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Introduktion 
 
En hegemoni är någonting ofattbart och stort, ekonomiska förutsättningar dikterar i stor 
utsträckning hur samhällsgrupper beter sig. En kulturell hegemoni uppstår genom att de 
med mest inflytande utövar detta över samhällsklimat och kultur för att behålla sin 
maktställning, detta behöver inte vara ett medvetet arbete utan huvudsakligen bara ett 
naturligt uttryck för hur man agerar i och rättfärdigar sin maktställning. Denna mästarens 
hus den kulturella hegemonin utgör är någonting som sedan internaliseras av andra 
samhällsgrupper, i Hegemoni och socialistisk strategi formulerar Laclau och Mouffe sig 
som att de som är underställda börjar utföra uppgifter och tänka på sätt som inte ligger i 
endast hegemonens intresse då det inte går att se längre. Teoribildningen fungerar lite 
som en sorts socialistisk normkritik om man så vill, frågan om vad som formar samhället 
svaras inte bara av normer utan genom vilka strukturer som formar normerna och i 
vems intresse dessa verkar. 

En annan konstant genom historien är att et parallellt alltid funnits ett visst 
motstånd mot hegemonin och de som formar den. Motståndets uttryck och estetik kan 
variera mellan allt från skitsnack i ett lunchrum, ett bondeuppror som bränner ned 
adelsborgen, kritik formulerad i en tidning till spontana strejkkampanjer som under 
gruvstrejken 69. Ett av de mest organiserade svenska exemplen på ett motstånd mot 
den rådande hegemonin är den organisering och kontra-hegemoniskt arbete 
arbetarrörelsen ägnade sig åt under förra sekelskiftet. Man skapade och approprierade 
sin egen bildvärld och sina egna symboler att samlades kring, det var ett uttryckligt 
försök att ena alla de som blev exploaterade av den rådande samhällsstrukturen och 
det gjordes genom att man skapade sin egen begreppsvärld bortom den borgerliga. En 
viktig aspekt av denna var de manifestationer för sin existens som man ägnade sig åt 
och de bild, konst och skriftvärldar man byggde upp för sin sak. Min ingång och det jag 
intresserat mig för i examensarbetet är just dessa artikulationer och möjliga sätt att ta 
de in i en nutida kontext. 

För detta har jag vänt mig till arkivmaterial från arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek samt personer insatta i både historien och det rådande politiska klimatet. Jag 
har utgått från min egen situation och sökt en universalitet genom att utgå från arbete 
som sedan går att koppla vidare, jag har trevande prövat att artikulera en kritik och 
motstånd så som det djärvt gjordes av typografer och så många andra för hundra år 
sedan. 
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Frågeställningar: 
 
Hur kan jag belysa eller formulera splittringen av det politiska subjektet visuellt med de 
referenser jag funnit i mina historiska efterforskningar? 
 
Vad för subjekt bör vi formulera som frilansare och kulturarbetare? Går det att göra det 
på ett effektivt och inkluderande sätt? Bygga broar istället för vallgravar. 
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Vi fann oss uppslitna, i ett främmande landskap och med nya främmande krav. Även 
om många av oss alltid varit kuvade, om inte av andra människor eller familjens krav så 
åtminstone av natur och hungern, så hade det aldrig yttrat sig så här. Det heligaste på 
jorden, det som fyllde upp våra dagar, det vi kunnat känna stolthet och glädje i 
instrumentaliserades. All glädje och lust sögs upp av ett blint maskineri som packade 
oss i täta led för att vår mödas frukt endast skulle komma till någon annans gagn. 
Samtidigt skapades något fint, aldrig hade vi varit så många, aldrig hade vi kunnat 
formulera oss så som vi nu kunde. Vi svarade med att spänna upp dukar, doppa våra 
penslar i färg, enas kring motiv och sy ihop vår enighets fanor.  
Det hade börjat med att de syddes åt oss, då var de vita, ibland var de blå, de pryddes 
av gudomliga gestalter som beskyddar industrin, de pryddes av bikupor för lojalitet och 
flit å drottningens vägnar, färger och symboler för nationell välstånd och välmående. 
Sedan syddes de av oss, snart blev de djärvare. De talade om enighet och om 
organisation, om styrka och om att begära det som med all rätt bör vara vårt. Till slut 
som med en enad röst började dukarna rödna. Den röda färgen hade genom små 
bäckar långsamt sipprat genom Europa och sedan byggts på i styrka. Den var sprungen 
ur de av folket erövrade fanor i militären och furstarnas färg under den franska 
revolutionen och bar lika mycket kraft som då. Men som alla symboler formades de 
också av bärarna.  
För oss var den mer än bara blod och kamp, för samtidigt som vi sydde rött sydde de 
sina fanor i nationernas färger. De sade att vi skulle ena oss under rikets flagga för blott 
historien binder oss samman. Men vi svarade att historien aldrig gett oss något annat 
än nya härskare. Vi svarade att våra systrar och bröder fanns bland alla de som likt oss 
tvingats sälja sina kroppar i löneslaveri och inte bland de som hyrde oss som verktyg för 
att sen kassera oss när de fått nog. För oss var den röda färgen framtiden, vägen ut. Vi 
förenade oss, vi sydde några stygn. 
Även anrika yrkesföreningar, där mästare och gesäll med stolthet suttit under samma 
tak, slöt upp under den röda duken. Bland de viktigaste var typograferna. Vi såg när den 
typografiska agitationsklubben målade sin första röda fana 1892. Vi såg när de 1898 till 
slut tog ut sin föreningsfana, den äldsta i Sverige, på första maj. En vit duk kantad av 
röda. Vi såg när de i strid med föreningens ledning ändå slöt upp i sympati med sina 
arbetande syskon under storstrejken 1909.  
De fanor vi bar hade sedan länge övergivit den konservativa devisen – en skälig 
dagslön för en skälig arbetsdag. Istället erövrade vi mästarens material, med gyllene 
text på klarrött siden ropade vi gemensamt – ned med lönesystemet! Vi såg den nya 
formen av arbete för vad den var och vi ville göra allt för att befria oss från dess fjättror, 
på så sätt befria inte bara oss själva utan hela samhället från den instrumentalisering av 
människan som det innebar. 
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Vi organiserade, kämpade, enades under fanorna. Även när vi knappt hade råd med 
kläder skänkte vi några ören till fanfonden, även när vi tvingades ta emot slag från 
ordningsmakten bar vi dem ut, även när vi förlorade vår så välbehövliga inkomst 
manifesterade vi under dem på första maj, även när vi arbetade tolv till fjorton timmar 
var dag gick vi till fackmötet och beslöt gemensamt om dess utformning. Vår handling 
styrdes av kampen för det allmänna människovärdet, solidaritet med varandra och de 
som hade det sämre.  
 
Jag söker efter plats i samtiden. Jag går sista terminen på min utbildning. Jag blickar ut 
över en arbetsmarknad, nej, ett liv. Jag söker efter en nisch, någon liten plats där man 
kan få vara en liten del av något bra. En plats där man kanske kan stå för, få ett utbyte, 
utvecklas av sitt arbete. Sådana platser känns försvinnande få och konkurrensen är 
stor, men jag ska klara mig.  
Jag tänker inte på att de nischer jag söker kanske endast finns som små oaser, 
undantag som bekräftar regeln. Att de kanske är statligt finansierade alibin för att 
legitimera brister i det övriga lönearbetet. 
Jag tänker inte längre än att just jag ska lyckas kämpa mig till en sådan plats där jag 
kanske kan få frodas, jag tänker inte på de andra som kanske tävlar om samma nisch 
som jag försöker konkurrera ut. Jag tänker inte på de allra flesta för vilka det inte ens 
finns på kartan att arbetet bör ge en något mer än en lön. Eller för den delen de som 
står utan arbete och inte kan något annat än att drömma om och vara tacksamma för 
även de mest förnedrande jobb.  
Jag har inte hört om att vi befinner oss i ett landskap där individer förlorar sina arbeten i 
finanskriser och när inga nya går att finna till slut tvingas starta eget i ett sista försök att 
kanske klara sig. Jag ser inte hur historier om och av sådana som jag, eller sådana som 
jag kommer bli när jag kanske lyckas hacka ut min nisch, bygger en kultur som 
glorifierar och rättfärdigar den redan söndrade arbetsmarknaden. Jag har aldrig tänkt på 
den växande bemanningsbranschen. Jag är glad över att få bli ett inspirerande 
exempel. 
Men jag börjar tänka på mina kollegor som konkurrenter, mina chefer som givmilda 
medarbetare. Jag tänker endast vara glad för mina uppdrag, tacka och bocka – hoppas 
att vi kan arbeta tillsammans nån gång i framtiden.  
Jag blundar för att de föreningar som ska representera ensamma individer på en 
marknad åter tagit upp de blåa fanorna, inte för att medlemmarna nödvändigtvis vill det 
utan för att det inte tycks finnas några trovärdiga alternativ. För att rollen som frilansare i 
sig innebär ett bekräftande av ett ultraliberalt status quo. 
Jag ser hur institutioner och modellerna som byggdes upp av en gemenskap som en 
gång fanns börjar göra sig påminda oftast bara i sin irrelevans och jag rycker på 
axlarna, för jag behöver inte dem. När en välkänd illustratör arbetar för femton kronor i 
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timmen tänker jag att det inte angår mig, för jag är ju grafisk formgivare. Jag tänker inte 
på att det knappt går att bli sjuk eller få hjälp när man blir arbetslös, för jag planerar inte 
att bli sjuk eller arbetslös. 
Jag tar inte ansvar i min yrkesroll och arbete i ett större sammanhang för det är inte 
genom ansvar som jag tar mig fram bland mina konkurrenter, jag är min 
uppdragsgivares tjänare och min expertis ett instrument, inte en tillgång. När en 
uppdragsviare ser en samhällstrend att haka på öppnas ett litet utrymme och jag blir 
påmind om min utbildning, då gör jag en feministisk reklamfilm åt H&M. Jag vässar mitt 
instrument med normkritik, sticker ner några konkurrenter till och basonerar ut att jag 
förändrar världen. 
Jag behöver inte ansvar, jag har image. Jag behöver inte kollegor, jag är min chef. Jag 
behöver inte hantverk, jag har fakturerat.  
Mina händer skälver, de söker sig fram, finner ett tyg, en nål, en tråd. 
 
Händerna bläddrar i högar av bilder monterade på tunna kartongskivor, genom gamla 
skisser och teckningar från föreningar och tidningar. Skapade för länge sedan av andra 
händer som mödosamt arbetade tillsammans, visste att de hade en roll att fylla. De här 
två händerna bläddrar dock på eget bevåg. Vid första anblick tror man ofta att händer är 
till för att tyglas, att de bara är ett verktyg för jagets olika uttryck, de kan till och med se 
ut att vara skapta för att skada och förstöra. Händer vet dock att händer är formade för 
att skapa, de vet att händer behöver vara fria från alla former av kedjor och att händer 
finner glädje när de får utforska, lära sig av och känna stolthet i det de bygger upp. 
Händerna liksom övriga kroppen bär på den mesta av vår kunskap. Genom upprepning, 
både ansträngande och fridfullt utforskande arbete, framgång och misslyckanden, lär 
sig kroppen. Den bemästrar att spela instrument, teckna, göra en ritning av ett hus, 
bygga en möbel, uppfostra ett barn, täta ett fönster eller vara en god partner. Även 
språket är en muskel som sitter djupt inne i oss redan vid födseln, även språket är ett 
hantverk som tar många upprepningar för att konstnärligt bemästra. 
Händerna tecknar ett motiv, de trevar efter verktyg de inte använt på länge, som jaget 
förspillt. De finner en tjock krita för att vara i kontakt med papprets yta och arbeta med 
gräng och tjocklek, för att gardera sig mot det kalla digitala. De tecknar upp dekorativa 
mönster, snirkliga bokstäver och vackra meningar, saker som skänker dem ro.  
När jaget fann evolutionsläran sade det att detta är vad jag sökt, det ligger i människans 
natur att frodas endast när hon underkastar sig andra. Händerna säger inget men de 
minns att de arbetat tillsammans sedan urminnes tider, genom inbördes hjälp och 
gemensam kultur byggde händerna civilisationen som låtit jaget komma till tals. 
Händerna klipper med jämna avstånd jack i den glansiga satängen, de greppar om 
tyget och river med ett tillfredställande ljud upp det i stora stycken.  
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Händerna vet att arbete och lek är intimt kopplade, att lek är lärande och bara genom 
inflytande över och lärande i arbetet kan de se det som deras eget. Först då när arbetet 
och dess resultat blir deras eget kan de se och ta ansvar för dess inverkan på 
omvärlden. Händer har inte stora ambitioner, långtgående behov, händer vill göra sitt 
tillsammans med andra och de vill göra det bra. För händerna finns konsten i vardagen, 
arbetet, relationen till andra människor och det konstanta skapandet, inte hos ensamma 
genier, elitistiska miljöer och kalla konsthallar.  
Händerna trimmar och skär till verktygen de kommer att använda, gör några tester på 
en tygstump, två lager blir bäst, schablonen fäster bra på det skinande tyget.  
Jaget vet att tyget inte kommer att vara någon till nytta, att det inte finns något vi att 
ena, att fanan är föråldrad och irrelevant. Men händerna gör ändå. 
Händerna spänner upp den röda duken och målar omsorgsfullt vitt efter schablonerna – 
ned med designbranschen! Ned med den korrumperande rationaliteten! Ned med 
löneslaveriet! Ned med konsumtionssamhället! Ned med jag! Händerna kramar om 
jaget för att få det att släppa sinnet, för händerna vet att sinnet liksom dem är kroppsligt, 
att kroppar vill väl och att alla kroppar är lika.  
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Historik och motsättningar 
 
När fackföreningsrörelsen formulerade sig i sverige under 1800-talet var den 
ursprungligen en liberal eller nästan opolitisk rörelse. Det hade uppstått ett vakuum efter 
de yrkesföreningar som varit centrala inom skråväsendet, den organisationsform som 
arbetet inom de borgerliga städerna tog innan näringsfrihet och fri konkurrens infördes. 
Andan inom skråföreningar var en av enighet över klassgränser inom yrket och en 
verkan för dess främjande, denna anda togs upp av liberala aktörer som menade att 
yrkesföreningar skulle kunna ta vara på både yrkets, arbetsgivarnas och arbetarnas 
sanna intressen. Vilket i socialliberal tradition också innebar att man skulle skydda 
arbetarna från den utbredda exploatering som industrialiseringsprocessen innebar. De 
yrkesföreningar man drev startades ofta åt arbetare och hade även inslag av liberal 
bildningsrörelse, man såg sig com upplysare som skulle hjälpa arbetarna ur den 
situation de befann sig i. 
I 1800 talets Europa ställdes detta synsätt ofta i kontrast med den nya socialistiska 
rörelsen, 1864 hade den första internationalen bildats, man antog den röda fanan som 
symbol och menade att det var genom arbetsplatsorganisering som utveckling skulle 
komma. De socialistiska föreningarna uppkom generellt parallellt med de nya 
fackföreningarna som inte var baserade på yrkesgemenskap utan på klassolidaritet och 
grundstenen i den socialistiska läran, motsättningen mellan arbete och kapital. Till 
sverige kom utvecklingen dock sent, i Danmark hade den första röda fanan invigts 
redan 1872 men det kom att dröja tio år tills färgen kom till sverige, här på ett fackligt 
standar. Rörelsen spred sig huvudsakligen från Frankrike och Tyskland där basen 
redan hade bildats under de anti-feodala revolutionsförsöken som skett 1848, i 
Damnark fanns det föreningsverksamhet med syfte att försöka sprida socialdemokratin 
över sundet då svenska arbetare ofta var så osolidariska att de kunde importeras som 
strejkbrytare. Fanorna som yrkesföreningarna i Sverige hade införskaffat 1860-80talen 
var vita och inte kampfanor, debatten om man skulle övergå till en kampmodell och 
skaffa sig en röd fana blev ett återkommande inslag inom nästan alla föreningar i 
sverige under 1880-talet.  
Vid den här tiden var socialdemokratin i många aspekter helt väsenskild från idag, även 
när det bildades ett parti så var det inte i traditionell mening, man hade ingen 
ordförande och det huvudsakliga uppdraget sågs inte som parlamentariskt. Istället 
förväntades varje fackklub ägna sig åt såväl fackliga som politiskt arbete och det 
socialdemokratiska partiet var endast paraplyet för det politiska arbetet. Partiet bildades 
bara motvilligt av landsorganisationens ordförande då han menade att det var av 
yttersta vikt att arbetet alltid utgick ifrån facken. Kollektivanslutningen av 
LO-medlemmar till SAP var en kvarleva av denna tanke, fackligt arbete innebar politiskt 
arbete då arbetare alltid har politiska intressen gentemot kapital och borgerligheten.  
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Att införskaffa sig en fana var ofta en lång affär. Det första och viktigaste som skedde 
var det demokratiska beslutet som skulle fattas inom lokalföreningen, i de tidigare 
yrkesföreningarna togs beslutet av ordföranden men i ett fackligt förbund vad det 
kollektivets sak. Det kunde ofta bli strid om färg, form och motiv men när beslutet väl 
fattats enades man ändå alltid under motivet.  
En fankommitté tillsattes sedan för att genomföra beslutet och presentera skisser på 
motivet, det svåraste uppdraget var oftast att införskaffa pengar då fanor kunde vara 
stora utgifter för en liten förening. Därför samlades pengarna oftast in på andra sätt än 
att ta det ur föreningskassan, genom frivilliga donationer, lotterier och fester. Kostnaden 
för en fana kunde uppgå i en arbetares årslön. 
Under de tidiga åren vände man sig ofta till dekorationsmålare på orten för att måla 
själva duken, en föreningsmedlem eller snickare kunde göra stången och snida 
toppemblemet. Föreningsmedlemmar, deras hustrur eller mödrar kunde brodera 
detaljer, eller hela duken om man valde att inte måla. Materialet man valde till dukarna 
skulle gärna vara ett fint siden, både det materialet och den röda färgen hade tidigare 
varit förbehållen de övre stånden och det blev en sorts manifestation bara av att man 
tog mästarens material. Men beroende på föreningens storlek var det inte ovanligt att 
billigare material såsom bomull används. Allt eftersom att tiden gick började 
fanateljéerna växa fram och processen förenklades och återkommande motiv och stilar 
växer fram.  
När en fana väl är färdigställd återstår fortfarande en av de viktigaste delarna av 
processen, invigningen av fanan. Efter att beställningen på fanan lagts tillsätter man en 
festkommitté som anordnar en invigning under högtidliga former. För att en fana ska få 
kallas en fana ska den i regel vara invigd, och det var även viktigt att fanan 
överlämnades till förbundet som kollektiv och för att understryka det gemensamma 
ägandet. Arbetarrörelsens faninvigningsfester skulle vara offentliga och hölls oftast 
utomhus, eftersom att fanan hade dubbla budskap, både agitatoriskt utåt och enande 
inom föreningen. Det var ett viktigt del i ett arbete att slå sig in i den offentliga miljön där 
man annars ofta inte tilläts närvara och riskerade bli utsatt för övergrepp från 
ordningsmakten om man gjorde mer uttryckligen politiska manifestationer. Festritualen 
var högtidlig med tal, sång och dikter. Talen var alltid minst två, först ett till föreningen 
och sedan ett riktat till fanan, som hölls av en utomstående betydelsefull person som 
sedan överlämnade fanan till meldemmarna. 
Nästa del i festerna hade en annan karaktär och bestod av dans, musik, sång och 
andra munterheter. Nykterheten var viktig för många och man ville särskilja sig från de 
borgerliga yrkesföreningarna som ofta ägnat sig åt tungt punsch och båldrickande under 
sina slutna ceremonier och fester. 
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Protokoll 
 
Torsdagen den 2a Mars 
 
Spenderat hela dagen på arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Läst och fotat en del i 
tidningarna Socialdemokraten, Stormklockan, Brand. Snöat in lite på storstrejken 1909, 
under den tiden då de frihetliga revolutionära delarna av socialdemokraterna pressade 
på för att få till generalstrejker. 1909 skulle svenska arbetsgivareföreningen få i stånd en 
aggressiv sänkning av lönerna under en lågkonjunktur. De initierade konflikten genom 
att direkt lockouta många tusen arbetare på platser med starka LO-förbund. LO gick till 
motattack och kallen efter generalstrejk duggade tätare, till slut var det 300 000, 5% av 
svenska befolkningen som gick ut i strejk, uppskattningsvis kanske 10% av de 
arbetande. Jag har även sökt delvis efter artiklar som handlar om internationalism och 
där har brand visat sig vara en god källa, om än inte särskilt representativ för 
arbetarrörelsen i stort kanske. Läste även en del runt 1920 för att skapa någon sorts 
uppfattning om relationen till sovjet, som ännu visas i ett positivt ljus i flera tidningar, 
med rapporter om hur omfattande den kooperativa rörelsen är etc. Ska anmärkas att 
detta är innan sovjeterna fråntas all sorts inflytande. Dock så finns det redan många 
kritiska stråk i brand. 
 
Har med hjälp av en mycket trevlig syndikalistgubbe på arkivet fått tillgång till 1010 
bilder av fackklubbsfanor som de hade på lager. Det verkar vara lite gråzon med 
rättigheter. 330 var i hög upplösning och övriga i låg. Förhoppningsvis får jag tag på 
övriga i hög upplösning senare. 
 
Fredagen den 3e Mars 
 
Sent i skolan, samtalade med före detta studentkårsordföranden om kårens väl och ve, 
det finns en splittring som vill starta en ny egen kår från grunden. Direktdemokratisk och 
med en platt organisation, stormötesstruktur. Frågan är hur de tänker sig att de ska få 
med sig studenterna så att någon faktiskt deltar i mötena, hur lätt kommer 
engagemanget i detta sedan vara att hålla vid liv? Kåren har ju även ett förhållandevis 
marginellt inflytande, ifall det inte handlar om frågor man tycker är viktiga och 
intressanta som man faktiskt har ett inflytande över kommer det bara att ebba ut. Den 
gamla traditionella kåren får inte ihop tillräckligt mycket styrelsemedlemmar, är helt 
utarbetat vilket gör att de som är kvar också börjar falla ur. 
 

Behöver slutföra tidsplanen och förbereda mig inför samtal med Margareta Ståhl på 
måndag. Jag har även börjat göra en del slitgöra med de högupplösta fanorna jag fått 
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från arkivet. Frilagt dem och testat lite collage och arrangemang. Jag är ännu osäker på 
vad jag ska använda dem till men det känns som fanorna är det starkaste bildmaterialet. 
Mycket av illustrationerna och så jag hittat är för specifika, dekoration och estetik i 
trycksaker är spännande men kanske mer allmänt tidsenligt och inte så specifikt just för 
arbetarrörelsen. 
 
Måndagen den 6e Mars - Margareta Ståhl -  
 
Har träffat Margareta som är sveriges främsta expert på fackliga fanor. Vi satt och 
fikade i hennes överbelamrade lägenhet i vasastan hela förmiddagen. Hon var 
besvärad över det falnade intresset i arbetarrörelsehistoria trots den enormt stora roll 
den spelat i sverige, hur historien börjar formuleras om av borgerliga aktörer. Vi pratade 
även om hur  fackföreningarna och folkrörelserna blivit snarare som tomma skal än 
levande organismer. En hord med välmenande byråkrater som försöker upprätthålla 
något som tidigare byggts av ett engagemang, en rörelse. Där skulle jag vilja sätta mitt 
fokus, rörelse och engagemang, att känna att det finns något och att man kan ha en 
plats. Inte att man bara är övergiven i en värld som inte bryr sig liksom. Fick tips om att 
träffa Robert Karlsson som jobbat med arbetarrörelsefanor som sitt examensarbete på 
mejan, och även att söka upp Petra Bauers utställning Kvinnor i Kamp som går på 
folkets hus i stockholmsområdet. Fick sju böcker med fanor och bildmaterial från 
sverige och andra länder i handen på vägen ut.  
 
Internationella kvinnodagen den 8e Mars 
 
Har återigen suttit på ARBARK hela dagen, tredje i rad. Efter att ha pratat med 
Margareta, har läst en hel del om svensk arbetarrörelsehistoria, fanor och fantillverkning 
senaste tiden och har ganska bra koll på det tidiga arbetet, saknar bara kunskap om 
textilerna och liknande ifall att jag skulle vilja göra en själv. Har suttit och bläddrat i en 
massa olika material på arbark, en del intressant och mycket inte. Utöver bilderna på 
fanor ska jag även försöka få tag på arkiverade affischer och första maj-märken. 
Fotografier är också en kategori jag skulle vilja kolla in mer. 
Ifall jag skulle vilja lägga tiden att måla en fana själv så finns det lite olika spår som jag 
nog skulle vilja diskutera. Det första är att bara göra en kopia och på så sätt lyfta 
materialet till en konstkontext, eller så skulle jag göra parafraser och där är idéerna lite 
vagare. Jag har tänkt lite på olika skulpturala gestaltningar, en skulle vara att återskapa 
olika element ur fanorna, till exempel de flygande band som deviserna skrivs på skulle 
jag kanske kunna återskapa med förstenat tyg som flyger genom luften. Det känns som 
det skulle kunna bli vackert, rumsligt. 
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Jag funderar även på att göra en liten bok/häfte till fanan/utställningsmaterialet, 
förhoppningen är att kunna trycka dem så snabbt/billigt/många att de kan ges ut mot typ 
frivillig donation - riso med limbindning. Jag tänker att det kanske är fint att spendera en 
del tid att bara lyfta arkivet. Att släppa lite de stora svårgreppliga frågorna som 
internationalism, organisering och så vidare. Ta ned det lite till jorden och fokusera mer 
på “här ute i flemingsberg finns det ett fett arkiv med så mycket spännande material” 
och kurera materialet på något sätt. 
En av mina fanmålarfavoriter heter ida mellgren och målar alltid blandade krukväxter i 
silver istället för de mer vanliga segerkransarna, skulle kunna inkludera silverfärgade 
växter också för en complete experience haha.  
Jag har provat lite olika idéer kring att arbeta med collage. När jag arbetat med bilder ur 
tidningar har det alltid fungerat sådär, men jag tänker att jag kanske kan hålla på mer att 
sampla och trycka upp text och liknande så som Ingela Johansson gjort in sin bok 
strejkkonsten. Men mitt fokus skulle kanske snarare vara på storstrejken 1909, har hittat 
ganska fina telegram och lägesbeskrivningar från tidningen arbetet som beskriver dag 
för dag, timme för timme vad som händer. Nästan lite twitter-aktigt. Det figurerar en 
blandning av yrkesgrupper så som typografer, spårvagnspersonal, militär och 
fabriksarbetare som jag tycker är kul. Kan sättas tematiskt i en samtida kontext när 
yrkesgruppen formgivare återgått till att ses som finare, återigen blivit arbetararistokrati 
så som den en gång var. Även de borgerliga tidningsurklippen är intressanta, borås 
allehanda skrev - en bra sak har ju kommit ur storstrejken, arbetarna har fått lära sig att 
veta hut. Det är spännande att se in i mediekonflikter och en tidsanda på detta sätt. 
  
“Rösträtt för kvinnor skall ena vår styrka i kampen för socialism” 

- Clara Zetkin och andra internationalen 
 
Det har hängt en affisch som kallar till internationell kvinnostrejk vid arkivets entré de 
senaste dagarna. Uppslutningen bland de som varslats hos SAC ska dock tyvärr ha 
varit katastrofalt låg, kallet berörde även emotionellt arbete, hemarbete och andra 
sysslor men frågan är hur mycket det skulle tjäna till utan en konkret konflikt och att 
kunna gå tillsammans. Hur strejkar man när det inte finns en arbetsgivare med vinst och 
kapital att förstöra? Hur strejkar jag som frilansare, lämnar jag bara skrivbordet som står 
bredvid min säng? 
 
Måndagen den 13e Mars 
 
“För även om fanorna bara avspeglar en del av arbetarklassens värderingar visar de 
ändå hur avgörande behovet av den gemensamma fanan var. Även om man knappt 
hade råd med mat och kläder skänkte man en tioöring till fanfonden. Även om man fick 
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avstå från en välbehövlig inkomst demonstrerade man på första maj. Och även om 
arbetsdagen var tolv eller fjorton timmar gick man på föreningsmöten och deltog i 
debatten om fanans utformning. Solidariteten med dem som hade det ännu sämre och 
tron på den fackliga och politiska kampen styrde handlandet.” 

- Vår fana - röd till färgen  
 
Måndagen den 20e Mars 
 
Formulera sig, formulera sig. Imorgon är det delgenomgång och jag känner att jag inte 
har någon utstakad väg framför mig. Jag behöver formulera och reda ut de olika spåren 
jag har, både för mig själv och för att jag ska få någon värdefull input på vad jag gjort än 
så länge. Undvika att bara svamla iväg i en massa spår som åhörarna sen inte kan 
bena ur.  
 
Så som det ser nu tycks mina fyra huvudspår vara följande: 
 
1 - göra moderna tolkningar av symbolik 
 

Detta skulle mycket innebära en fråga om hur ser, kan och borde organisering se 
ut idag, här är extra intressanta intresseområden kopplingar mellan olika 
yrkesgrupper som tvingas till prekära arbetssituationer. Någonting som gör det 
svårt att organisera sig i den traditionella meningen och ställer frågan hur man 
utformar fackföreningar idag. Går det att framställa ett bildspråk specifikt för 
denna genre utav arbeten? 
Tidigare bildspråk sprang ur en redan etablerad bildtradition från de religiösa, 
skråbaserade och liberala föreningarna. Vad skulle en modern bildtradition 
komma ur idag, vilka symboler skulle approprieras och omtolkas? 
Här intresserar mig också vad som händer om man tar för in en mer vänlig, 
hjälpsam eller kärleksfull känsla vid sidan om det mer kampmässiga. Kanske 
mycket för att den traditionella klassmässiga uppdelningen och exploateringen 
allmänt uppfattas som mindre grov idag oavsett hur sann den är. Den 
traditionella kämpande estetiken kan ju så klart även ha vissa problematiska 
associationer idag som gör att ett sådant uttryck kan bli lite att skjuta sig i foten. 
Samtidigt så handlar ju den politiska aktivitet man ägnar sig åt under den tiden 
jag fokuserar på i mångt och mycket om att bygga egna institutioner för att tillåta 
aktion och inbördes hjälp parallellt med den borgerliga staten. I en modern 
kontext handlar det ofta om att skapa parallella sätt att existera för att överleva i 
ett exploaterande system. Någonting som inte är föremål för partipolitiskt styre 
utan precis som fackföreningsrörelsen byggs upp gemensamt och existerar som 
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en parallell maktfaktor. Ett enkelt exempel är bara att bryta det återkommande 
handslaget och istället ha mer hjälpsamma gester. 

 
2 - Återskapa en gammal fana 

 
Att återskapa en fana skulle handla mer om ett lyftande av historien och arkivet, 
någonting som jag också finner intressant och relevant. Dock ett projekt som kan 
bli lite mer inåtvänt än de andra. Här kan jag kanske göra små anpassningar eller 
skriva om texter men tanken är att material, estetik och utförande skall ligga så 
nära som möjligt originalen. Men kanske att nya kopplingar görs till idag för att 
lyfta nya eller andra problem. 
Det blir en sorts uppenbar metafor för ett nystartande av rörelsen, det här 
skapades ur intet då, det här skulle kunna skapas (nästan) ur intet idag igen. 
 
Denna idé går så klart att kombinera med de nya tecknen i stor utsträckning, 
men fokuserar mindre på vad man skulle kalla är mer en “visuell profil”-ingång 
som jag annars skulle ha. Det skulle även gå att göra parafraser av väldigt 
traditionella motiv men i någon modern teknik eller estetik. Till exempel att göra 
fanor i fotocollage, på så sätt överdriva nutid-historia parallellerna. 

 
3  - collage av gammalt material 
 

Jag är sedan tidigare intresserad av vad man kan göra bara genom att arrangera 
ett stort bildmaterial eller potentialen i olika former av collage. Denna ingång är 
då huvudsakligen hantverksmässig och skulle handla mest om att spontant 
arbeta med olika former av bildmaterial från ARBARK och se vad som visar sig.  
 

4 - Lyfta in bildspråket i oväntade medier, ytor 
 
Ingången till detta var att jag satt och kollade på de röda stolarna i cafeterian och 
tänkte att jag borde kunna göra någonting med alla de röda detaljerna på 
konstfack. Kanske någon sorts gatukonst fast som en manifestation inne i skolan 
där jag ingriper i cafeterior, på toaletter, de röda soptunnorna, S-rummen etc, allt 
som är rött helt enkelt. Det här kopplar också samman till att jag under arbetet 
med första idén även frågade mig vad är det för medier idag som skulle kunna 
vara moderna motsvarigheter till fanorna idag. Går det kanske att trycka fackliga 
motiv på rollups till mässor, annonsplatser på webbsidor eller på flaggor som är 
menade att hänga utanför köpcentrum. Tanken med det första skulle bli kanske 
snarare att göra humoristiska saker och på något sätt göra en kommentar på 
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konstfack, med det andra blir det snarare någon sorts kommentar på den 
kulturella appropriering företag ägnar sig åt, vilket kanske inte riktigt är vad jag 
vill åt men möjligt att det går att böja på något sätt. 

 
Tisdagen 21e Mars 
 
Halvtidspresentation! Jag är helt slut, utpumpad. 
 
Onsdagen 22a Mars 
 
Utvärdering. Jag kommer inte ihåg så mycket. De infallen Tyra von Zweigbergk hade 
kändes mest värdefulla, om organisering idag och frågan om hur man får folk att 
involvera sig. Hon sitter högt i styrelsen på svenska tecknare och deras internationella 
motsvarighet. Hon frågade någonting om vad mitt mål var, vad jag ville berätta. Jag tror 
jag bara svarade att mitt mål är att folk ska vara engagerade, att bara vi når en högre 
grad deltagande i samhället blir jag glad. Jag känner inte att det sammanfattar det så 
bra, det behövs någonting mer, den organisering jag söker är ju ändå politisk, bör bygga 
på att synliggöra motsättningar, tända liv i samhället igen. Konflikt över samförstånd. 
 
Hon föreslog att vi skulle träffas, jag tror det är en bra idé. 
 
Fredagen 24e Mars - Robert Karlsson - Samtid och samförstånd 
 
Det är med en ganska bestämd uppfattning om att jag ska beställa röda fanor för 
frilansande tecknare och kulturarbetare som jag anländer i Bredäng centrum. Jag träffar 
konstnären Robert Karlsson och vi promenerar iväg till hans miljonprogramslägenhet 
förbi dagis på utflykt och stenlagda stigar. Väl framme serveras det 
delicatodammsugare och kaffe i köket under en stor inramad teckning av august palm, 
den första stora socialdemokratiska agitatorn. Han är glad att jag har lyckats leta upp 
honom, likt margareta uttrycker han en glädje över att någon har intresse i ämnet, han 
berättar också om hans jobb som tekniker på dramaten och fackliga engagemang i 
syndikalisterna. Det var länge sedan han hade tid att skapa något nytt, livet kom i vägen 
förklarar han när vi går in i vardagsrummet. 
Där ligger fyra långa stänger med fodral i lakansväv över topparna, han knyter upp 
snörena och vecklar ut fem enorma fanor med enkel typografi från den tidiga 
socialdemokratin. Jag ser “enighet, jämlighet, broderskap” i guldfärg som jag känner 
igen från någon av mina böcker, det är August Palms fana och en av de första röda 
politiska fanorna i Sverige får jag höra. Längst ut sitter ett snidat toppemblem i formen 
av en hand som gör en jesusliknande gest, symptomatiskt för det tidiga bildspråket som 
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kunde hämta mycket inspiration från religiösa bildvärldar tänker jag. Processionen 
fortsätter med en demonstrationsfana som enkelt lyder bara “8, 8, 8” som användes vid 
den första 1majdemonstrationen på gärdet i stockholm. “Rätt för alla - Orätt mot ingen” 
och till sist en enkel röd fana för internationalism. Alla i originalmått på uppemot 240cm i 
längd, även detaljer som skarvar i dukarna då tygbredden i originalen inte var bred nog 
är bevarade.  
Vi pratar om vad det innebar som manifestation att lyfta in fanorna i en konstnärlig 
kontext. Det verkar handla huvudsakligen om att lyfta det historiska materialet i en 
samtid som allt mer verkar förtränga eller glömma bort den, jag försöker göra någon 
koppling till performativitet och det konstnärliga i just manifestationer såsom första maj. 
Det känns som att det finns någonting intressant att ta i här men en bra formulering 
gäckar mig, det hamnar lite gärna i en sorts deppig konserverande tanke, och varför i 
en konstnärlig kontext och inte som en annan sorts utställning istället? Varför över 
huvud taget när man borde ut och försöka göra någonting åt systemet istället? Den 
tanken avfärdar vi dock båda snabbt, kultur har en viktig plats i politiken. 
Robert nämner att han länge funderade på att beställa fanor gjorda åt honom, men att 
han sedan övergick till att göra dem själv för hand av ekonomiska skäl. Samtidigt var 
det vackert att få kliva in i rollen som fanmålare, försöka replikera sättet de arbetade på 
och han säger att han upplevde det nästan som att han var där när han satt och sydde. 
Det är något som ofta har fallit i skymundan på konstskolor, att hantverket och att själva 
görandet kan fylla en så stor poäng bara i sig självt, istället fokuserar man mer på idé. 
Jag nämner att vi pratat flera gånger om fronesis och de kunskaper som sitter i 
händerna på konstfack, men det kanske är mycket just eftersom att jag går en mer 
bruksorienterad utbildning. Handen och tanken. Jag säger att det finns ju något vackert 
och politiskt i det, det sägs att vi befinner oss i en ålder där det universella har 
försvunnit men alla har vi händer, alla har vi kropp och alla har vi en vilja att göra 
tillfredsställande och goda saker. I vården har det ju funnits en lång rad strider nu på 
senaste tiden där det har varit just hantverket omhändertagande som stått i fokus, att 
vårdföretagen allt mer reducerat kropparna som arbetar till standardiserade verktyg 
istället för levande samarbetande tänkande hantverkare i omsorg. 
Samtalet glider vidare in på mitt arbete, jag tar upp min plan om att göra fanor för en 
fiktiv organisation, som en sorts svenska tecknare fast bättre. Vi går djupt in i frågan och 
problematiken kring frilansorganisering. Robert berättar hur KRO/KIF försökt utvecklas 
till att ta en mer facklig position, jag berättar om hur Svenska tecknare försökt samma. 
Men att det samtidigt blir tydligt med händelser så som bonnieravtalet att 
frilansorganisationerna inte klarar av att rubba arbetsköparna, trots att till exempel 
bonnier tidskrifter nu börjat göra mångmiljonvinst. Det enda verktyg man kunnat tillta är 
svaga uppmaningar till att inte skriva på kontrakt och försök att smutskasta företaget för 
dess avtal – som kan komma att bli normerande inom branschen. 
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Jag minns mina utgångspunkter i projektet och tar upp frågan ifall det kanske helt enkelt 
är så att rollen som frilansare är oförenlig med någon sorts politiska krav. Det går 
kanske inte att bygga en gemenskap när konkurrensen är något som är helt ingrodd i 
din yrkesroll. I den fackliga kampen har alltid anställningstrygghet, full sysselsättning, 
socialförsäkringssystem och a-kassa varit centrala inte bara för trygghet utan för att 
arbetslösa inte ska bli ett slagträ i arbetsköparnas kamp gentemot facken. Inget av 
dessa system fyller någon funktion när själva grundpremissen plötsligt blivit är att man 
ska frånsäga sig anställningstryggheten i allt fler fält av arbetsmarknaden. Vi bollar 
frågan om basinkomst lite fram och tillbaka men hamnar i att det nog skulle krävas en 
stark rörelse bakom för att driva igenom en basinkomst som faktiskt gick att ställa sig 
bakom. Denna rörelse skulle kanske behöva vara större än bara spridda 
yrkesföreningar.  
 
Jag glömmer bort att skriva till Tyra. 
 
 
Tisdagen 28e Mars 
 
‘Instead of the conservative motto, "A fair day's wage for a fair day's work!" they ought to 
inscribe on their banner the revolutionary watchword, "Abolition of the wages system” ’ 

Karl Marx - Value, Price and Profit 
 
Söndagen 2a April - Maryam Fanni - Mål och kritik 
 
Jag tar stora steg upp för den långa trappen på sveavägen 98, mitt emot 
handelshögskolan och stadsbiblioteket. Jag ringer på och blir insläppt av Maryam. På 
väggen i entrén hänger det en mörkröd broderad fana med handslaget stort i mitten, det 
tecken som Margareta Ståhl kallade det rena arbetaremblemet. Trådarna är broderade i 
olika vinklar vilket i hur ljuset reflekteras ger intrycket av att händerna är olikfärgade 
trots att det är samma lite gula tråd. Tillsammans vänder vi på den och på baksidan 
visar sig en sol med stora utbroderade strålar och texten Solna lokala samorganisation 
omgärdat av ett eklövsarrangemang. Det är den första riktiga fanan jag får röra vid, de 
andra har alltid varit undanstoppade eller bakom glas. 
Vi sätter oss i konferenssalen och jag presenterar allt material jag gjort än så länge, 
spinner iväg och förklarar en massa olika spår. Spåret om att bara lyfta arkivet. Spåret 
om att fingera en ny yrkesförening eller rebranda svenska tecknare. Spåret om att bara 
göra en massa collage av gamla illustrationer. Spåret att göra fanor som handlar om att 
göra fanor. Spåret med collage av gamla fanor. Spåret med nya fanor som är 
humoristiska. Spåret att lyfta ut typografin och kraven och sätta dem på nya ytor. Spåret 
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att beställa roll-ups och klassiska företagstrycksaker fast med gamla fackliga motiv. 
Spåret att göra workshops. Jag säger att mitt huvudspår nog fortfarande handlar om hur 
man utgår från yrkena grafisk formgivare och illustratör och koppla an det vidare till en 
större rörelse anpassad till idag. 
Maryam har tidigare hållit i panelsamtal och diskussioner om vad för påverkan rollen 
som f-skattare eller egenföretagare har på arbetsmarknaden. Hon är även redaktör på 
tidningarna fronesis och brand. Som svar på mina spår får jag frågor. Vad sker om man 
identifierar sig som frilansare? Som egenföretagare? Hur yttrar sig den politiska 
aspekten av det fackliga i en egenföretagarorganisation? Jag vet inte riktigt hur jag ska 
svara utan kan bara instämma. Tanken är ju att precis som Marx skrev att avskaffa 
lönesystemet, eller vår version av lönesystemet. Det går då kanske inte att bygga upp 
identifikation just baserat på det lönesystemet. Vad går att göra istället, bör en försöka 
bygga identifikation baserat på osäkerhet istället, avskaffandet av osäkerheten. 
Samtidigt fortsätter frågorna borra sig in, svenska tecknare arbetar ju mycket med att 
man ska identifiera sig med sitt yrke och plats i produktionen. Vad händer då? Att som 
tecknare och kulturarbetare mena att vi är särställda och förtjänar en bättre ställning i 
produktionen eftersom att vi fyller en så nobel roll kan å ena sidan vara en korrekt 
pragmatisk analys men å andra sidan saknar det helt en bredare solidaritet och ett 
samarbete med andra arbetare. Det är isolerat och i praktiken en ingång som mest 
påminner om en liberal yrkesförening, där det radikalaste kravet är att arbetsköparna 
ska utbildas och lära sig uppskatta bildproducenters expertis. Argumentet för den 
tidigare fackliga verksamheten har alltid varit att det är inneboende socialistiskt att 
organisera sig som arbetare och att facken även är viktiga politiska kamporganisationer, 
ifall det går att säga i dagsläget är i och för sig tveksamt men det blir. Utmaningen för 
oss är att finna en arbetsform som både är pragmatisk och visionär i och med att den 
inte söker ta sig fram i spår och med metoder som är dömda att bli återvändsgränder, 
sådana återvändsgränder kanske inkluderar ett skråliknande värnande om endast ens 
eget yrke samt en uppfordran till identifikation med rollen som frilansare. Det handlar 
om klassolidaritet inte yrkessolidaritet. Hon fortsätter med att det kan vara möjligt idag 
att den politiska subjektsformen arbetskraft kanske inte längre är det sätt en kan ta sig 
vidare i alla lägen längre. Det finns en växande grupp med personer som står utanför 
den trygga sektorn som kan ge sig in i kamp med sin arbetskraft som vapen, ska 
kampens första steg endast ligga i att kräva att återgå till trygghet för att sedan komma 
vidare? Eller finns det kanske andra arbetssätt och andra subjektsformer som gör att 
man kanske parallellt kan finna gemensamma bevekelsegrunder med alla som står i en 
prekär situation. 
Maryam ber om ursäkt för att hon kommer med så mycket kritik, samtidigt håller vi med 
om att det är bra att ställa de svåra frågorna i ett projekt, ibland går de kanske inte ens 
att svara på eller så man får bestämma sig för att ignorera dem för att kunna hålla ett 
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sammanhängande budskap men ditt arbete kan bara bli starkare av att du låtit det utstå 
storm och härdas.  
Kanske bör jag söka ett uttryck som bejakar dessa motsättningar och frågor, något som 
inte nödvändigtvis presenterar ett jättetydligt svar utan snarare ger ingångar till de 
viktiga frågor som behöver ställas. 
På tåget tillbaka till skolan kommer jag att tänka på en gammal anarkistbanderoll där 
det står skrivet “Intet arbete, inte ett öre, inte ett vapen åt militarismen!”. Jag tänker på 
hur det fackliga och det politiska var en och det samma, att anarkisterna ofta arbetade 
inom skog och metallindustrin, att när antimilitarismen drevs av fackligt aktiva kan den 
mycket väl ha motverkat deras yrkesmässiga intressen. Men de drev den ändå. För de 
var inte en del av ett blått, gult eller vitt yrkesförbund utan ett blodrött fack.  
 
När jag väl anländer vid telefonplan har jag två sidor med fanskisser och en färdig idé. 
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Skrivande 
 
Rapporten har kännts helt underprioriterad under arbetets gång, jag har upprätthållit en 
loggbok vid sidan av men känner för nuvarande att den inte håller tillräckligt hög kvalité 
för att vara en del av rapporten utan huvudsakligen är ett underlag att minnas. Till den 
8e april har jag lyckats skrapa ihop ett första utkast som jag skickat till den externa 
texthandledaren. Med anteckningsblock i handen och rapporttext i bakhuvudet går jag 
till projektrummet för handledning. Mest vill jag prata om annat än själva rapporten. 
Återigen får jag höra att jag borde släppa mina hämningar och skriva fritt, i huvudet 
slänger jag bort allt jag arbetat med men samtidigt känner jag mig lättad. Jag borde 
kanske skriva någonting till häftet jag tänker göra vädrar jag och får ett entusiatstiskt 
medhåll. Jag blir rekommenderad att läsa boken the Craftsman av Richard Sennet, 
även Kropotkins Anarkismens moral, som jag dock får spara till ett annat tillfälle.  
Jag läser trollbundet de första kapitlen i the craftsman och får en känsla av att jag borde 
styra om hela arbetet efter den här boken istället för att söka mig genom alla enorma 
politiska frågor. Hantverket kan vara politiskt nog bara i sig. Jag läser i avslutningen hur 
den amerikanske socialisten och pedagogen John Dewey en gång skrev att lek och 
arbete är intrikat sammankopplade, men att de genom det ekonomiska systemet säras 
från varandra. Lek blir ett ytligt tidsfördriv för de välbärgade och arbete ett alienerat slit 
för de fattiga. Bara tillsammans kan de åter ta sin verkliga form som konst. Det 
påminner om hur den välkända mönsterformgivaren William Morris skrev om arbete och 
frihet, hur hantverket återigen kan bli någonting alla ägnar sig åt. 
Sennet skriver även att det bara är när handen och tanken är förenade som de 
verkligen kan ta ansvar för sina handlingar, först när du är investerad i ditt arbete och 
lärt dig det till den grad du kan börja utveckla det blir du som del i en större organism 
intresserad i hur du påverkar omvärlden och hur du kan utveckla arbetet. En 
hantverkare är inget kugghjul i en maskin och inte heller bara en tänkare, chef eller 
administratör. En hantverkare är en praktiker som låter händer och tanke arbeta 
tillsammans för att nå bästa möjliga resultat, en hantverkare jobbar tillsammans med 
andra för att uppnå någonting som är så kvalitativt som möjligt. En hantverkare behöver 
heller inte vara någon som jobbar med just händerna utan det innefattar i minst lika stor 
grad programmerare, arkitekter och sjuksköterskor. Varav de sistnämnda under de 
senaste åren återkommit i flera offentliga debatter om just hantverk och den kroppsliga 
kunskapen. Där sjuksköterskor menar att samhället behöver sätta tilltro till dem och 
deras sätt att hantera patienter istället för att sätta tilltro till kvantitativa kvalitetsmått för 
att utvärdera deras arbete. Sjuksköterskorna kräver mer självbestämmanderätt på 
arbetsplatserna medan staten menar att arbetsplatserna som numer blivit privata 
behöver strikt toppstyras av kvalitetsmått för att de inte ska börja tumma på kvalité för 
att ta ut mer statliga pengar i vinst. 
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Jag sätter mig och skriver, inte på rapporten, den skjuter jag fortfarande framför mig, 
utan på pamfletten jag kommer att dela ut. Jag vill att den ska kontextualisera fanorna, 
att de som blir intresserade ska få en bakgrund och en förståelse för de viktigaste frågor 
jag kämpat med under projektet och specifikt hur de relaterar till fanorna.  
Det kommer att delas upp i tre delar, en första del grundlägger den historiska 
förankringen och de materiella betingelser som fanan som visuell kommunikativ symbol, 
samlingstecken och nästan heligt ting, är sprungen ur.  
Den andra delen ska sammanfatta den situation vi befinner oss i idag, det kommer att 
gestaltas genom en personlig berättelse om ett Jag som i början bara vill göra gott men 
som i de materiella förutsättningar och ideologiska handlingar en frilanssituation innebär 
ger vika och förändras, jaget ska vara en rationell individualistisk röst i en 
senkapitalistisk postmodernism.  
I sista delen kommer jag med inspiration från en text jag läst om terry eagleton, om 
kroppen och våra behov som en universalistisk politisk byggsten, Richard Sennet och 
William Morris. Texten slutar med att jagets rationella individualism återförenas med 
händerna och kroppen i ett romantiskt kall för ett arbete där handen och tanken får vara 
förenad, där man som erfaren lekande hantverkare tillåts utvecklas av men också ta fullt 
ansvar för sitt arbete och dess påverkan på omvärlden. 
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Fanor och avslut 
 
Egentligen borde jag köpa 300:-/m siden tänker jag och beställer 24 meter billig 
polyestersatäng från tygverket. Jag har testat trycktekniker, spray och schabloner på en 
handfull olika tygstumpar men kommer fram till att det glansigaste röda 79:-/m tyget 
funkar bäst. Utan tryck på sig så ser det lite för festligt ut men jag tänker att det är en 
risk man får ta, speciellt eftersom det andra alternativet kostar nästan det dubbla. 
Jag har blivit tilldelad en bit korridor och jag har för avsikt att använda den på bästa sätt 
möjligt, bygga något som kan påminna om en paradgata, där man går under de röda 
fanorna och upplever de som att de faktiskt finns ett alternativ, att man skulle kunna ta 
ner en och gå ut med den mot sergels torg och de som du går förbi skulle följa efter och 
stämma upp i sång. 
Till produktionen av fanorna använder jag mig av en schablonteknik. Detta då 
screentryck kändes lite överflödigt då en så liten upplaga ska göras men också då det 
är lite riskabelt i och med att det glatta tyget lätt glider under ramen och ett misstag 
kommer förstöra hela tygbiten. Jag påminns också om att de gamla fanmålarna 
använde sig av schabloner för att få till de skarpa kanterna kring sina oljemålningar och 
med ens känns det som att det passar perfekt. För att skapa schablonerna använder 
jag mig av en automatiserad skärmaskin som skär ut dem åt mig efter vektorformer som 
jag producerat genom att livetracea mina teckningar. För att göra kopplingen från hand 
till duk tydlig trots att ett centralt steg är så digitalt väljer jag att efter tester använda mig 
av kritor för att teckna upp motiven, dessa ger förhoppningsvis en gräng som kommer 
att synas i slutresultatet och tillåter lek med tjocklek och uttryck. 
Den första fanan jag producerar är simpel. Den baseras på samma typografi som den 
August Palm-fana Robert Karlsson visade mig. Men istället för den franska 
revolutionens slagord kommer devisen “kollega aldrig konkurrent” som självklart ut ur 
mina fingrar. Även om jag inte blir helt nöjd med hur det låter känner jag att texten 
sammanfattar projektet ganska bra. Tolkningsutrymmet tillåter allt från en uppmaning till 
enkel kamratskap till att, om man driver det vidare, vara en uppmaning som kräver att 
man på ett konstruktivt sätt vänder sig emot flera av grundstenarna i det ekonomiska 
paradigm som ger upphov till den flytande arbetsmarknaden. 
Jag har för avsikt att jobba med parafraser på flera nivåer i hela projektet, den andra 
fanan jag gör använder sig av typografi hämtat från ett hundraårigt fackföreningsstandar 
och en textparafras som kommer en banderoll som hängdes ut från fönstren på 
konstfack under vårutställningen 2013. Jag ersätter ordet konstnär med arbetare. 
Den tredje fanan ställer likt den första till synes harmlösa och sympatiska krav, “plats för 
krav, samtal, vision” men tanken är att det i en frilansmiljö blir ett rop efter ett utrymme 
som kanske ifrågasätter själva kontexten. Bildlösningen knyter även ihop de annars fritt 
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flygande banden som deviserna skrivs på som skapar en svår knut eller en vacker 
rosett som en plats eller kärna av organisation. 
Den fjärde fanan består bara av händer som är omtänksamma, som tänker. 
Den femte fanan jag målar kräver att vi tar ansvar för vad vi gör. Den kräver att vi tillåter 
oss att skjuta oss själva i foten vad gäller solidariteten till vårt eget yrke, den kräver att 
vi bryter vår egen eller våra vänners pennor och tar ansvar för det politiska i arbetet och 
vår förening. Inte en bild åt konsumismen. 
Den sjätte fanan blandar IWW med det kommunistiska manifestet. Den har en jordglob 
för internationalismen, en sol för framtiden och två deviser för kamp. Utformningen är 
hämtad från en tidig socialistisk kvinnoklubb. 
Den sjunde är en hyllning till den första röda fanan att bäras av svenska typografer, den 
typografiska agitationsklubben  
Den sista fanan är en hyllning till alla de soluppgångar med texten frihet skrivna i sig 
som målades på fanor genom åren. Soluppgången är morgondagen och den 
deterministiska historiematerialismen, friheten står för dörren inte då vi vill eller kan 
organisera oss utan för att det av materiella grunder är oundvikligt att vi kommer göra 
det. Den sista fanan är istället en stjärnhimmel av solar, bara ett löfte att det finns mer 
därute i en samtid utan tro. Något vi kan titta upp mot, välja en stjärna och sikta mot 
men inte någonting som oundvikligen närmar sig. 
 
Efter utställningen känner jag mig utmattad intill bara kärnan och beredd att krypa ner 
under ett täcke i tre månader, men presentationen som nästan känns som det viktigaste 
momentet återstår. Jag har tidigare under processen haft smått feberaktiga drömmar 
om hur det ska gå och vad jag ska göra. Många planer på olika brandtal har flutit genom 
huvudet medan jag suttit på arkivet. Jag har googlat på om det går att få tag på gamla 
sockerlådor av samma typ som Joe Hill ställde sig på när han agiterade på sina många 
olika arbeten över amerika. Jag har funderat på om jag kan pyssla ihop en presentation 
av bara citat och referenser till Doktor Kosmos-låtar. 
När det nu är två dagar kvar och jag ännu inte börjat känner jag mig fortfarande tom, jag 
vet att jag vill göra någonting mer än att bara presentera och söker någonting som 
skulle kunna knyta an till eller knyta ihop hela projektet. Jag börjar med att arbete 
huvudsakligen på en projektbeskrivning, jag försöker väva in den pamflettext jag skrivit 
på olika kreativa sätt, jag lägger för mycket tid på det visuella och försöker skjuta det 
riktiga arbetet framför mig.  
 
Det slår mig att presentationen ger mig en chans att även lyfta en central aspekt av de 
gamla fanorna som hittills fått stå till sidan, det kollektiva ägandet, högtidligheten och 
manifesterandet under dem. 
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Jag kliver fram inför publiken i den lilla föreläsningssalen och låter fanan fara genom 
luften med stora rörelser. Det skakar lite inombords men känns passande att låta 
åtminstone en av dem få ta plats utöver den statiska utspända uppvisningen i korridoren 
intill. Jag ser de två ettor jag talat med innan sitta uppe till vänster på läktaren. Jag går 
till podiet, placerar fanan bakom mig och börjar tala ur mitt manus.  
 
“Vi fann oss uppslitna…” 
 
Jag låter de två ettorna komma ner från läktaren, sätter på The Day is Coming, en låt av 
Darren Hayman som är en direkt anpassning av en gammal dikt med samma namn 
skriven av William Morris. Den handlar om den möjliga framtiden säger jag. 
 
“The day will come  
when we will work and rejoice 
In the deeds of hands” 
 
Jag rullar ihop fanan som jag ställt upp bakom mig går fram till J och G som står på 
golvet och räcker i en stel bockning över den till studenterna. Efter utnämner jag dem till 
fanbärare. De rullar tillsammans upp fanan och visar med ett leende orden kollega 
aldrig konkurrent för de övriga åskådarna. Att vara fanbärare är ett hedersuppdrag, 
fanan ägs av studentkollektivet men fanbäraren bär fanan vid högtidliga tillfällen, vårdar 
och sköter om den när den vilar. Efter presentationen beslutas att ansvaret för fanan 
ska lämnas över till varje ny förstaklass i och med deras introduktion i början av året. 
 
Jag går ut ur rummet omtöcknad, jag vet inte riktigt vad som har hänt men det känns 
som det gick bra, jag hade i sista sekund försökt ta motsättningarna i fanan som rörde 
konsumismen vidare som någon sorts kritik mot utbildningen men det var förhastat och 
svårförståeligt, opponeringen handlade i slut ändå huvudsakligen om svenska tecknare, 
något som kan tyckas lite tråkigt i och med att jag beslöt mig för att lämna det spåret 
men är ändå ok. Inte en enda student fick chansen att säga något då lärare och 
opponent greppade hårt i mikrofonerna. De flesta tycktes efteråt glada och 
uppskattande. Jag somnar i tunnelbanan på väg hem. 
 
Några dagar senare river jag podiet, alla de 500 pamfletterna har gått åt och jag viker 
ihop fanorna. Det enda som återstår är att fråga sig “vad nu?” 
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