrörelserna inkluderade, hade 

ett behov av att göra något, ta till handling. Utan det här behovet, om de bara hade existerat 

för sitt eget ändamål, hade affischens utformning sett annorlunda ut. Den hade säkert varit 

mer intern och innehållit information som insatta medlemmar skulle ta till sig. Men under 

1960- och 1970-talet löd inte normen så bland de vänsterpräglade rörelserna, de ville nå ut till 

en publik, till folket, därav påverkades affischens utformning därefter.  

Affischen var inte bara ett viktigt medium i opinionsskapandet. Det användes 

även för att sprida praktiskt information om möten och demonstrationer. Annonser i tidningar 

kostade pengar, säkerligen mycket mer pengar än det gick åt till att tillverka en affisch. Min 
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uppfattning är att majoriteten av konstnärerna bakom de alternativa rörelsernas affischer inte 

fick betalt för tiden de lade ner på verket. Vilket inte är så konstigt eftersom medlemmar i 

rörelserna generellt jobbade ideellt och så är det än idag. Så i och med att skaparna bakom 

affischen jobbade utan att få ekonomisk ersättning minskade kostnaderna. Det här gäller även 

dem som satte upp affischerna, vilket jag antar borde ha gjorts av medlemmarna i rörelsen. 

Och genom att sätta upp affischer om rörelsens sammankomster nådde man även en bredare 

publik än bara dem som läste tidningar. 

För att de alternativa rörelserna ens skulle ha något att sätta sig emot eller slåss 

för var det tvunget att finnas faktorer i samhället som bidragit till uppvigling. Läget i världen; 

Kalla kriget, de kapitalstarka ländernas exploatering av de fattigas resurser och rättigheter och 

den västerländska människans rasistiska övertag är faktorer som ingav rörelserna något att 

antingen ställa sig för eller emot. Och läget i det svenska samhället där konsumtion blev en 

massutövning och människan sattes i andrahand efter produktivitet och vinst speglas även det 

i rörelsernas kritik. Samhälls- och omvärldsfrågor blir alltså innehållet i rörelsernas kampanjer 

utåt, något som styrde affischens innehåll och utformning.  

Att politiken smittar av sig på konsten är också en av orsakerna till affischens 

genomslag. Det blev nu accepterat att använda visuella uttryck för politiska ändamål, tidigare 

hade denna norm främst gällt för bildsatir i tidningar och valaffischer för partier. Även 

konstnärer blev engagerade och ville uttrycka politiska budskap, något som har påverkat 

tillströmningen av konstnärer till de alternativa rörelserna. Politiska konstutställningar, 

politikens uttryck i konst- och kulturtidningar och synen på konstnären innehavandes ett 

politiskt ansvar gör att det konstärliga integreras som en självklar del i samhällsutvecklingen 

och det politiska ställningstagandet.  

Det faktum att affischen blev mer och mer accepterad som politisk konstform, 

kanske främst tack vare Atelier Populaire och Folkets Atelje, kunde bara göra mediet starkare. 

Att det fick utrymme i exempelvis konst- och kulturtidningar och att konstnärer och 

journalister blev allt mer intresserade av att skriva om mediet kan bara ha arbetat för dess 

fördel. Dessutom kan vi se att affischen som konst även dyker upp på utställningar, 

exempelvis har vi Carl-Johan de Geers ”Skända flaggan, vägra vapen” som dök upp på 

Galleri Karlsson i Stockholm.
93

 Fler konstnärer som arbetade med affischformen etablerade 

sig på den svenska konstscenen, vi hittar bland annat Christer Themptander som uttryckte sig 

                                                 
93

 Se 2.3. Konstscenen och konstdebatten i Sverige 



 

 

 

29 

i bildkollage med politiska budskap
94

 och Stefan Teleman, även han använde färdiga bilder i 

sin konst med affischliknande utformning.
95

  

De orsaker och påverkningar som jag nu har berört går att sammanfattas i fem 

punkter: 

 

3. Vänsterradikaliseringens behov av att agera direkt mot folket 

4. Affischen var ett billigt medium 

5. Läget i samhället och omvärlden 

6. Konst som politiskt medel 

7. Affischkonst som accepterad konstform 

Dessa fem punkter går att applicera på affischen för att få en djupare förståelse 

för dess roll i samhället och varför de utformades och spreds på det sättet de gjorde. Punkterna 

3 och 4 svarar främst på frågan om varför affischen valdes som medium, dels för att kunna nå 

ut direkt till folket i samhället och dels för att kostnaderna för spridningen inte var så stora. 

Punkt 5 manifesterar i första hand vad som påverkade affischens innehåll och därmed dess 

utformning. Det som stod på agendan i samhället och världen var oftast det som styrde vad 

affischen skulle handla om. Miljöfrågan blev exempelvis mer uppmärksammad på 1970-talet 

än på 1960-talet, något som är synligt i bland annat Almstriden 1971, kärnkraftsdebatten och 

FN:s Miljökonferens i Stockholm 1972.
96

 Och när jag nu räknar affischerna representerade i 

kapitlet Miljörörelsen från Håkan Agnsäters bok Affischerna 1967-1979: Från den svenska 

alternativrörelsen är endast 1 av 22 gjord på 1960-talet medan majoriteten är tillverkade 

decenniet efter
97

, ett mönster som även går att ses på hemsidan www.proggposters.se.
98

 

Punkterna 6 och 7 är en förklaring på dels varför affischen, som främst är ett visuellt medium, 

valdes i och med att konst som politiskt uttryck blev på modet och dels ett bevis på dess status 

på den svenska konstscenen, som även blev viktigt för dess status ute på gatorna. Statusen 

smittade även av sig på konstnärer som mer och mer vågade syssla med direkt affischkonst 

eller affischinspirerade uttryck i sin konst.  

När jag nu har redogjort sju punkter som har ökat vår förståelse för affischens 

mening och roll ska jag analysera tre affischer från tre olika rörelser: Nej till Wallenbergs och 

Bohmans kärnkraftssamhälle! av Arthur Grimur Olafsson från 1979 som får representera 
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Miljörörelsen, Språkaffischen av Anne Lidén från 1972 som var en del av Kvinnorörelsen och 

Christer Themptanders Nixons på cykeltur från 1972 som var en kommentar till USA:s 

krigsföring i Vietnam.  

Affischen som jag ska börja analysera är Nej till Wallenbergs och Bohmans 

kärnkraftssamhälle! Affischen har två dominerande kulörer i bakgrunden, en senapsgul/beige 

ton som täcker ungefär två tredjedelar av affischen upptill och en svart färg som täcker den 

sista tredjedelen nertill. På den senapsgula/beiga delen svävar fyra tecknade huvuden i svartvit 

utan kropp, deras ansikten indikerar manligt kön. Runtom och mellan de fyra huvudena är tre 

stora ovala ringar ritade i svart färg. Bakom männen är ett moln i fotorealistisk stil som 

smälter samman med den senapsgula/beiga färgtonen. På den svarta bakgrunden nedtill finns 

inga figurer utan bara text: ”Nej till Wallenbergs och Bohmans kärnkraftssamhälle” i 

senapsgul/beige färg som matchar den dominerande upptill, ”RÖSTA PÅ LINJE 3” i vit färg 

under den och ”KPMLr” i röd färg längst ner i högra hörnet. 

De fyra männen på bilden har jag identifierat som Marcus Wallenberg, 

näringslivsprofil, i mitten, Ola Ullsten, Folkpartist och Statsminister under tiden affischen 

gjordes, längst upp i högra hörnet, Olof Palme, partiledare för Socialdemokraterna, i det 

vänstra hörnet och Gösta Bohman, partiledare för Moderata samlingspartiet, längst ner. Med 

tanke på dessa fyra herrars titlar kan man konstatera att de alla hade en maktposition inom den 

svenska politiken tiden för affischens tillkomst. Det är också Marcus Wallenberg och Gösta 

Bohmans namn som förekommer i texten på det svarta fältet. De svarta strecken runt männens 

huvuden symboliserar tillsammans en atompartikel där Palmes, Ullstens och Bohmans 

huvuden utgör elektroner och Wallenbergs huvud utgör neutroner och protoner. Molnet som 

utgör den senapsgula/beiga bakgrunden är inget vanligt moln utan det rökmoln som uppstår 

efter att en atombomb har släppts. ”Rösta på Linje 3” är en uppmaning till betraktaren att 

rösta på förslaget om att kärnkraften skulle avvecklas inom 10 år.
99

 Och ”KPMLr” står för det 

Kommunistiska Partiet Marxist-Leninisterna (revolutionärerna), en ombildning av KFML
100

, 

som troligtvis är affischens avsändare i och med att partiets namn är tryckt längst ner i hörnet 

likt konstnärer märker sina verk. 

Anledningen till att Wallenberg och Bohmans namn förekommer i affischens 

text kan vara att de båda var för kärnkraft i Sverige. Gösta Bohman och det Moderata 
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Samlingspartiet stod i spetsen för Ja-linjen av kärnkraftsutveckling i Sverige.
101

 Wallenberg 

såg för egen del ekonomisk utvinning i kärnkraft bland annat då ASEA knutits samman med 

Wallenbergssfären.
102

 ASEA var ett företag som riktade in sig på elkraft och blev en viktig 

resurs i kärnkraften.
103

 Ullsten och Palme var inte emot kärnkraft men ville däremot sätta en 

gräns för hur många kärnkraftsreaktorer det skulle finnas på svensk mark där inte mer än 12 

stycken kärnkraftsreaktorer var deras förslag.
104

 Men efter kärnkraftsolyckan utanför 

Harrisburg i USA 1979, ändrade socialdemokraterna med Palme i spetsen sin åsikt om en 

folkomröstning om avveckling av kärnkraften, från att ha varit emot en folkomröstning till att 

vara för.
105

 Ullsten och Folkpartiet slog följe i Socialdemokraternas fotspår och ändrade även 

dem åsikt i frågan.
106

 Dock är det oklart om olyckan hade inträffat vid affischens skapelse då 

de båda ägde rum under samma år. Det är tydligt var KPMLr står i kärnkraftsfrågan då de 

med affischen starkt kritiserar de som är för kärnkraft. 

Min tolkning av atombombsmolnets närvaro i affischen är att den ska sprida ett 

obehag och kanske rent av rädsla för kärnkraft. Molnet är något som de allra flesta säkerligen 

associerar med andra världskrigets avslut då den dåvarande presidenten Truman beslutade att 

två atombomber skulle släppas över två japanska städer, något som fick förödande 

konsekvenser både för människan och naturen. En koppling går även att dras till makt. Har 

man kärnenergi har man automatiskt en maktställning i världspolitiken, något som USA 

tydligt demonstrerade med sin atombombsattack 1945. Så affischen vill inte bara peka på 

atomkraftens risker utan även kritisera politikernas maktbegär. 

Per Lindquist skriver i sin avhandling Det klyvbara ämnet: diskursiva ordningar 

i svensk kärnkraftspolitik 1972-1982 att:  

 

Kärnkraftsfrågan kom för miljörörelsen inte bara att handla om kärnkraftens hot 

mot miljö och hälsa. Den kom också att förkroppsliga det ekonomiska 

utvecklingsparadigmet, med dess tilltro till storskaliga, centralistiska och 

teknologiska problemlösningar.
107
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 Något som jag tycker kan relateras till affischen som innehåller fyra högt 

uppsatta politiska män, vars ansikten påminner om drivenheten att skapa en svensk 

välfärdsstat där det ekonomiska paradigmet inte går att undgå. Närvaron av ansiktena ger 

känslan av att ekonomin sätts före människan. Att vinst och effektivitet går före miljö.   

Anne Lidéns Språkaffischen utgörs av endast två kulörer: svart och vit. Längst 

upp på affischen är text ritad i olika tjocklek och storlek med en variation på de två 

dominerande färgerna. Texten lyder: ”ETT MAKTMEDEL”, ”DEN BORGERLIGA 

STATEN BEFÄSTER SIN MAKT GENOM… SPRÅKET”, ”GÄLLER ORDEN SAMMA 

FÖR KVINNA O MAN?” Under texten är två led representerade under orden: ”HAN:” och 

”HON:” där fyra rader med fyra ritade figurer på varje presenterar egenskaper av ordet som 

står under. 

Det Lidén gör är att utifrån ett ord, exempelvis ”Envis” presentera hur en 

avtecknad man respektive kvinna avbildas. Denna avbilning speglar hur mannen och kvinnan 

uppfattas olika trots att det är samma ord som beskriver dem. På egenskapen ”Envis” gestaltas 

mannen i en stadig position med båda nävarna på något som skulle kunna vara ett bord. 

Ansiktsuttrycket ser ut att tillhöra en som står fast vid sin åsikt. Det förstärks av den högra 

näven som är på väg att slås ner i bordet eller precis har gjort det. Under honom finns 

benämningen på hur han uppfattas: ”Viljestark”. På höger sida om mannen är en kvinna 

avbildad med öppen mun vilket tyder på att hon pratar. Ögonbrynen är rynkade och 

ansiktsuttrycket är åt det aggressiva hållet, hon ser nästan arg ut. Hennes händer är båda i 

luften och ditritade streck indikera på att de är i rörelse. Under henne står ordet ”Tjatig” vilket 

är benämningen på hur hon uppfattas när hon är envis. Så fortsätter figurerna i affischen, de 

tilldelas en egenskap och sedan avtecknas mannen och kvinnan över benämningarna på hur de 

egentligen uppfattas.  

Lidéns affisch är byggd på motsättningar mellan könen, en motsättning som är 

konstruerad, enligt affischens budskap, av den borgerliga staten. Den visar på att det svenska 

samhället under 1970-talet inte var jämställt eftersom könen uppfattades olika trots att de 

anhöll samma egenskap. I affischen har ofta uppfattningen av mannen en positivare ton än 

kvinnan och dess innebörd har en tydligare koppling till det beskrivande huvudordet. På 

beskrivningen ”Intelligent” uppfattas mannen exempelvis som ”logisk” och kvinnan som 

”dominant”. 

Affischens tema bygger på motsättningen mellan man och kvinna. Den 

framhäver hur samhället redan har konstruerat förutbestämda ideal för hur kvinnor respektive 

män ska upplevas i olika situationer. De tecknade exemplen talar inte för kvinnors frihet, utan 
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snarare stärker förtrycket. Kvinnorörelsen ville ha ett jämställt samhälle med lika rättigheter 

mellan könen, något som är svårt att uppnå när redan förutbestämda normer bestämmer hur en 

man och en kvinna beter sig. Lidén var aktiv i Grupp 8 och Språkaffischen fanns bland annat 

till försäljning i samband med organisationens utställning Kvinnor på Moderna Museet.
108

 

Kvinnorörelsens budskap är tydligt i affischen då den ger uttryck åt de konventioner 

patriarkatet tillger samhället, där kvinnor uppfattas på ett annat sätt än männen, och ofta 

negativt. Vänsterorienteringen är även synlig då Lidén använder ordet ”borgerliga” i 

beskrivningen på vilka som befäster sin makt genom språket. 

Värt att känna till är att affischens ursprungliga text med ”Den borgerliga 

regeringen befäster sin makt genom…” senare kom att ändras med anledning av att den 

ideologistarka betoningen försvårade spridningen av affischen. Så senare, på Lidéns initiativ 

kom texten endast att lyda: ”Språket ett maktmedel – gäller orden samma för kvinna och 

man?” Detta har underlättat spridningen och den kom att användas i ett genuspedagogiskt 

syfte i bland annat skolan och på arbetsplatser.
109

  

Nixons på cykeltur av Krister Themptander är en affisch ihopsatt med 

bildkollage helt i svartvit med en svag gul ton. Bakgrunden utgörs av en sandväg vid ett 

gräsfält med döda människor liggandes oorganiserade på vägen. I förgrunden, på väg ut ur 

bilden, är en man och en kvinna på varsin cykel, med ett barn sittandes i mannens cykelkorg. 

Att utrymmet mellan ekrarna i cykelhjulen innehåller en annan bakgrund än den som är 

affischens huvudsakliga tyder på att mannen, kvinnan och barnet är inklippta i bilden. 

Mannens ansikte går att känna igen som Richard Nixon, USA:s president mellan 

åren 1969-1974
110

, samma tid som USA bedrev krig i Vietnam. Kvinnan och barnet är 

troligtvis hans fru och dotter. Bilden som utgör bakgrunden är ifrån en uppmärksammad 

händelse från Vietnamkriget 1968 då amerikanska soldater massakrerade civilbefolkning i 

byn My Lai.
111

 Det är inte första gången bilden används i konstsammanhang; 1970 

protesterade konstnärsorganisationen Art Workers Coalition med fler mot Vietnamkriget 

genom att göra en affisch av bilden med texten: ”Q. And Babies? A. And Babies.” Aktionen 

ägde rum på Museum of Modern Art i New York framför Pablo Picassos målning Guernica 

som är en kommentar på andra världskrigets brutalitet.
112

 Affischen och bilden fick stor 

spridning, troligtvis en av anledningarna till varför Themptander använde den i sin egen 

                                                 
108

 Agnsäter, 2013. s. 109 
109

 Anne Lidén. ”Språkaffischen – bildreception och användare 1972-2010”, i Genuspedagogiska gärningar: 

Subversiv och affirmativ aktion. 2011. , red. Maria Carlgren. Göteborg. s. 38 
110

 ”Richard M. Nixon”  http://www.whitehouse.gov/about/presidents/richardnixon 21-01-2014, kl: 13.58 
111

 Agnsäter, 2013. s. 176 
112

 Jonathan Harris. 2013. The utopian globalists: Artists of worldwide revolution, 1919-2009. Chichester. s. 220 

http://www.whitehouse.gov/about/presidents/richardnixon%2021-01-2014


 

 

 

34 

affisch. Han var medveten om att de flesta kände till bilden eller i vilket fall kunde koppla den 

till Vietnamkriget. Med Nixons närvaro i bilden blir också kopplingen till kriget ännu 

tydligare.  

Affischens titel ”Nixon på cykeltur” förstärker känslan av Nixons ignorans och 

vilja att inte se det som har inträffat. Det ser ut som att han bara har cyklat över de döda 

kropparna som om de inte ens existerade. Detta vill jag gärna koppla till den del av 

Vietnamrörelsen som motsatte sig USA som en imperialistisk makt, det här med att USA:s 

frammarsch fick konsekvenser de inte ville se eller snarare valde att förbise. En kontrast 

mellan Nixons familj och de dödade vietnameserna på bilden förstärks genom att Nixon med 

fru och barn har på sig klara vita tröjor och majoriteten av de dödade bär svarta kläder. Det 

resulterar i att en dramatik skapas när ögat först dras mot Nixon med familj som obekymrade 

tar sig fram med cyklarna för att sedan se hela bilden där de brutalt massakrerade 

vietnameserna ligger bortgångna på vägen. Det blir en sorts motsättning mellan väst och öst, 

rika och fattiga. 

Bilden ser jag som en kritik riktad mot USA och den roll de spelade i 

Vietnamkriget. Den anspelar på hur civilbefolkning blev offer för USA:s kamp mot 

kommunismen, en orättvisa de inte hade makt att påverka. Den bär fram solidaritetskänslan 

Vietnamrörelsen ville att vi skulle känna med det vietnamesiska folket som fick lida oerhört i 

krigsföringen. Themptander har använt dödandet av oskyldiga människor och västvärldens 

ignorans som en viktig komponent i sin kommentar till Vietnamkriget. Jag tror Themptander 

ville att betraktaren skulle få en känslomässig reaktion till affischen i och med att han har 

använt en så stark bild. Och det har han lyckats med eftersom det är omöjligt att betrakta 

bilden med total apati.  

Affischkonstnärerna för de alternativa rörelserna jobbade ofta utanför 

institutionerna och visade istället upp sin konst på gatan. Det går att dra en parallell mellan 

affischkonsten till Graffiti och Street art som idag är vanligare än icke-kommersiell 

affischkonst. Graffiti och Street art snuddar, precis som affischkonsten under 1960- och 1970-

talet, på gränsen mellan oacceptabelt och acceptabelt. Man frågade inte om lov att sätta upp 

sina affischer då, precis som graffitikonstnärer inte frågar om lov idag. Affischkonst, Graffiti 

och Street art innehåller alla tre ofta ett politiskt budskap eller är, bara av konstformen, en 

politisk markering. Kanske är Graffiti och Street art 2013:s politiska konstmedium? Under 

mitt studerande av affischerna från 1960- och 1970-talet drog jag paralleller till en nutida 

Street art-konstnär som benämner sig vid artistnamnet Banksy. Banksy jobbar, precis som de 

alternativa rörelsernas affischkonstnärer, utanför institutionerna, främst ute på gator, runt om i 
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världen. Hans konst är ofta politiskt vinklad, gärna med ett hån mot samhällets 

dubbelmoraler. 2007 reste han till Palestina för att delta i ett projekt tillsammans med 

organisationen Pictures on Walls för att uppmärksamma Israels övergrepp på den Palestinska 

befolkningen. Väl där genomförde han, tillsammans med andra konstnärer en rad målningar 

på den Israeliska muren som kritiserade murens uppkomst och dess ändamål idag.
113

 Banksy 

använder, i likhet med rörelsernas affischer, läget i samhället och världen som innehåll i sin 

konst.  

Jag tror inte att affischen har spelat en så stor roll för det konstnärliga uttrycket 

på 1980-talet fram till nutid, såsom det har spelat decennierna innan. Som jag har nämnt 

tidigare används affischen idag främst för kommersiella syften och inte som ett folkets 

konstnärliga uttryck för att påverka den övre makten. Men vem vet, kanske får affischkonsten 

som folkets politiska röst se sitt ljus igen? 

 

 

4. Slutsats 

 Förklaringen till affischens roll i 1960- och 1970-talets samhälle är inte helt 

problemfri då så många olika skikt av orsaker ligger bakom den. Med skikt menar jag olika 

orsaker som förekommer vid olika tidpunkter i historien, att det bakom en orsak ofta finns en 

annan som utlöste den. Sveriges ekonomiska uppsving under tidigt 1960-tal är en orsak till 

varför konsumtionen ökade och den är i sin tur en orsak till Miljörörelsens protester mot slit-

och-släng-samhället som går att avläsa i deras affischer från den tiden.
114

 Orsakernas skikt är 

oerhört nyanserade och har i sin tur, en orsak bakom sig. Men för att förenkla förklaringen har 

jag delat in orsakerna i tre olika skikt: 

1. De bakomliggande orsakerna till vänsterradikaliseringen 

2. 1960- och 1970-talets politiska anda 

3. Punkterna i min analys som fastställer orsaker till affischens roll och utformning 

De bakomliggande orsakerna till vänsterradikaliseringen är bland annat de 

ekonomiska och demografiska faktorerna. Att skolreformerna efter andra världskriget bidrog 

till att utbildningen blev mer konkret och även skapade möjlighet för alla, oavsett 

klasstillhörighet, att börja studera vid universiteten. Babyboomen bidrog även till att den 

generation som skulle komma att börja på de här universiteten eller alternativt etablera sig på 
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arbetsmarknaden kunde bli en maktfaktor i 1960- och 1970-talets Sverige. Den blomstrande 

produktiviteten innan 1960-talet hjälpte till att skapa en kapitalstark medelklass som blev en 

viktig del av opinionen under vänsterradikaliseringens gång. Men det är inte bara de 

ekonomiska och demografiska faktorerna som spelar en nyckelroll utan det politiska klimatet 

och förändringarna som skedde runtom i världen bidrog också till vänsteruppsvinget. Tiden 

efter andra världskriget präglades starkt av Kalla kriget och dess motsättning mellan USA och 

Sovjetunionen som bedrev ett maktspel där inte bara de själva var inblandade. 

Avkolonialiseringen i bland annat Afrika skapade också motsättningar mellan nord och syd, 

det var inte längre en självklarhet att världen skulle styras av den vita människan. Ett 

engagemang hos länder i västvärlden som stödde afrikanska länders självständighet bidrog till 

att deras frihet som nation blev möjlig.  

 Dessa orsaker utgör första skiktet som bidrar till det andra, 1960- och 1970-

talets politiska anda som i sin tur är en orsak till affischens roll i samhället som viktig 

opinionsbildare. Den politiska andan manifesteras av den växande vänsteropinionen som tar 

sig uttryck i utbrytarpartier som KFMLr och en radikalisering av mer etablerade partier som 

Socialdemokraterna. Det är även synligt i hur sociala rörelser växer sig större och tar mer 

plats i den offentliga debatten. Kultur och konst blir politiserat och det blir svårt att dra en 

konkret gräns från när ett konstverk är politiskt eller inte. En förändring sker även i att 

affischen gör sitt intåg och förändrar synen på vilket konstmedium som är accepterade. 

 Det är tack vare dessa två skikt som vi kan utvinna det tredje som förklarar olika 

orsaker till varför de sociala rörelsernas affischer fick den slagkraft de fick och varför de bär 

det utseende som de bär. Jag har med hjälp av de bakomliggande orsakerna till 

vänsterradikaliseringen och 1960- och 1970-talets politiska anda tagit fram sju punkter som 

klargör affischens roll och hjälper mig att svara på mina frågeställningar: 

1. Viljan att skapa opinion styrde uttrycksformen 

2. Uttrycksformen avgjordes i vilket medium som var snabbast och effektivast 

3. Vänsterradikaliseringens handlingsbehov utåt mot folket 

4. Affischen var ett billigt medium 

5. Läget i samhället och omvärlden 

6. Konst som politiskt medel 

7. Affischkonst som accepterad konstform 

 

Orsakerna bakom användandet av konstnärliga affischer vid spridningen av 

politiska propaganda ligger alltså i att affischen som medium var effektivt då det kunde 
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spridas snabbt och lätt ut på gatorna direkt till folket. Det är även här som det mesta av 

affischkonsten skiljer sig från den institutionella konst, den jobbade ute på gatorna och det var 

där de hade sin publik, inte inne på ett galleri eller museum. Det var ett medium som var 

billigt och enkelt att framställa, vilket var viktigt för de sociala rörelserna som troligtvis inte 

hade så starkt ekonomiskt kapital att röra sig med som en motpol till de etablerade partierna. 

Affischen användes som främsta medium eftersom det var betydligt dyrare att annonsera sin 

affisch i exempelvis en dagstidning, ett medium som bara vände sig till en viss målgrupp. Ute 

på gatan kunde vem som helst passera affischen och se dess budskap. Framställningen av 

affischen är också präglad av tidens kollektivistiska anda, då det ofta låg många hjärnor 

bakom en affisch, trots att kanske bara var en enskild konstnär som rent praktiskt hade 

utformat den. Det kollektiva var en viktig beståndsdel i rörelserna som ofta använde sig av 

stormöten vid beslutsfattning och demonstrationer som var beroende av att folk deltog.  

Konsten som politiskt medel bidrog till att det blev vanligt att man använde sig 

av visuella uttryck för att få ut sina politiska åsikter. Affischen ute på gatan var inte bara en 

dekoration utan ett politiskt maktmedel, som speciellt de sociala rörelserna såg till att utnyttja. 

För en social rörelse att få in en målning på de mer institutionella områdena kunde ta mycket 

längre tid och energi än vad det gjorde att sätta upp en affisch på gatan. Och även här skulle 

en målning bara nå ut till en viss målgrupp, det vill säga museibesökarna. Rörelserna skulle 

även vara tvungna att förlita sig på en etablerad konstnär för att få in sitt alster på ett galleri 

eller museum. 

Den politiska andan från de två decennierna går att urskiljas konkret i 

affischerna då många av dem innehåller klara motsättningar till den rådande makten i landet. 

Men också genom en motsättning till den borgerliga politiken. Alla de tre affischerna jag har 

valt att analysera innehåller gripbara spår av vänsterprägel, något som inte är så konstigt med 

tanke på att de går att koppla ihop med en rörelsekontext. Nej till Wallenbergs och Bohmans 

kärnkraftssamhälle innehåller en direkt kritik av tre av regeringspartiernas inriktningar i 

kärnkraftsfrågan, med ett starkt ”Nej” och visuell framställning av fyra inflytelserika mäns 

ansikten. Språkaffischen gör med användningen av ordet ”borgerliga” en markering mot 

vänsterhållet. När man läser affischen förstår man direkt att att det inte handlar om agitation 

från borgarnas håll, utan en kritik mot den borgerliga strukturen i samhället. Och Nixon på 

cykeltur visar sin vänsterprägel i sin motsättning till USA:s imperialistiska anda. En kritik 

som kanaliserar sig via dess roll i Vietnamkriget.  

Rent generellt innehåller affischerna från den här tiden politiska budskap och 

händelser som ägde rum runtom i världen och i Sverige. De tog alltså inte ofta upp historiska 
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händelser som Ådalen 1931, för att befästa sina åsikters inriktning utan använde sig av sådant 

som hände där och då, som Vietnamkriget. Affischerna från de olika rörelserna, i det här fallet 

Miljörörelsen, Kvinnorörelsen och Vietnamrörelsen, ser olika ut beroende på ändåmålet men 

en röd tråd har jag ändå lyckats finna i min studie av affischerna. Affischerna utformade i 

Kvinnorörelsens anda innehåller ofta en kollektivistisk prägel med budskap om att kvinnor 

måste organisera sig tillsammans och om hur kvinnor kan organisera sig tillsammans. 

Affischerna handlar sällan om en enskild händelse eller enskild individ utan jobbar utifrån 

kvinnan och kvinnor som en kollektivt funktion. Vietnamaffischernas estetiska uttryck 

innehåller ofta riktiga foton hellre än tecknade bilder. Och när väl tecknade bilder används bär 

de på en fotorealism istället för satiriska uttryck. Bilder från Vietnam som land och 

Vietnamkriget förekommer frekvent i innehållet. Det är ofta lättare att känna solidaritet med 

ett foto än en tecknad bild då fotots realitetsfaktum påverkar en mer, speciellt om det rör sig 

om en konkret händelse. I Miljörörelsens affischer ligger det ofta ett större allvar med mörka 

färger och illavarslande motiv. Det är ofta konkreta budskap som upphörning av kärnkraft, 

hejdandet av nedskräpning och tecknade bilder av hur naturen kan förorenas om vi inte sätter 

ett stopp. 

Affischens roll under 1960- och 1970-talet går alltså att tolka utifrån ett ”Period 

eye” då affischen är en produkt av samhällets politiska tidsanda med vänsterradikaliseringen 

som främsta orsak. De historiska faktorerna från tiden är orsaker till varför affischen användes 

som konstnärligt medium av rörelserna. Affischen har länge funnits som resurs men används 

under dessa två decennier mer flitigt än årtiondena runtomkring, något som jag anser går att 

förklara i vänsteruppsvinget i Sverige och rörelsernas behov av att nå ut med sitt budskap till 

folket på ett snabbt och effektivt sätt.  
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Bildbilaga 

 

Notering: Arthur Grimur Olafssons affisch Nej till Wallenbergs och Bohmans 

kärnkraftssamhälle går att hitta på: http://www.proggposters.se/ 
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