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INLEDNING 
Ty jag har ej författat min bok  
”Pigmamma” för att få glänsande beröm.  
Jag har i ensamma stunder skrivit den 
som en hyllning till alla proletärmödrar,  
som i armod och kval leva sitt liv,  
fördömda av all världens skenhelighet  
och glömda och förrådda av sina älskade. 
Helga1 

 
Denna uppsats är tänkt att ge en empirisk ögonblicksbild av hur livet kunde se ut för ”arbetar-
kvinnor” i början av 1930-talet i Sverige ur ett propagandistiskt politiskt perspektiv. 
Anledning till att jag började fundera kring ordet arbetarkvinna och kvinnors liv och arbete 
under mellankrigstiden eller närmare specificerat under 1930-talet var ett gulnat fotografi. Där 
på bilden, framför en bil, sitter mormor med min mamma och hennes tvillingsyster, i fina klä-
der på en filt, så fridfullt i gröngräset. Fotografiet ger intryck av att spegla en trevlig utflykt, 
men är detta verkligen med sanningen överensstämmande? 
Hon, kvinnan, min mormor Agnes Engvall lämnade en sensommarnatt år 1930 sitt hem och 
flydde till Stockholm. Hon var sedan ett par år änka med flera minderåriga barn, varav det 
yngsta två år gammal. Ensam kunde hon inte sköta det lilla hemmanet som hon och hennes 
make hade förfogat över. Fattigvården hade uppmärksammat att hon befann sig i en svår situ-
ation och de ansåg att barnen skulle utackorderas i bygden. Agnes lämnade det mesta hon 
ägde i det lilla torpet på landsbygden i Östergötland och tog med sig barnen till Stockholm för 
en ny framtid. Hon såg ingen annan utväg än att fly. Barnen skulle hållas samlade, de fick inte 
splittras eller utnyttjas. Hösten 1930 mantalsskriver hon sig och sina barn på den första bo-
stadsadressen i Stockholm.  
Vilken verklighet och vilka möjligheter mötte henne; en änka, en mor, två ogifta bröders sto-
rasyster, en kvinna från landsbygden? Hur såg verkligheten ut för en kvinna och mor i början 
av 1930-talet? 
Jag läste romanen/följetongen ”Pigmamma” av Moa Martinsson och det är som om denna 
samtida författare beskriver delar av min mormors liv och livsvillkor. Mormor var ett barn av 
sin tid i slutet av 1800-talet, en oäkta unge till piga, uppväxt i ett torp hos sin mormor och 
morfar. Ett då relativt vanligt, men inte samhälleligt helt accepterat öde. Utifrån vetskapen om 
Moas liv, författarskap och politiska engagemang2 och utifrån min egen mormor, som aldrig 
var politiskt engagerad, har jag valt att försöka ta reda på hur kvinnors liv och försörjnings-
möjlighet kunde se ut. Jag utgår från en politisk tidning som, ur ett kommunistiskt perspektiv, 
riktar sig till arbetarkvinnor och där jag tror att en samtida bild av arbetarkvinnan kan träda 
fram. Vem var hon och hur levde hon? 
 
Syfte 
Min avsikt är att ta reda på vem arbetarkvinnan var och hur arbetarkvinnors villkor, kom till 
uttryck under mellankrigstiden. Hur såg de tidstypiska problemen ut i Sverige? Fanns det 
inom kommunismen möjlighet att driva kvinnofrågor eller var det bara övergripande politiska 
mål som styrde? 
Jag vill undersöka hur ett propagandistiskt material framställde arbetarkvinnorna och hur den 
politiska påverkan, utifrån partiets mål och ideal, verkade.  
                                                 
1 Martinson, Helga (Moa), från inledningen i romanen Pigmamma, roman ur arbetarkvinnornas värld, Brand, Stockholm, 
1928.  
2 Witt-Brattström, Ebba, Moa Martinson: skrift och drift i trettiotalet, ePan, Stockholm, 2004 och Engman, Kerstin, Moa 
Martinson: ordet och kärleken, Tiden, Stockholm, 1990. 
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Min utgångspunkt är en svensk kommunistisk tidskrift, Arbetarkvinnornas Tidning (AKT), 
som vänder sig till kvinnor och som var tänkt att upplysa, informera och flerfaldiga antalet 
kvinnliga medlemmar i partiet. Tidskriften vände sig till arbetarkvinnor och där kvinnorna, i 
de flesta fall, har lämnat ungdomsåren bakom sig.  
Kommunismen i Sverige, ett land med ett demokratiskt styrelseskick, fick aldrig samma ge-
nomslagskraft som förebilden, den diktatoriska sovjetkommunismen. Hur skapades arbetar-
kvinnan inom den svenska kommunismen och fanns det en särskild nationell variant eller an-
ammade rörelsen idealen från Sovjetunionen? Det handlar trots allt om två länder med helt 
olika förutsättningar. 
Min hypotes är att skribenterna ofta relaterar till sovjetiska ideal och att dessa var styrande. I 
hypotesen antas att kritik eller problematisering av de sovjetiska idealen inte förekom.  
 
Frågeställningar 
Här nedan följer de frågeställningar som jag kommer besvara i min analys. Undersökningen 
utgår från svensk kontext men jag kommer även att använda mig av ett sovjetiskt perspektiv. 
  

• Hur framställdes den svenska arbetarkvinnan?  
• Hur såg den svenska arbetarkvinnans vardag ut?  
• Hur såg den kvinnliga sovjetiska idealbilden ut?  

 
Forskningsläge 
Mycket har skrivits om arbetarrörelsen under 1900-talets första decennier och om de kvinnor 
som under mellankrigstiden steg ut på arbetsmarknaden i industrialismens fotspår. Arbetar-
kvinnornas Tidning (AKT) har vid olika tillfällen visat sig vara föremål för historisk forsk-
ning och sökningar på Internet och i bibliotekskataloger gav mig många träffar. Jag kommer 
omnämna de arbeten jag uppfattar som viktiga för min undersökning. I detta arbete, en kan 
jag bara skrapa på ytan av allt som hittills skrivits om arbetarkvinnan under 1930-talet.  
 
Historik 

Det historiska politiska skeendet inom Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) har beskrivits 
inom litteraturen av Ture Nerman 1949, i Kommunisterna Från Komintern till Kominform. 
Nerman är ansedd som en av grundarna av den svenska kommunistiska rörelsen men han 
övergick 1929 till en mer reformistisk hållning och det socialistiska partiet. Jag uppfattar de 
historiska och organisatoriska beskrivningarna i boken som intressanta. Per Meurling är under 
1930-talet en aktiv kommunist och insiderförfattare, senare ändrar han åsikt och år 1950 ger 
han ut boken Kommunismen i Sverige med avsikt att avslöja den svenska kommunismens rätta 
ansikte. Jag läste boken för att få en motvikt och en annan syn på mitt ”tendensiösa” källmate-
rial. Båda dessa herrar vände sig bort från kommunismen p g a att de inte kunde förlika sig 
med stalinismens demokratibegrepp. 
Ytterligare ett verk som är intressant ur historisk synvinkel är Från SKP till VPK – en antolo-
gi redigerad av Sven E Olsson som beskriver den politiska historien i Sverige efter 1900. En 
avhandling som jag kan nämna är Jan Bolins, Parti av ny typ? Skapandet av ett svenskt kom-
munistiskt parti 1917-1933 som utkom 2004. Bolin studerar vad som hände när de från början 
demokratiska vänsterpartierna förvandlades till sektioner under Komintern3, en centraliserad 
organisation med disciplinär karaktär. Studien utgår ifrån en svensk kontext och Bolin under-
stryker i sin undersökning att denna omvandling inte var en enkelriktad process, därtill kom-
                                                 
3 Kommunistiska internationalen, den tredje internationalen med säte i Moskva under åren 1919-1943. Medlemspar-
tierna utgjorde sektioner i ett världsomfattande kommunistparti. 
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mer hans hypotes om att partiets budskap inte gick hem hos de stora massorna därför att det 
helt enkelt inte var tidsanpassat. Bolin nämner kvinnornas organisation i partiet och hur de 
organiserade sig trots att det inte ansågs finnas kvinnliga särintressen. Mestadels verkar förfat-
tarna ha glömt bort att ta med kvinnor och kvinnofrågor i ovan nämnda arbeten. 
 
Forskning om arbetarkvinnor  

Det finns mycket forskning rörande arbetarkvinnor och ofta används tidningsmaterial som 
källor.  
En avhandling är Andrés Brink Pintos Med Lenin på byrån, utgiven 2008, med inriktning på 
normer, klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen under åren 1921-
1939. Brink Pinto undersöker hur normer kring klass skapades i den kommunistiska rörelsens 
beskrivningar av genus och sexualitet. Källmaterialet är tidskrifter och främst noveller med 
inriktning på både kvinnor och män i framförallt ungdomen. Undantag görs i hans avhandling 
när han undersöker Arbetarkvinnornas Tidning, då frångår han inriktningen noveller eftersom 
de är mindre vanliga i tidningen. Författaren menar att det inte finns en tydlig femininitets-
norm inom kommunismen. Han använder sig i stället av en husmodersnorm och en kamrat-
norm. Båda normerna är sedan tidigare kända inom forskningen.4 Ylva Waldemarssons defi-
nierar två dominanta femininitetsnormer inom socialdemokratin i Mjukt till formen, hårt till 
innehållet LO:s kvinnoråd 1947-1967, en yrkesarbetande kvinna och en rationell hemmafru. 
Samma slutledningar kan utläsas ur Yvonne Hirdmans studie Att lägga livet tillrätta. Tilläg-
gas kan att i hennes undersökning kommer utsagorna från statliga utredningar och inte från 
skönlitteraturen. 
Evy Gunnarsson har använt Arbetarkvinnornas Tidning och dess föregångare Röda Röster 
som källa under tidsperioden 1919-1947, då hon uppdaterar ”kvinnornas glömda historia” i 
boken Med nål och garn för socialismen. Gunnarsson vill visa de kommunistiska kvinnornas 
kamp och hon uppger att hon haft möjlighet att intervjua en del av dåtidens aktörer eftersom 
utgivningen skedde redan år 1987. Tyngdpunkten i arbetet fokuserar dock på 1920-talet p g a 
att det finns en bättre dokumentation i SKP:s arkiv från denna tid än från t ex 1930-talet. 
Ytterligare en intressant avhandling är Ulrika Holgerssons Populärkulturen och klassamhäl-
let, utgiven 2005, vilken undersöker hur arbetarkvinnan skapades i Svensk Damtidning under 
1900-talet. Genom att dekonstruera diskurser kommer hon fram till att ”arbetarkvinnan” är 
mångfacetterad och bestämd av flera diskurser samtidigt. Hon gör en intressant studie av 
Svensk Damtidnings beskrivningar av fabriksarbeterskor, tjänarinnor och sömmerskor, där de 
lägst stående är fabriksarbeterskorna. 
 
I dagsläget har jag funnit många avhandlingar och även andra arbeten som berör kvinnans 
arbetsroll och det är verkligen mycket som har skrivits. För att inte bli alltför långrandig om-
nämner jag några helt kort; Kvinnor mot kvinnor Om systerskapets svårigheter, Christina Flo-
rin, Lena Sommerstad och Ulla Wiklander, Kvinnoarbete i Europa 1759 -1950, genus, makt 
och arbetsdelning, Ulla Wiklander, Försörjd av sin hustru, genus, folklig praktik och med-
borgarskap, Leif Wegerman, Mellan arbete och familj, ett dilemma för kvinnor i 1900-talets 
Sverige, Maria Stanfors, Yrkeskvinna eller makens tjänarinna, Striden om yrkesrätten för gifta 
kvinnor i mellankrigstidens Sverige, Renée Frangeur och till sist Yvonne Hirdman som i 
många av sina arbeten redogör för arbetarkvinnans situation under mellankrigstiden.  
 

                                                 
4 Brink Pinto, Andrés, Med Lenin på byrån: normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 1921-
1939, Lund, 2008, s. 163 f. 
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Projektarbete om kommunism 

På Södertörns högskola pågick under åren 1997-2002 projektet Arioso ”Arbetarrörelsens roll i 
Östersjöområdet”. Idéströmningar, vägar till inflytande och betydelse för samhällsutveckling-
en under det ”korta” 1900-talet behandlas. Till detta projekt kan kopplas avrapporteringen, 
antologin Kommunismen hot och löfte, arbetarrörelsen i skuggan av Sovjetunionen och där 
återfinns mycket intressanta artiklar av bl a Lars Björlin, om kommunistiska frontorganisatio-
ner, Helene Carlbäck, om kvinnan och familjen i Sovjet, Jan Bolin om försvenskningens di-
lemma och Werner Schmidt, om antikommunismen. Ytterligare en publikation från samma 
projekt är Hur rysk är den svenska kommunismen, fyra bidrag om kommunism, nationalism 
och etnicitet med artiklar i ämnet av bl a Lars Björlin, Niklas Andrén, Werner Schmidt. 
 
Om den kommunistiska ideologin och om den sovjetiska förebilden 

Slutligen behandlar jag några arbeten som utgör grunden för ideologin och som kan kopplas 
till den sovjetiska kommunismen. Karl Marx och Friedrich Engels utgav redan år 1848 det 
Kommunistiska manifestet, men av dessa båda herrar så var det bara Engels som kom att skri-
va om kvinnor och socialism i Familjens, privategendomens och statens ursprung. Vad bör 
göras? av Vladimir Lenin utkom 1918, boken handlar inte om kvinnofrågor utan om press 
och propaganda. Lenin kunde omsätta socialistiska teorier i praktiken och han insåg att utan 
kvinnor kunde inte socialismen byggas! Samtida med Lenin var Alexandra Kollontaj och 
hennes arbeten har översatts av Anita Göransson t ex kvinnan och familjen. Några andra av-
handlingar och arbeten om den sovjetiska kvinnans situation under mellankrigstiden är t ex A 
Revolution of Their Own, voice of Women in Soviet History, Posadskaja, Anastasija & Engel, 
Barbara Alpern en intressant berättelse uppbyggd av kvinnornas egna minnen. Soviet people 
with female bodies preforming beauty and maternity in Soviet Russia in the mid 1930-1960s 
av Yulia Gradskova handlar som det låter om kvinnliga ideal ur en sovjetisk synvinkel och 
Women State & Revolution, soviet family policy and social Life 1917-1936 av Wendy Z. 
Goldman, boken ger en grundlig genomgång av de lagar och förändringar som påverkade 
kvinnornas situation i Sovjetunionen. 
 
Källor och källkritik 
Källmaterialet består huvudsakligen av en tidskrift, Arbetarkvinnornas tidning (AKT), utgi-
ven1930-1947 av SKP. Tidskriften förvaras på Arbetarrörelsens arkiv och på Kungliga biblio-
teket i Stockholm.  
Mitt val av tidsperiod utgår från utgivningsåret 1929/1930-1932. Tidskriften utvecklades un-
der dessa år men har ännu inte riktigt formerats. Senare förändras tidningen och blir mer lik 
en vanlig tidstypisk veckotidning. Att välja en naturligt avgränsad period är svårt i detta mate-
rial t ex ägde riksdagsval rum år 1928, 1932 och 1936. Kominterns kongresser hölls år 1928 
och 1935. Därför avgränsar jag mig till de första åren som SKP:s Kominterntrogna minori-
tetsparti Sillénfalangen ger ut denna nya kvinnoinriktade tidskrift.  
Första tidningen är ett provnummer som utkommer i december år 1929, symbolen hammaren 
och skäran i röd färg pryder omslaget. År 1930 utges 5 nr (varav ett dubbelnummer) och 1931 
utges 4 nr, varav ett nr saknas, 1932 utges 3 nr, resten saknas. Efter några år blir tidningen ett 
månadsmagasin och med tiden blev Arbetarkvinnornas tidning populär.5 Källmaterialet får 
inte lånas hem utan måste studeras och bearbetas på plats i arkivet. 
Härutöver är annat källmaterial av intresse såsom SKP:s arkiv/Vänsterpartiets arkiv om där 
finns för undersökningen relevanta partistadgar, verksamhetsberättelser och protokoll eller 

                                                 
5 Brink Pinto (2008) uppger att AKT var den kommunistiska kvinnotidning som fick störst framgång och år 1939 
nåddes en upplaga på 18 000 exemplar, s. 40. 
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övrigt partimaterial som rör kvinnofrågor. Alla handlingar som kan ge upplysningar eller be-
lysa faktiska villkor under den valda tidsperioden är av intresse.  
En svårighet är att SKP:s arkiv från år 1929 och under 1930-talets första år innehåller väldigt 
få handlingar. En trolig orsak som uppges i arkivförteckningen är att vissa delar av arkivet 
kan ha förts över till Moskva. I Moskva finns bl a handlingar från SKP för åren 1917-1941, 
för år 1930, finns t ex protokoll, korrespondens, cirkulär, internationella kvinnodagen, fackli-
ga frågor, organisation, flygblad och stenciltidningar. Mer detaljer om arkivbeståndet kan 
studeras i en översikt i två delar över svenska handlingar i ryska arkiv.6 
De första åren hade partipressen ekonomiska problem. En stor satsning gjordes på Ny dag 
som var den huvudsakliga partitidningen. År 1931 finns inte tillräckligt med pengar för att ge 
ut bl a Ny dag. Partiet vädjar till alla medlemmar att bidra med en liten summa. Denna brist 
på medel drabbade troligen även AKT och vid samma tid 1931 så uteblir ett nummer av tid-
ningen utan förklaring. Troligt är att numret aldrig trycktes.7 Troligen fick partiet någon form 
av stöd från Komintern. Det är svårt att tro att 4 000 medlemmars partiavgifter räcker för att 
driva flera tidningar runt om i landet och allt annat partiarbete utan något ekonomiskt till-
skott.8  
Källmaterialet är utan tvekan tendensiöst. Tidskriftens innehåll visar på en tydlig och klar 
målinriktning. Den politiska inriktningen var hårt styrd av Komintern och beslutet att starta 
och namnge en tidning var en sådan fråga som måste godkännas i Moskva.9 Partipressen skul-
le rikta in sig på arbetsplatserna och det blev eländesbeskrivningar i klasskampens tecken på 
ena sidan i vågskålen och solskensreportage från den första socialistiska staten Sovjet i den 
andra. Detta förhållande dominerar och färgar både reportage, noveller och insändare.  
Komintern i Moskva var centrum för de internationella kommunistpartierna. Kominterns 
pressregler skulle följas. Varje kommunistparti, anslutet till Komintern, hade rapporterings-
skyldighet. Med detta följde inte att Komintern dikterade vad som skulle skrivas i tidningen 
utan det var upp till det enskilda partiet att göra tidningar och följa Kominterns instruktioner. 
Komintern kunde dock uppmana till skriverier om något specifikt område.   
Artiklarna framställdes av kvinnokommittén i Stockholm och av dess medlemmar i lokala 
kretsar runt om i landet. Internationella reportage och noveller kom ofta från tyska/ryska 
skrivbyråer och från partikamrater i andra länder. Här är det viktigt att minnas att det tyska 
kommunistiska partiet var störst i Västeuropa, därav togs mycket material därifrån. I källma-
terialet i SKP:s arkiv återfinns en liten broschyr med goda skrivråd för arbetarkorrespondenter 
och i tidningen från 1931 så ökar antalet artiklar med signatur Arbetarkorrespondenten. När 
det gäller övriga signaturer är det svårt att dra slutsatser då en väldigt stor del av tidningens 
material är anonymt och det kan mycket väl vara en och samma person som skriver under 
flera olika signaturer. 
 
Metod 
Min avsikt är att pröva en kvalitativ metod och för att komma ifrån det organisatoriskt histo-
riska sammanhanget så kommer jag inte att välja en kronologisk indelning utan en tematisk 
indelning av uppsatsens olika avsnitt. Jag vill på ett diskursivt sätt försöka komma nära den 
”nationella” proletära arbetarkvinnan, undersöka hur ett propagandistiskt material framställde 
arbetarkvinnorna och hur den politiska påverkan, utifrån partiets mål och ideal verkade. Min 
                                                 
6 Carlbäck, Helene (red.), Sverige i ryska arkiv: guide till ryska källor om svensk historia under 1900-talet. 2, Riksarkivet, 
Stockholm, 1999, s. 135 ff. 
7 På KB finns en liten lapp där nummer 3 skulle ha förvarats med texten; ”Kommentar KB, kan ej anskaffas; antagli-
gen ej utgiven”, meddelande 9.2.1934. År 1932 finns det endast 3 nr utgivna. 
8 Brink Pinto (2008) skriver att historikern Lars Björlin har studerat Kominterns ryska arkiv och där funnit att det 
svenska partiet fick lån och bidrag från högkvarteret i Moskva, sid 41. 
9 Kvinnoutskottets protokoll, Stockholmskommunens kvinnoutskott, 1930, vol. 1 (F 9). 
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metod är att studera ord och meningar och dess betydelser på ett diskursivt vis. Att genom 
flera omgångar urval av texter och bilder sålla fram värderingar och motbilder och på så sätt 
nå fram till den ”verkliga” nationella arbetarkvinnan och hennes vardag. Jämföra förebilder 
och idealtyper med den verkliga kvinnan. Min avsikt är att främst undersöka texter i artiklar, 
reportage och insändare som behandlar svenska och sovjetiska förhållanden. 
 
Teori 
Inledningsvis tas några av de teorier och teoretiker upp som har betydelse för kvinnofrågor 
och vänsterpolitiken under mellankrigstiden. Därefter förklaras vilka teorier jag tänker pröva 
eller låter mig inspireras av i min undersökning.  
 
Från Marx och Engels till Lenin 

Karl Marx menar att ekonomi och produktion är två viktiga beståndsdelar i kapitalteorin, yt-
terligare en beståndsdel är klasskampen. Människans villkor bestäms av vad människan behö-
ver för att överleva. Han intresserar sig inte speciellt för kvinnornas situation, kvinnorna har 
inget eget problem utan samma problem som männen, alla människor blir fria om produk-
tionsförhållanden ändras. Att kvinnor lever under andra villkor än män osynliggörs. I Fried-
rich Engels bok Familjen privategendomen och statens ursprung beskrivs kvinnors underord-
ning i familjen i hemmen, han ser underordningen som ett resultat av privategendomens upp-
komst och han diskuterar lösningar. Fri blir kvinnan då hon deltar i produktionen och då be-
höver hon till viss del befrias från det husliga arbetet. Engels beskriver att det moderna sam-
hället förvandlar hushållssysslor till en samhällelig industri.10 
I Kommunistiska Manifestet, skriver de om förhållandet mellan kommunismen, proletären, 
produktionen och samhället. Den proletära familjesituationen ställs i förhållande till den bor-
gerliga/kapitalistiska familjen. De skriver t ex  
 

”Förebrår ni oss, att vi vill upphäva föräldrarnas utsugning av barnen? Vi tillstår denna förbrytelse. Men, säger 
ni, vi upphäver de ömtåligaste förhållanden, när vi istället för uppfostran i hemmet sätter samhällig uppfost-
ran. [---]  De borgerliga talesätten om familj och uppfostran, om det ömma förhållandet mellan föräldrar och 
barn, blir alltmer motbjudande, ju mer alla proletariatets familjeband sönderslites till följd av storindustrin och 
barnen förvandlas till vanliga handelsartiklar och arbetsredskap.”11 

 
Deras vision, oavsett politisk färg, om ett annat samhälle med andra förutsättningar för indivi-
ders olika roller har rötter i den franska revolutionen och upplysningstidens idérikedom12 . I 
början av 1800-talet tillkom en socialistisk teoribildning, om ett utopistiskt samhällsbygge 
utan partiprogram.13 
Diskussioner om kvinnans ställning ur en socialistisk synvinkel fördes vidare av bl a August 
Bebel, tysk socialdemokrat som utgav Kvinnan och socialismen 1913, ett standardverk för 
den kommunistiska rörelsen.14 Bebel tyckte att kvinnor och män skulle ha lika rättigheter. För 
honom var kvinnofrågan en social fråga. När den ekonomiska orättvisan upphör så finns det 
inte längre en kvinnofråga, utan jämlikhet uppnås. Bebel fortsätter på samma linje som Engels 
tidigare gjorde men Bebel beskriver mer detaljerat t ex att det egna köket skulle ersättas med 
gemensamma matsalar, där skulle bara kvinnor arbeta.  

                                                 
10 Engels, Friedrich, Familjens, privategendomens och statens ursprung: i anslutning till Lewis H. Morgans forskningar, Murbruk 
förlag, Stockholm, 2008, s. 76 ff. 
11 Marx, Karl & Engels, Friedrich, Kommunistiska Manifestet, Arbetarkultur, Göteborg, 1973, s. 51 ff. 
12 Några av kvinnorörelsens inspiratörer var Jean Jaques Rousseau, Mary Wollstonecraft och John Stuart Mill. 
13 Välkända utopister var fransmannen Charles Fournier och engelsmannen Robert Owen.  
14 http://www.marxistarkiv.se/klassiker/bebel/bebel-kvinnan_och_socialismen.pdf , 2010-05-07. 
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Två kvinnor som arbetade för kvinnors frigörelse i samma anda som Bebel var Clara Zetkin 
och Alexandra Kollontaj. Zetkin kämpade bl a för kvinnors rätt till lönearbete och med detta 
en ekonomisk frihet. Kollontaj ger redan år 1908 ut en bok som fokuserar på kvinnan och 
familjen15. Levnadsvanorna skulle ändras, på socialistisk grund. Köket skulle bort från äkten-
skapet. Moderskapet skulle vara kollektivets angelägenhet, en statlig uppgift utanför den pri-
vata sfären. Till detta kommer att hon noga redogör för de problem i tiden som kvinnor ställ-
des inför t ex den utbredda prostitutionen. Ideologiskt ansåg hon att kvinnors problematik var 
beroende av vilken klass de tillhörde. 
Lenin menar att kvinnan behövdes i den socialistiska kampen och traditionellt kvinnliga upp-
gifter ansågs fördummande. Kvinnorna skulle befrias hemuppgifter men samtidigt paradoxalt 
ändå utföra uppgifterna men då genom lönearbete och kollektivism i samhällets tjänst.16  
I produktionen skulle kvinnorna vara männens jämlikar. Moderskapet innebar en dubbelhet i 
det kvinnliga väsendet och en konflikt. Ansvaret för barn och familj och kanske andra släk-
tingar kom att ligga kvar på kvinnans lott. Hon fick en ny roll i industrisamhället och ännu 
mer att göra! 
Leninism kännetecknas av att tonvikten läggs på revolutionär politisk praktik. Lenin skrev 
själv att ”Utan en revolutionär teori kan det inte finnas någon revolutionär rörelse.”17 Det in-
nebar en bolsjevistisk organisationsmodell. Lenin tillämpade Marx & Engels teorier i prakti-
ken. Marx revolutionsteori var central för Lenin och revolution ansåg han uppstod när sociala 
problem och politiska motsättningar anhopades. Lenin menar också att staten är en våldsappa-
rat styrd av den ledande klassen. Varje försök till omstörtning från underklassen kommer att 
av staten bemötas med våld och tvång. Därför måste revolutionen ske med väpnad kamp. Det 
räcker inte att överta den borgerliga statsmakten utan den måste krossas och ersättas med en 
ny statsorganisation – en proletariatets diktatur. Även den proletära diktaturen är en våldsap-
parat men den utgör en ny statsform där skillnaden mellan klasser har upphört. Grundtanken 
är att arbetarklassen inte själva kan nå fram till klassmedvetande och till en revolutionär poli-
tisk kampform. Marxismen måste därför tillföras klassen utifrån.18 
Världen var patriarkal och för de flesta sågs arbetsdelningen mellan man och kvinna vara av 
naturen given. Socialismen kom att förverkliga många nya idéer om kvinnans frigörelse. 
 
Användbara teorier 

Max Weber har utvecklat en klassisk samhällsteori om idealtyper. Teorin låter sig inte utan 
vidare fungera i min undersökning där vardagens fabriksarbeterska försöker hinna till mjölk-
butiken efter arbetets slut. Teorin används för att förstå meningen med ett socialt handlande, 
dess orsaker och dess verkningar i ett förlopp. Analysen skall återföras till individens egna 
handlingar. Idealtypen är en fiktion, en tankebild som skapas av forskaren och framhäver vis-
sa egenskaper som inte finns men som används för att jämföra. När forskaren jämför och fin-
ner avvikelser så kan resultat uppnås. Idealtypen är inte sann men den skall vara värdeneutral 
vilket innebär att forskaren skall se vad som är, och inte vad som bör vara, och studera effek-
ter. Idealtyper finns bl a för socialt handlande, legitimitet (maktutövning) och organisation 
samt för byråkratiska förvaltningsstaber. Utgångspunkten är tre olika handlingstyper som skil-
jer sig något beroende på vad man studerar.  
Ett exempel med handlingstyper för socialt handlande: a) Traditionella skäl handlar om en 
föreställning om att gamla traditioner är heliga. b) Karismatiska skäl handlar om en vördnad 
                                                 
15 Kollontaj, Alexandra, Kvinnan och familjen, Gidlund, Stockholm, 1976. 
16 http://www.marxistarkiv.se/klassiker/lenin/om_kvinnans_frigorelse.pdf, 2010-04-20, En samling av Lenins tal 
och skrifter. 
17 Lenin, Vladimir, Iljitj, Vad bör göras?, Arbetarkultur, Stockholm, 1972, sid 25. 
18 Berntson, Lennart, ”Sveriges kommunistiska parti och leninismen 1919 – 1929” i Från SKP till VPK, Zenit, Lund, 1976, s. 
110 f. 
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för en persons exceptionella egenskaper t ex hjältemod. c) Rationellt handlar om föreskriven 
ordnings legalitet.  
Den politiska organisationsmodellen är den byråkratiska idealtypen: a) Regler efter överens-
kommelse och ålägganden, skall efterlevas av medlemmarna. b) Rättsystem/regler - tillämpas 
på enskilda fall. c) Auktoritetspersonen, ledaren fattar beslut och måste själv följa ordningen. 
d) Medlemmen rättar sig efter auktoritetspersonen. e) Medlemmarna leder inte auktoriteten 
som individ utan lyder den opersonliga ordningen. Direktdemokrati skulle inte lösa grund-
läggande problem utan den skulle bli ohanterlig, därför krävs en byråkratisering inom politi-
ken för att behandla medborgarna/medlemmarna lika.19 
Webers tes; orsaken till det kapitalistiska samhällets uppkomst är de rationella former som 
ökar kapitalet. Där ingår förutsägbarhet, kalkyler, det civilrättsliga systemet och systematisk 
användning av vetenskap och teknik. Den moderna människan lärde sig behärska naturen, 
tekniken, reglera det sociala livet och producera för sin överlevnad samtidigt som grunden för 
livet, värden och ideal försvinner. Den moderna människan har fastnat i en järnbur och de 
sista människorna i denna kulturutveckling skulle kunna säga ”specialist utan ande, njut-
ningsmänniska utan hjärta, och denna nolla inbillar sig ha nått ett aldrig tidigare uppnått sta-
dium i mänsklighetens historia.” (Weber 1978:86.)”20 Weber är till viss del en nutida debattör 
inom postmodernismen.21 
 
Weber teorier inte låter sig inte utan vidare appliceras på vardaglig kvinnoforskning. Dels har 
han ett uppifrånperspektiv och metoden är framtagen utifrån ett manligt perspektiv. Webers 
forskning, begreppen rationalitet och teknik, det är manliga ord, det är inte en pigas dagliga 
bestyr som skapat Webers tankegångar. Nej, han utgår från en manlig elit och en manlig norm 
i ett patriarkalt samhälle. Jag låter mig påverkas av Dorothy Smiths kritik nedan som innebär 
att jag måste skapa en egen väg för att kunna använda Webers teorier i min undersökning.22 
Webers idealtyper kommer att få bilda ramverk för min forskning, idealtypen är SKP:s pro-
gram för kvinnor, den utgör ett tankemässigt idealtillstånd som inte existerar. Till Webers 
försvar vill jag nämna att hans teorier om demokratin, rationaliteten och järnburen är tänkvär-
da och de känns aktuella i dagens samhälle.    
 
En kritiker av den klassiska sociologin är Dorothy Smith. Hon ser disciplinen som skapad av 
män av viss klass i samhället och begreppsapparaten har utvecklats från männens position, 
uppifrån, där vardagslivet framstår som kaotiskt framställda trivialiteter som upprepas gång 
på gång och då blir teorin inte intressant ur kvinnoperspektiv. Sociologin är en karta ritad av 
män och med män som härskare. Begreppsapparaten följer de av män, och för män skapade 
och Smith tar som exempel ordet ”oavlönat hemarbete”, ett ord som kvinnoforskningen har 
begreppsliggjort utifrån lönearbetsperspektivet. Ett begrepp som är olämpligt eftersom det 
inkluderar fritid, kärlek och service. Ett annat exempel hon pekar på är ”det” som kvinnor gör 
när de ”mödrar”, det finns inte. Det blir osynligt. Språket fragmenterar både individer och 
grupper. Hon säger att forskare måste försöka konstruera sammanhang som verkligheten bry-
ter ned – och inta en motsatt position, den postmodernistiska. Jag uppfattar det som om vi 
måste utgå från kvinnors erfarenheter och aktiviteter, där kvinnorna är. Vi ska inte ta reda på 
vad kvinnor och män är, utan vi skall försöka förstå samhället struktur och funktionssätt ut-
ifrån vardagslivet - vi skall se oss omkring och inte ner på vardagslivet. Knyta samman mik-

                                                 
19 Månsson, Per, ”Max Weber”, i Andersen, Heine & Kaspersen, Lars Bo (red.), Klassisk och modern samhällsteori, Stu-
dentlitteratur, Lund, 2007, s. 73 ff. 
20 Ibid, s. 84. 
21 Ibid, s. 82 ff. 
22 Widerberg, Karin, ”Kön och samhälle”, i Andersen, Heine & Kaspersen, Lars Bo (red.), Klassisk och modern samhälls-
teori, Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 463. 
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ro- och makronivåer och begreppsliggöra dess relationer. Göra aktiviteter och aktörer begrip-
liga och visa på ett nytt och annorlunda innehåll.23  
 
En annan inspiratör ur teoretisk synvinkel är Michael Foucault och hans tankar om diskurser 
och maktteori. Foucault är av modernare årgång och hans tankegångar kommer närmare min 
undersökning än vad Weber gör, Foucaults intresse berör t ex inte makten i sig själv, utan det 
är utövningen av makt på de förtrycktas nivå som är intressant. Mikromakt riktas mot männi-
skorna i deras vardag, i verkliga situationer. Makten kommer inte från ett enda fenomen t ex 
borgarnas välde. ”Varje nätverk av relationer har sitt eget maktmönster och en relativ auto-
nomi.”24 Foucault menar att människan är en självmedveten individ, en social och kulturell 
produkt. 
Diskurser, är att forska om det redan sagda, en ordets eller meningens arkeologi. Diskursen 
har det mänskliga vetandet som det primära kunskapsobjektet. Människan är subjekt, lika med 
en person, individ, undersåte, underkastad eller utsatt25. Foucault lägger ut följande hypotes 
”jag antar att diskursproduktionen i varje samhälle på en och samma gång kontrolleras, väljs 
ut, organiseras och fördelas av ett visst antal procedurer vilkas roll är att avvärja dess makt 
och hot, att bemästra dess slumpmässighet och att kringgå dess tunga, skrämmande materiali-
tet.”26 I utestängningsprocesser är förbudet det mest bekanta och tydliga. ”Alla vet att man 
inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när som helst och, slutligen, att inte 
vem som helst får tala om vad som helst.”27 
Maktbegreppet finns i två varianter; den första är disciplinär makt vilken sätter sin prägel på 
den ”sociala kroppen” t ex i fängelse, militären, fabriken, skolan eller på sjukhuset. Rumsliga 
skapelser där individer särskiljs ur kollektivet för att disciplineras. Kännetecken är hierarkisk 
översyn, normaliserande sanktioner och integration. Disciplineringen är inte bara en nedbry-
tande och negativ kraft utan den skapar också den kriminelle, arbetaren, den lydiga militären 
och den fostrar i skolan. Målet är enligt Foucault att fostra fogliga kroppar, dugliga individer 
vilka i sin tur kan användas, omvandlas och utvecklas.28 
Den andra makten är makten som lag, den arbetar med förbud och straff som medel. Inom 
politisk teori används oftast en makt som legitimerar suveränitetsmakten och som förknippas 
med staten. Denna makt skapar institutioner och legitimeras av lagen. Foucault ansåg att den-
na syn är för snäv i förhållande till maktproblematiken. Staten är bara en effekt av det som 
möjliggör den29. Webers tre olika maktbegrepp kritiseras som en följd av detta då de inom 
den politiska teorin har ett uppifrånperspektiv.  
Makt arbetar i det moderna ”samhället inte med rättsbegrepp utan med teknik, inte med lag 
utan med normalisering, inte med straff utan med kontroll.”30 Den enskilde bedöms utifrån 
hur avvikande denne är från det normgivande beteendet. Genom omdömen, diagnoser, pro-
gnoser, normativa värderingar tar individen form. Normen är en annan makt än lagen och hör 
hemma inom disciplinen, lagen hör till suveränitetsmakten. En intressant maktprincip i Fou-
caults teorier är panoptiken31 och bekännelsen vilka båda är viktiga för den sociala kontrollen 
i det västerländska samhället.  

                                                 
23 Widerberg (2007), s. 462 ff. 
24 Lindgren, Sven-Åke, ”Michel Foucault”, i Andersen, Heine & Kaspersen, Lars Bo (red.), Klassisk och modern sam-
hällsteori, Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 255. 
25 Ibid, s. 255 f. 
26 Foucault, Michel, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 1970, B. Östlings bokför-
lag Symposion, Stockholm, 1993, s. 7. 
27 Ibid, s. 7. 
28 Lindgren (2007), s. 253 ff. 
29 Nilsson, Roddy, Foucault en introduktion, Égalité, Malmö, 2008, s. 83 f. 
30 Ibid, s. 90. 
31 Lindgren (2007), s. 255. En allseende övervakning i t ex fängelser och på arbetsplatser. 
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Foucaults beskrivning av makt är en del av varje social relation och varje relation är en makt-
relation. Han talar om en neutral makt som är öppen och föränderlig, den är ingen eget i sig 
själv utan den kan påverka, förändra och verka. Makt är inte lika med institutioner, makten 
finns före institutionen, institutionen reproducerar makten men den gör den inte. Staten, reli-
gionen, familjen, produktionen och marknaden är instanser som upptar, sprider och samordnar 
makt menar Foucault. Ett beroende finns mellan makt och vetande, vetandet kan aldrig skiljas 
från makten. De båda inriktningarna opererar och förutsätter varandra i varje maktsituation 
eller en dynamisk växelverkan. 
Vidare menar Foucault att motstånd alltid finns där makt finns. Motstånd utgörs av hinder 
som makten möter i sin rörelse t ex spontana, samordnade, isolerade, våldsamma, egennyttiga, 
oegennyttiga, kompromissvilliga, oförsonliga m.m. Makten är ett strategiskt spel, utgången är 
oviss därför att makten är föränderlig, rörlig och ömsesidig.32 
Makt är det enda som betyder något i en social relation. Makten kommer underifrån men står 
inte i motsättning till ledaren utan den är ett mer ett grundläggande mönster. Ingen makt ut-
övas utan syfte och mål men det innebär inte att den lyder ett subjekts vilja.  
Total kontroll är inte makt utan dominans och då existerar ingen maktrelation utan bara för-
tryck. All dominans är makt men all makt är inte dominans, här kommer motstånd in från t ex 
kuvade arbetarkvinnor.  
Makt är en aspekt av möten och mellanmänskliga relationer. Varje möte är beroende av ålder, 
kön, etnicitet, utbildning, fysisk styrka, erfarenhet, instabilitet, utmaningar, förändringsmöj-
ligheter m.m. Makt studeras bäst på mikronivå, makt i det lilla.33 Foucault var inte feminist 
men delar av hans teorier och angreppssätt lämpar sig för kvinnoforskning i det vardagliga. 
 
Bakgrund - ett parti av ny typ 1917 - 1932 
I maj 1917 bildades av oppositionella socialdemokrater ett parti som fick namnet Sveriges 
socialdemokratiska vänsterparti (SSV), då ett radikalt parti utan rysk anknytning och med en 
nationell botten i socialdemokratin34. Den kommunistiska internationalen (Komintern) bilda-
des i mars 1919 och ett par år senare bytte SSV namn, i enlighet med Kominterns regelverk 
för partinamn, till Sveriges Kommunistiska Parti (SKP), sektion av Komintern. Samtidigt 
antog partiet de av Lenin utarbetade villkoren för medlemskap per sektion35, de 21 teserna 
som syftade till att centralisera, likrikta och disciplinera medlemmarna efter rysk förebild. 
Åren 1917–1929 framstår som kampår då strider om rätten till självbestämmande och om an-
slutningen till den ryska kommunistiska internationalen dominerar. Flera partistrider, med 
splittringar som följd, förekom under åren 1921, 1924 och 1929. Partisprängningen 1929 är 
den viktigaste ur min forskningssynpunkt. Då splittrades partiet i två falanger, vardera uppkal-
lad efter respektive ledare, nämligen Karl Kilbom och Hugo Sillén. Den mindre Sillénfalang-
en antog fullt ut anslutningen till Komintern med dess centralstyrning från Moskva och med 
Josef Stalin som högsta ledare. Med sig fick de ca 4 000 av de tidigare 17 000 medlemmarna. 
De fick börja bygga upp sin partiapparat från början, då tidigare press, kontor och inventarier 
stannade hos, Kilbommarna. Sverige hade i december år 1929 två kommunistiska partier. 
 I min kommande undersökning, även när bara när beteckningarna ”SKP” eller ”partiet” an-
vänds, är det endast Sillénfalangen som åsyftas.  
SKP var ett litet parti, utan möjlighet till regeringsställning, arbetarrörelsens huvudparti i Sve-
rige var hela tiden Socialdemokraterna. Partiet kom dock att utmana socialdemokratin, libera-

                                                 
32 Lindgren (2007), s. 253 ff. 
33 Nilsson (2008), s. 90 ff. 
34 Meurling, Per, Kommunismen i Sverige, Wahlströms & Widstrand, Stockholm, 1950, s. 4. 
35 Nerman, Ture, Kommunisterna: från Komintern till Kominform, Tiden, Stockholm, 1949, s. 64. 
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lismen och kapitalismen i samhället. Ur historisk synvinkel är SKP en del av en internationell 
rörelse, utifrån svensk kontext, en medskapare av 1900-talet och dess ideologier. En del av 
partiets aktörer under denna tid hade det rätt svårt; de förföljdes av säkerhetspolisen, sågs som 
landsförrädare, de internerades, förtalades, de uteslöts, framställdes som ondskefulla, förrä-
diska m.m. Aktörerna närde en dröm eller ett hopp om att den socialistiska frigörelsen inte 
skulle komma från samhällets topp utan inifrån, underifrån, från proletärerna i stad och på 
land. Målet var det socialistiska fria samhället.36 
Anslutningen till Komintern 1929 innebar att partiet måste underordna sig en generallinje som 
utgick från Sovjetunionen och dess säkerhetspolitiska intressen. I Sverige var det svårt att 
förankra en revolutionär politik eftersom ingen ”revolutionär situation” förekom. Partiet kon-
kurrerade med flera arbetarorganisationer bl a SAP/LO37, SKP ”Kilbomfalangen”38 och 
SAC39. Det var viktigt att uppvisa en enad front och en egen profil. Politiken som bedrevs var 
offensiv och huvudfiende blev socialdemokratin och medelklassen t ex sattes likhetstecken 
mellan socialdemokraterna och fascisterna. De avvisade alla trevare från andra nationella 
kommunister vad det gäller enhetlighet. Socialdemokraterna ansåg sig inte ha någon som helst 
nytta av ett splittrat marginellt parti såsom SKP.40 Under perioden, inträffar i Sverige år 1931 
i maj arbetarmorden i Ådalen41. En händelse som stärker partikänslan. 
 
När det gäller kommunismen som hot så fanns i Sverige en tro inom militära kretsar att den 
socialistiska ungdomen skulle kunna strömma in i kasernerna, skjuta befälen och hissa den 
röda flaggan i stället för den blågula. Kominterns program, som gällde för SKP, gjorde ingen 
hemlighet av att den förestående revolutionen skulle få ett våldsamt förlopp. Programmet var i 
stort oförändrat fram till Komintern upphörde 194342. Det var inte bara de repressiva institu-
tionerna polis, militär och rättsväsende som skulle störtas utan även de parlamentariska insti-
tutionerna. Den nya statsformen skulle vara ett proletariatets diktatur. För Komintern var 
statsmakten alltid en form av diktatur eller klassförtryck. Först när klasserna avskaffades skul-
le ett statslöst samhälle ta form43. Trots att partiet hade jordnära frågor som t ex kamp för 
bättre arbetsvillkor i skogen så uppfattades partiet som ett lydigt redskap för Moskvas led-
ning. Från början av 1900-talet har det funnits viss statlig övervakning av kommunister. Re
dan 1914 upprättade generalstaben en polisbyrå för övervakande av utländska personer och 
personer misstänkta för brott mot rikets säkerhet. År 1923 blev det en avdelning inom Stock-
holms kriminalpolis. Där upprättas register över kommunister. I början av 30-talet spreds 
denna organisation till andra svenska städer. Från militärt håll utfärdades 1928 bestämmelse
om en upplysnings- och underrättelsebyrå (UB), som blev centrum i ett landsomfattande 
övervakningsnät. Omfattande uppgifter om personer samlades in och exempelvis år 1934
fanns 100 000 personer registrerade som kända eller misstänkta kommunis 44

-

r 

 
ter.  

                                                

 
Omvärldsproblematik 1928-1932 

På hösten år 1929 kraschar börsen på Wall Street och en kris utlöses som kom att skaka om en 
stor del av de finansiella marknaderna runt om i världen. De arbetslösas skara, den industriella 

 
36 Bolin, Jan, Parti av ny typ?: skapandet av ett svenskt kommunistiskt parti 1917-1933, Acta Universitatis, Edsbruk, 2004, s. 
5 ff.  
37 Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och Landsorganisationen.  
38 År 1934 bytte partiet namn till Socialistiska Partiet. 
39 Sveriges Arbetares Centralorganisation. 
40 Carlsson, Christina, Dahlin, Einar, Nilsson, Tommy, ”SKP och 30-talet” i Från SKP till VPK: en antologi, Zenit, 
Lund, 1976, s. 151 ff. 
41 Fem personer (fyra demonstranter och en åskådare) skjuts ihjäl av militären. 
42 SOU 2002:93, Övervakning av ”SKP-komplexet”, Forskarrapport till Säkerhetskommissionen, Stockholm, 2002, s. 11. 
43 Ibid, s. 12. 
44 Ibid, s. 21. 
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reservarmén, bara växte. De var hungriga och förbittrade. De egendomslösa, som bara hade 
sin arbetskraft att sälja, drabbades hårt. Krisen nådde Sverige ett par år senare men blev inte 
så svår som i t ex Tyskland. Krisen alstrade dock uppgående medlemsiffror för ett par politis-
ka partier som båda ville framstå som nytänkare i tiden; det kommunistiska och det nazistiska. 
Det tyska kommunistpartiet var, efter det ryska, näst störst i Europa.  
 
I Sovjetunionen hade 5-årsplanen införts år 1928, och Stalin som var den högste makthavaren 
hade påbörjat vägen till ett modernare samhälle genom en omfattande industrialisering och 
konfiskering av egendom samt kollektivisering på landsbygden. I realiteten var levnadsstan-
darden låg och det fanns många arbetslösa. Det var rädsla för krig och den vunna maktens 
upplösande som nödvändiggjorde femårsplanen. Ryssarna behövde tung industri för militära 
ändamål. Stalin skapade - i fredstid - en krigsekonomi med tvångsarbete, folkomflyttningar 
och en propagandamaskin. Centralismen och byråkratin var produkter där makten koncentre-
rades till Stalin själv, som diktator. Organisatoriskt var de militaristiska dragen tydliga, ord-
ningar skapades för industrin som t ex kol-, olje- och spannmålsfronten. Statsapparaten för-
vandlas till en polis- och militärstat. Det fanns inte utrymme för individuell frihet om planen 
skulle genomföras. En aspekt är att det tyska samhället som uppkommer efter 1933 kan ses 
som en parallell till det ryska men Tyskland hade en mer utvecklad social nivå och de hade 
bättre ”teknik”45. 
Under dessa år påbörjar Stalin en hårdare arbetslagstiftning. Arbetsböcker införs med upplys-
ning om tidigare arbeten, bestraffningar, passtvång och förflyttningar. En lång rad med poli-
tiska processer och dödsdomar inleds runt om i Sovjet. Under år 1932 lider befolkningen 
dessutom av en svår hungersnöd. 
 
Kvinnofrågor, kvinnoarbete och kommunism 1917- 1929 

Redan år 1917 tog Kata Dalström på SSV:s kongress upp partiets inställning till den socialis-
tiska kvinnorörelsen. Dalström ville att kongressen skulle erkänna kvinnorna som jämlika 
kamrater. Partiet tog då från början ställning för att de skulle verka för att ingen skillnad mel-
lan män och kvinnor skulle göras, vare sig i samhället eller vad det gäller politisk medborgar-
rätt. Kvinnans rätt och skyldigheter skulle gå hand i hand med mannens. Ingen särorganisation 
för kvinnor behövdes. Visserligen var man medveten om att kvinnor hade annorlunda villkor i 
förhållandet produktiva mödrar men partiet skulle inte verka för särskilda kvinnointressen. 
Kvinnan skulle betraktas som en jämbördig kamrat lika männen.46 
Trots denna partipropå skapades, runt om i Sverige, kvinnoklubbar med ett sakta stigande 
medlemsantal och de kom år 1918 att bilda Sveriges vänstersocialistiska kvinnoklubbars sam-
organisation. Varje klubb fick själva avgöra om de ville ansluta sig till SSV. De var ganska 
självständiga och startade en egen tidning, Röda Röster. Sidorörelser som denna kunde enligt 
stadgarna bildas, trots att det inte skulle finnas särskilda kvinnointressen. Andra sidorörelse 
som tillhörde partiet fanns för t ex idrottare, intellektuella, lantarbetare och dövstumma. Det 
fanns en stor vilja att bilda sällskap.47  
På kongressen år 1921 anslöt sig alla kvinnoklubbarna till SKP och Komintern. Självständig-
heten upphörde och eftersom de inte fick arbeta i särorganisationer så fick de i stället plats i 
den centrala partiorganisationen, nu som avdelningar. Arbetet kunde dock fortsätta som tidi-
gare om än med ett namnbyte till Kommunistiska partiets kvinnoutskott. Uppgifterna var att 

                                                 
45 Meurling (1950), s. 22. 
46 Bolin (2004), s. 227 ff. 
47 Bolin (2004), s. 229. 
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samarbeta med arbetsutskottet, ge ut tidningen, bistå vid studier, leda verksamheten och agita-
tionen bland kvinnorna.48 
 
Komintern hade ett kvinnosekretariat där Alexandra Kollontaj, från år 1920, var ordförande. 
Kongress hölls 1921, då antogs riktlinjer för hur kvinnoarbetet skulle bedrivas i sektionerna 
och Clara Zetkin utarbetade ett regelverk. Organisationens uppbyggnad och inriktning stämde 
med partiets tidigare riktlinje så kursen behövde inte ändras. Kongressen fastställde även att 
Komintern skulle arbeta med firandet av den internationella kvinnodagen49.  
 

”På den andra internationella kvinnokonferensen beslöts att internationella kvinnodagen hädanefter skulle    
firas den 8 mars till minne av Petrogradkvinnornas demonstration den 8 mars 1917 som blev inledningen till 
den ryska revolutionen.”50 

Efter kongressen år 1924 följer en omorganisering till driftcellsmodellen51. År 1925 bildas 
kvinnoagitationskommittéer med både kvinnliga och manliga kamrater. Skillnaden anges vara 
en tidigare inriktning mot socialdemokratin men senare ”ett verktyg för vårt partis bolsjevise-
ring”.52 År 1926 lägger Komintern ner kvinnosekretariatet, kvinnorna skulle integreras i par-
tiet. Enligt Evy Gunnarssons redovisning så steg antalet partimedlemmar under åren 1925-27,
från 7 886 till 13 058. År 1927 så var andelen kvinnor i partiet 13,5%.

 

                                                

53 Intrycket av den för-
sta tidens arbete bland kvinnorna ger intryck av att vara ett arbete som präglas av motsätt-
ningar och svårigheter precis som partiet i övrigt. Partiet var i en bildningsfas, inriktningen 
var inte klar och det var svårt att passa in i samtiden. Men det fanns hela tiden hopp och fram-
tidstro, Gunnarsson skriver; 
 

”Det var revolutionen i Sovjet och kvinnornas förändrade ställning där, och som inspirerade de kommunistis-
ka kvinnorna världen över i deras kamp och det fanns en mycket stark framtidstro när det gällde byggandet av 
det socialistiska samhället och kvinnors frigörelse.”54 

Kvinnor i arbete 

Redan på 1920-talet minskade den ekonomiska konjunkturen, arbetsköparna krävde löne-
sänkningar och de var inte förtjusta i åttatimmarsdagen som hade införts inom industrin år 
1919. Åttatimmarsdagen55 uteslöt många kvinnor från yrken såsom hembiträden, pigor, café- 
och automatpersonal och lantarbetare. I industrin fanns kvinnor inom textil- och livsmedels-
industrin. År 1920 var ca 20% av arbetarna kvinnor och år 1930 ca 19%. En industriarbetande 
kvinna betalades med 2/3 av en manlig arbetares lön. Kvinnor var ofta oorganiserade. Arbets-
lösheten steg och lönerna reducerades med upp till 50 %. Institutionen Statens arbetslöshets-
kommission hade införts år 1914. Arbetarna upplevde att de behövde tigga om hjälp och hjäl-
pen var svår att få och den låga ersättningen gjorde att man ofta behövde söka hjälp hos fat-
tigvården, särskilt om man hade en familj att ta hand om. Tiden är före kollektivavtalen. Fler 
kvinnor kom ut på arbetsmarknaden men majoriteten av de lönearbetande kvinnorna fanns i 
husligt arbete. Under åren 1870–1930 ökar andelen kvinnor i husligt arbete från 65 000 till 
145 000 personer. Dessa kvinnor lydde fram till år 1926 under tjänstehjonsstadgan. Pigan 

 
48 Gunnarsson Evy, Med nål och garn för socialismen: de kommunistiska kvinnornas kamp 1917-47, Arbetarkultur, Stock-
holm, 1987, s. 22 ff. 
49 Ibid, s. 30. 
50 Ibid, s. 30. Clara Zetkin föreslog redan år 1910, på en socialistisk konferens i Köpenhamn, att en internationell 
kvinnodag skulle bildas. Förslaget fick bifall. 
51 Medlemmar organiserades efter i första hand arbetsplatstillhörighet, t ex arbetarna på en tändsticksfabrik i en viss 
stad utgjorde en driftcell. På platser där fabriker saknades utgick ordningen från en bostadscellsindelning. 
52 Gunnarsson (1987), s. 32 ff. 
53 Ibid, s. 39. 
54 Ibid, s. 13. 
55 Lag om åttatimmars arbetsdag införs inom industrin 1919, veckoarbetstiden är 48 timmar (inkl arbete på lördagar). 
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tillhörde familjen och olydnad kunde bestraffas av husbonden. Från år 1921 hade kvinnor 
rösträtt och de blev formellt jämställda männen i civilrättsliga sammanhang.56  
Från 1870-1930 sjönk födelsetalen kraftigt och befolkningsfrågan uppmärksammas. Under 
30-talets krisår kom diskussionen om gift kvinnas rätt till arbete ordentligt upp på agendan. 
Motioner lades i riksdagen om att kvinnors arbete borde förbjudas.57 

                                                 
56 Gunnarsson (1987), s. 45 ff. 
57 Ibid, s. 54. 
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Arbetarkvinnornas Tidning och Kvinnoutskottens arbete 
Efter SKP:s partisplittring 1929, återstod i Sillénfalangen58 ca 4 000 medlemmar av tidigare 
ca 17 000 totalt. Partiet var litet och svagt och få var kvinnor. SKP:s partipress Folkets Dag-
blad och kvinnotidningen Röda Röster59 behölls av den större oppositionella Kilbomsfalang-
en. Sillénarna var tvungna att starta nya tidningar som skulle motsvara den tidigare partipres-
sen. Partiets centralkommittés verkställande utskott (polbyrån) beslutade att starta dagstid-
ningen Ny Dag och Arbetarkvinnornas Tidning (AKT)60. Centralkommittén ansvarade för Ny 
Dag och kvinnoutskottet ansvarade för AKT. Kvinnoutskottet tillsatte en tidningskommitté 
med Anna Johansson som ordförande och Ruth Karlsson, Elsa Persson, Britta Nyberg och 
Lisa Johansson som ledamöter.61 

Att snabbt öka medlemsantalet och att nå ut till arbetarkvinnorna var en nödvändighet. Partiet 
hade för få medlemmar och dålig ekonomi. Partipressen var en viktig del av SKP:s strategi, 
men en dyr sådan och de har under dessa första år ofta problem med ekonomin.  

Första tidningen som kommer ut av AKT är ett provnummer och det ges ut i december 1929. I 
anmälan förklaras bl a att Sverige befinner sig i en orolig tid med motsättningar både inom 
och utom landet, i omvärlden härjar den vita terrorn62. Vikten av att föra en kamp mot kapita-
lismen och borgarklassen betonas. Kvinnor och barn tvingas in på fabrikerna och utnyttjas. 
Sveriges kapitalistklass förbereder ett imperialistiskt krig. Därefter följer avsikten med att 
utge en tidning för arbetarkvinnor: 

” ’Arbetarkvinnornas Tidning’ vill i denna för arbetarklassen allvarliga situation samla de arbetande kvinnorna 
i stad och på land till kamp mot det kapitalistiska samhällssystemet, till kamp för egna intressen. Den vill genom arbe-
tarkvinnornas egna, aktiva medverkan belysa tillståndet i det nuvarande samhället; den vill också anvisa de vä-
gar på vilka arbetarkvinnorna måste slå in för att vid de manliga kamraternas sida kunna störta kapitalismens 
Sverge.”63 

[Arbetarklassen kan segra om alla arbetets män och kvinnor sida vid sida kämpar.] 

“ ’Arbetarkvinnornas Tidning’ kallar alla ärliga arbetarkvinnor att deltaga i den kampen. Mot den kapitalistiska 
utsugningen, mot rationaliseringen och dess följder, mot det borgerliga samhällets alla klasslagar; mot rövar-
kriget mot Sovjet-Unionens arbetare och bönder; för arbetarkvinnornas aktiva deltagande i arbetarklassens 
strider, för arbetarkvinnornas ekonomisk-politiska frigörelse, för försvaret av Sovjet-Unionen, för upprättan-
det av proletariatets diktatur, för det kapitalistiska Sverges fullständiga krossande! Till den kampen kallar ‘Ar-
betarkvinnornas Tidning’ alla arbetets kvinnor i stad och på land!”64 

De flesta tidningsartiklarna kom att spegla industriarbeterskornas liv och problem. Kvinno-
sekretariatet (i Moskva) är inte nöjda med provnumret trots att försäljningen gått bra. De säger 
att tidningen inte framhäver ett tydligt politiskt ansikte, den var för neutral. SKP:s polbyråmö-
te instämmer men menar att kritiken inte går att bemöta då kvinnoarbetet nyss startats upp och 
omständigheterna under vilka tidningen skall utges inte är helt klara. Mötet diskuterar om 
tidningen bara skall utkomma vid speciella tillfällen. För att råda bot på ovan nämnda brister 

                                                 
58 SKP, ”Sillénfalangen”, första konstituering hölls på den åttonde kongressen, 30 nov - 2 dec 1929. Då antogs parti-
et riktning, uppgifter och organisering. 
59 Röda Röster utgavs under åren 1919-1930. 
60 Polbyråns protokoll, nr 1, 8 dec 1929. Beslutades att starta en Arbetarkvinnornas tidning. Först i protokoll nr 6, 3 
feb 1930, fastställdes tidningens namn till Arbetarkvinnornas Tidning. Detta efter att kvinnosekretariatet (i Moskva) 
godkänt kvinnoutskottets namnförslag. 
61 Kvinnoutskottets protokoll, Stockholmskommunens kvinnoutskott, 1930, vol. 1 (F 9). I texten framgår att partiets 
nya kvinnotidning skall utkomma med ett provnummer i december år 1929. 
62 Terror utförd av reaktionära konservativa grupper i samhället, t ex under det ryska inbördeskriget 1918-1922 så 
stred vit terror mot de röda bolsjevikerna. 
63 Osignerad, ”Anmälan”, AKT, provnummer (1929), s. 2.  
64 Osignerad, ”Anmälan”, AKT, provnummer (1929), s. 2. 
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beslutar mötet att bilda två kvinnoutskott, båda med säte i Stockholm; ett gemensamt för hela 
landet, Centrala kvinnoutskottet, och ett för Stockholmsregionen.65  
I det första ordinarie numret år 1930 berättas att den kris, som den kommunistiska rörelsen i 
Sverige genomkämpade under föregående år, nu i princip är över. Partistriden visade klart och 
tydligt att utbrytarna inte kände samhörighet eller lojalitet med Komintern.  
 

”Ty det finns inga som helst förutsättningar för ett ’mellanparti’. [---] Gränserna är klart uppdragna klass mot 
klass går den, hårt och obevekligt. Något mellanting finns inte. [---] Fanflyktingar och renegater må fortsätta 
sin vandring till träsket, men vi fortsätter oförtrutet den väg, som våra ryska kamrater vandrat, den enda väg 
genom vilken proletariatet världen över kan befrias från den kapitalistiska utsugningen. Vår främsta och star-
kaste tillgång på den vägen är partiet, starkt och oslitligt sammansvetsat med den kommunistiska internationa-
len, som ensam är i stånd att förverkliga Marx, Engels och Lenins lära om den proletära revolutionens genom-
förande.”66 

I samma nummer redovisas att AKT:s provnummer sålts i 1 000 ex i Stockholm och 500 ex i 
vardera Göteborg och Gudmundå. Numret såldes slut. Vikten av att kamrater landet runt 
medverkar omtalas och att tidningen skall återspegla kvinnors tankar, liv, krav och kamp. 
Spridningen av tidningen ökade men var beroende av om det fanns kvinnoutskott på orten. I 
de kretsar/kommuner där det bara fanns män ansåg sig dessa inte kunna sälja en kvinnotid-
ning. Kvinnoutskotten var medvetna om detta problem och de diskuterar argument för att lösa 
frågan67. I nr 5-6 för år 1930 finns en notis om ett bra tips för att sprida intresset för tidningen. 
”När du har läst A. K. T. bör du inte slänga undan tidningen, utan låt din arbetskamrat eller 
grannar läsa. Du kan bidra till att få vår tidning läst av alla arbetarkvinnor.” 
Kvinnoutskotten hjälper även till att skapa andra tidningar t ex en tidning för hembiträden 
med namnet ”Hemslavinnan”. Tidningen uppges vara pigg, stridslysten och energisk68. 
 
Varifrån kommer artiklarna? 
Kvinnorna i tidningskommittén och centralkommittén bidrog med material och det gjorde 
även kvinnor ute i landets olika kretsar. Till detta kommer insänt material från partilösa som 
retat sig på någon orättvisa ute i landet. År 1930 trycktes en speciell broschyr avsedd för par-
tipressens skribenter med namnet ”KORT INSTRUKTION för Arbetar-korrespondenter”. Vid 
ett tillfälle uppges i tidningen att Neuer Deutschers Verlag i Berlin har givit AKT tillstånd att 
återge berättelser ur deras böcker och publikationer. En hel del färdigt material från Tyskland 
och även från Sovjet. Sanningshalten och framställningsmetoderna går i många fall inte att 
kommentera då t ex en och samma person kan ha framställt material under olika namn och 
signaturer. Det är en samtida trovärdighetsfråga. I andra fall har namngivna personer och par-
timedlemmar skrivit artiklar och det förekommer att de berättar om sina pågående uppdrag i 
olika partiprotokoll. Redaktionen har rätt att redigera om och utesluta material som inte pas-
sar. 
 
Kvinnoutskottens arbete 
Efter att ha läst tidningen och en hel del partiprotokoll så framstår utskottens kvinnor som 
ambitiösa och energiska, de går verkligen in för att följa partiets linje ”ansiktet mot arbetsplat-
sen”69 under dessa första år. Arbetet med tidningen fortgår och i tidningen redovisas utskot-
tens arbete; kvinnokonferenser på lokal nivå, studiekurser, demonstrationer, riktlinjer för 
kvinnoarbetet, arbetsplatsbesök, och ordnande av agitationsmöten m.m. De tar upp lokala och 
                                                 
65 Polbyråns protokoll, nr 1, 5 jan 1930.  
66 S.S., ”Nya krafttag för partiet och Komintern”, AKT, nr 1 (1930), s. 4.  
67 Vol. 1 (F 9), 1930-1956, otryckt häfte om arbete bland kvinnorna. 
68 Osignerad, ”Framåt!”, AKT, nr 3 (1930), s. 2. 
69 Kongressprotokoll, A1A ur dispositionstryck rörande åttonde partikongressen år 1929. 
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övergripande frågor som arbetslösheten, krigsfrågan, klassfrågan och kvinnors behov av upp-
lysning i sexuella frågor m.m. Därutöver bedrivs hjälpinsamlingar t ex till politiska fångar. 
Röda Frontförbundet är arbetarkvinnornas svar på de borgerliga kvinnornas föreningar som t 
ex Lottorna, Landsstormen, scouterna och Röda Korset. Röda Frontförbundet anordnar sani-
tetskurser, orientering, träningspromenader mm. 
Allt detta arbete och alla dessa tillfällen till möjliga diskussioner verkar mottas väl i rapporter 
(de själva producerat) i t ex partiprotokollen. Där kan även anas att arbetet inte alltid var så 
enkelt alla gånger. En av styrelsemedlemmarna kunde inte gå in och agitera på en arbetsplats 
p g a att hennes pappa arbetade där. Rädsla fanns för att han skulle komma att utsättas för 
repressalier.70  
En insändare från Timrå talar om behovet av att öka antalet medlemmar efter den senaste par-
tisplittringen. Renegaterna71 har lurat bort kvinnorna från Kominterns linje. Partiet har inte 
uppmärksammat nödvändigheten av agitation och kvinnors politiska teoretiska skolning och 
skillnaden mellan man och kvinna har gjorts för stor inom partiet före splittringen. Skribenten 
kallar detta för skötebarn och spispolitik, vilken hon menar bör få ett slut. Vi måste visa våra 
manliga kamrater att det är nödvändigt att få med kvinnorna i klasskampen. Kvinnorna måste 
upplysas om att de måste arbeta i en gemenskap där intressen sammanfaller. Nu efter splitt-
ringen måste vi göra bättre ifrån oss och veta mer om kommunismen än att vi bara tjänstgör i 
syföreningsmöten och fest- eller kaffekommittéer. Vi bör diskutera arbetarnas krav, bilda 
fackföreningar och tala om förslag till organisation, även på platser där industrier inte finns.72 
 
Arbetarkvinnan och verkligheten  

Arbetskvinnor… Grova, valkiga, spruckna händer. 
Tunga, trötta steg till fabriken och hem igen. 
Jag ser er trötta gång, jag hör era trötta steg  
som ekar mot trottoarens stenläggning. 
Ni kommer i de kyliga, grå morgnarna 
medan lättjans kvinnor sover gott och lugnt. 
Maskinerna väntar er, maskinerna hungrar, 
golv som ska skuras väntar på borste och vatten, 
små finhylta fröknars underkläder ska ni tvätta, 
ni ska sopa och städa åt andra, 
ni ska springa omkring med tidningsväska, 
ni ska stå med ryggen i kut och tacka för en slant, 
ni ska göra vad som helst, ni ska göra allt. 
Och om kvällen ska jag åter höra era steg, 
Tunga, trötta mot trottoaren. 
Ni ska hem, ni ska sova tungt och vila…[---]73 

 
I ovanstående dikt, av Gunnar Adolfsson, beskrivs arbetarkvinnans mödosamma vardagsslit. 
Med dikten, som tankeväckande exempel, redogörs för arbetarkvinnans verklighet. 
 
Ur partiets, den Röda Fackliga Oppositionens, politiska mål och kommunalpolitiska krav på 
förändringar av arbetsvillkor hämtar jag de krav som skall utgöra en idealtyp för en proletär 
arbetarinna under 1930-talet74. Kraven kan diskuteras i fråga om vad partiet egentligen avsåg 
med begrepp som t ex korttidsarbete eller full lön vid arbetslöshet. Vad står begreppen för? 
Undersökningen får, så långt det är möjligt försöka klargöra vad som, via de skrivna artiklar-

                                                 
70 Kvinnoutskottets protokoll, Stockholmskommunens kvinnoutskott, 1930, vol. 1 (F 9).   
71 Renegat, person/er som svikit sina ideal och som samarbetar med motståndare. 
72 Kamrat Adéle, ”Brev från Timrå”, AKT, provnummer (1929), s. 4. 
73 Adolfsson Gunnar, del av dikten ”Arbetskvinnor”, AKT, nr 2 (1931), s. 4. 
74 Kraven har publicerats i olika artiklar och i olika sammanhang under åren 1930 i nr 2, 1931 i nr 2 och 1932 i nr 3. 
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na, menas. Kraven finns upptagna i kongressmaterialet från år 1929 men då var partiet nybil-
dat, kraven hade inte problematiserats och utvecklats fullt ut under de första åren. Bara några 
få krav tar hänsyn till kvinnlig särart. Jag har avsiktligt bevarat så mycket som möjligt av det 
ursprungliga språket när jag redovisar tidningsmaterial. Orden är betydelsefulla i sitt sam-
manhang. Redovisningen bygger på kortare sammandrag av längre artiklar och reportage från 
tidningen. 
 
Mot varje försämring på arbetsplatsen 

• Löneprincip: Lika lön för lika arbete för alla. Minimilöner för efterblivna industri-
grenar, inom lantbruket och för hembiträden. För korttidsarbetare full lön med löne-
kompensation och understöd i form av hyresbidrag och skatteskrivning. 

• Arbetstid: 7 timmars arbetsdag för alla men 40 timmars arbetsvecka med bibehållen 
full lön, för hälsovådligt arbete gäller 6 timmars arbetsdag. 10 minuters betald paus 
varje timme. En månads semester med full ersättning  

• Arbetsmiljö: Bättre hygieniska förhållanden, t ex varmvatten, tvätt- och omklädnings-
rum. Rena lunchrum och matsalar med bra sittplatser. Nedsättning av arbetstempo. 

• Arbetslöshetsförsäkring: Vid arbetslöshet skall arbetslöshetsunderstöd utbetalas, full 
lön, utan tidsbegränsning. Finansieras via stat och arbetsköpare. Ersättningen skall 
motsvara en genomsnittslön, dessutom skall de arbetslösa få ett engångsbidrag på 200 
kr och befrias från skatter, och via kommunen skall de befrias från utlägg för avgifter 
som hyra, gas, elektricitet och resor på spårvagn, buss, järnväg samt båt i den närmaste 
omgivningen. Kommunen skall hålla med offentliga möteslokaler för de arbetslösa 
och för ogifta arbetslösa inrätta bostäder där de kan stanna hela dygnet. Finansieras via 
mer skatt från de förmögna. 
Den arbetslöshetskommission och de statliga nödhjälpsarbeten som finns och direkti-
ven för den statliga arbetslöshetspolitiken skall avskaffas. I stället skall arbeten ordnas 
i allmännyttan t ex inom sjukvården och bostadsbyggandet, lön följer den för yrket 
vanliga. För arbetslösas barn ordnas särskild bespisning och vård. Kommunala kom-
munistiska representanter skall stödja arbetarna och deras familjer vid strejker. 

• Förbud (särkrav, gäller även gruppen ungdomar under 18 år):  
Det är inte möjligt att låta kvinnor arbeta natt75 eller övertid och de får inte arbeta 
inom tung (gruvarbete) och hälsovådlig industri76.  
Partiet vill även ha ett förbud mot att avskeda kvinnor och gifta kvinnor. 

• Havandeskapsskydd (särkrav): Havande kvinnor får full lön 8 veckor före nedkomst 
och 8 veckor efter nedkomst. Hon garanteras få återgå till det arbete som hon hade 
före havandeskapsledigheten.77 

• Skatt: Klassbeskattning, tre grupper nämns; 1. De välbärgade 2. Arbetarna 3. De lågt 
avlönade arbetarna och bönderna som helt befrias från kommunalskatt. Skattebefrielse 
för alla som tjänar under 3 000 kr. Även avgifter som hyra, gas, elektricitet och resor 
på spårvagn, buss, järnväg samt båt skall fastställas efter klassprincipen. 
 

                                                 
75 Förbudslag finns från år 1911. SOU: 2004:43, s. 29. 
76 Förbudslag mot kvinnligt arbete under jord i gruva och stenbrott, finns från år 1900. 
http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete/artal/ 2010-05-10. 
77 Lagar infördes år 1900 och år 1912 om att kvinnor inte får arbeta inom industrin förrän 6 veckor efter nedkomst. 
Från år 1901 infördes, vid havandeskap, rätt till 4 veckors ledighet utan ersättning. 
http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete/artal/ 2010-05-10. 
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Fabriksarbeterskan 

Flest tidningsartiklar berör textil- och konfektionsindustrin. Vanligt är att vuxna kvinnor arbe-
tar vid maskinerna efter ackord, de kan på så sätt tjäna några kronor utöver den grundlön som 
är satt. Dock är grundlönen ofta så satt att det är svårt att tjäna pengar via ackordet även för 
den duktigaste. Lönen varierar från 24-26 kr i veckan till som bäst 45-50 kr i veckan. Arbets-
tiden i fabriken varierar från 8-10 tim/dag78, därtill kommer ofta övertid. Arbetstiden förlängs 
då arbetaren förväntas städa och rengöra sin maskin samt fylla på material inför nästa dags 
arbete, detta utanför ordinarie arbetstid. Kvinnor i industrin tjänar drygt 40% mindre än män 
och de har ännu inte rätt till pauser, trots att de har ett mycket högt arbetstempo. 
 
Hildur Lindberg, textilarbeterska i Norrköping, förmedlar vardagen för en gift arbeterska, hon 
sköter en vävstol på ackord. Klockan 7 på morgonen börjar arbetet, före dess skall lillflickan 
klädas och bäras till barnkrubban, sängar bäddas, matsäck lagas, rummet städas och vädras, 
om jag hinner vill säga, annars får jag ta igen på kvällen. Vi gifta kvinnor börjar vår arbetsdag 
före kl 7 ungefär kl 5. Lyckas sällan tjäna över 30 kr per vecka, ofta händer det att man inte 
får mer än vad avtalet säger, 24 kr per vecka. Kl halv 12 är det middagsrast, skyndar hem, 
lagar middagen åt mig själv och maken. Maken äter hemma. Därefter äta, diska och fixa det 
som inte hanns med på morgonen, t ex lägga lillans kläder i blöt om de ska tvättas på kvällen. 
Och vips är tiden slut, dags att skynda till fabriken. Först kl 5 är fabriksarbetet slut. Hämtar 
lillan, köper mat, bäddar sängen, lägger lillan, tvättar, klar ca kl 9. Men ibland har jag någon 
trappstädning och då är det bara att fortsätta ett tag till. Avslutningsvis säger Hildur att åtta-
timmarsdagen är en parodi för gifta kvinnor. Orsaken är kvinnans indragande i industrin, be-
roende på kvinnans låga lön, vi pressar ned lönerna för våra manliga kamrater som inte kan 
försörja en hustru. Lika lön för lika arbete är den viktigaste parollen.79 
Gift arbeterskas rätt till arbete blev en stor fråga under krisåren då massarbetslösheten växte. I 
arbetslöshetsfrågan höjdes ibland röster om att de gifta kvinnorna borde avskedas först på 
arbetsplatserna och vissa ville införa förbud för gifta kvinnor att arbeta. Den gifta kvinnan är 
drabbad av dubbelt slaveri, hon drabbas av att klavbindas vid mannens ekonomi. Trots att 
samlevnaden med mannen i tiotusende av fall är ett helvete för den gifta arbetarkvinnan, så 
kan hon inte befria sig därifrån. Hon dömdes till detta slaveri av hänsyn till barnen för att inte 
gå den ekonomiska förintelsen till mötes. Därför är hon dömd till det eviga hushållsarbetet. 
Förvärvsarbete skapar en grund för likaberättigande. Vi kämpar för de gifta kvinnornas krav. 
De gifta kvinnornas avsked löser inte arbetslöshetsfrågan. Arbetsköparna söker alltid arbetare 
till låga priser och de har funnit kvinnorna.80 
 
På Collijns konfektionsfabrik är det dåliga arbetsförhållanden som hamnat i fokus t ex måste 
arbetarna stämpla in före arbetet påbörjas, stämplar de in på slaget blir det böter. Verkmästa-
ren kollar alla hela tiden och till sin hjälp har han en kvinna på kontoret som frågar ut de an-
ställda om deras privata förhållanden. En svår synd tycks det vara att uträtta sina behov. Ty då 
flickorna någon gång går på toaletten är verkmästaren genast framme med klockan i hand och 
kontrollerar hur lång tid som åtgår. Dröjer det för länge blir besökaren underkastad förhör. Att 
ta med en tidning till matsalen är förbjudet och att tilltala en kamrat under arbete kan leda till 
avsked. Böter på 25 öre blir det för den som glömmer lunchpåsen i lunchrummet. Flickorna 
anställs vid 14-15 års ålder och får då 16,32 kr i veckolön, efter tre år skall de ha 36,32 kr i 
veckolön men då blir de avskedade istället och en ny flicka anställs. På denna arbetsplats är 
alla, även om det inte vet om det, fackligt organiserade. Kontoret drar medlemsavgiften på 

                                                 
78 Lag om 8-timmars arbetsdag införs inom industrin 1919, veckoarbetstiden är 48 timmar (inkl arbete på lördagar).  
79 Lindberg, Hildur, ”Industriarbeterskan och 8-timmarsdagen”, AKT, provnummer (1929), s. 5. 
80 Osignerad, ” Gift arbeterskas rätt till förvärvsarbete”, AKT, nr 1 (1931), s. 2. 
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lönen och förvarar medlemsböckerna. Vid behov och om man vet att man är medlem kan 
medlemsboken få lånas men den skall sedan återlämnas.81 
 
I Malmö, vid Förenade trikå, förekom trakasserier, ständig hets, utskällningar och hån. Det 
tog sig uttryck i en småkitslighet där många arbeterskor fick sina arbeten kasserade. Två 
namngivna kvinnor, som var föreståndare, hånade kvinnor som blivit halta eller råkat ut för en 
olycka. Själva disponenten anges uppträda som sedlighetsnucka. Våra kamrater stod utanför 
fabriken för att sälja en broschyr om fosterfördrivning och förebyggande åtgärder. Disponen-
ten ställde sig utanför fabriken för att kolla att ingen arbetare köpte någon broschyr. Kamra-
terna vågade inte köpa på grund av rädsla för trakasserier.82 
 
Vid Malkus Holmqvists filtfabrik tröttnade kvinnorna på en synnerligen brutal och busaktig 
tysk verkmästare som många gånger sa, att arbeterskorna var sämre än djur för dem kan man 
slå sig tillrätta med. Kvinnorna fick utskällning fast material och maskiner var dåliga. Kvin-
norna beslöt att lämna arbetsplatsen. Resultatet blev 12 nya maskiner och ett löfte att trakasse-
rierna skulle upphöra. 83Att gå ut i strejk/konflikt och vara kvinna var förknippat med extra 
svårigheter då många stod utanför fackföreningarna. Medlem i fackförening kunde få mellan 
6-16 kr/vecka i strejkstöd beroende på hur länge man tillhört föreningen. SKP samlar in peng-
ar och försöker stödja de som behöver, ofta via Internationella arbetarhjälpen (IAH). År 1931 
vädjar AKT till alla kvinnor att skänka en timlön åt dem som behöver ekonomiskt stöd. Kvin-
norna uppmanades även be sina manliga arbetskamrater att göra detsamma. IAH ordnade 
soppkök för de arbetslösa och strejkande. 
 
Tobaksmonopolet, tillhörande tobaksindustrin, sysselsatte mestadels kvinnor. Där prövades 
ett nytt arbetssystem vilket innebar en avsevärd prestationsökning. Arbeterskorna reagerar 
med harm och missnöje. Fackföreningen försöker få arbeterskorna nöjda genom en bättre för-
delning av deras innevarande löner, ett likalönesystem. Arbetsköparen är villig att erbjuda en 
vilopaus men då måste arbeterskorna arbeta 15 min längre på kvällen. Kvinnorna betackar sig 
för de båda förslagen. Löneexempel för lika arbete är en manlig lön på 70 kr i veckan och för 
kvinnor 45 kr. Här rapporteras att det höga arbetstempot leder till olyckstillbud och svårartade 
fall av nervsjukdomar.84 
 
Från metallindustrin SKF i Göteborg rapporteras att kvinnor utför samma arbete som män; 
slipning, polering och montering. Kvinnorna isoleras i en särskild byggnad vilket enligt skri-
benten gör att de kan jagas på särskilt. De får 45-50 kr per vecka i lön under en kort tid, däref-
ter kommer nedpressning av ackord och tider. Kvinnorna är rädda för de olika arbetsledarna 
och för att mista arbetet, de vågar inte ställa krav eller säga ifrån utan de ökar takten vilket tär 
på nerver och krafter. Verksledningen har beordrat en sjuksyster att under arbetstid gå runt 
och fråga om någon behöver huvudvärkspulver. Så fortsätter arbetet rastlöst, enformigt och 
jäktigt. Arbetet rationaliseras och de nu avskedade arbetarna, både män och kvinnor, har här 
ett utomordentligt tillfälle att se sanningen i vad vi kommunister alltid har slagit fast, nämli-
gen att rationalisering drar med sig arbetslöshet och lönenedpressning. Eller som överingenjö-
ren säger ”arbetarna ska frigöras från produktionen”. De som får gå får svälta och de som blir 
kvar hetsas genom den hotande frigörelsen att pressa sig ännu mer.85 I ett annat reportage om 
SKF, senare under året, sägs att särskilt kvinnor utsugs mest därför att de inte förstår att käm-

                                                 
81 T. H., ”COLLIJNS – ledande utsugarfirma inom beklädnadsindustrin”, AKT, nr 3 (1930), s. 3. 
82 Osignerad, ”Trakasserier vid Förenade Trikå i Malmö.”, AKT, nr 5-6 (1931), s. 2. 
83 Arbetarkorrespondent, ”Arbeterskor i kamp genomför lyckad aktion”, AKT, nr 4 (1931), s. 6. 
84 Carlsson, Rut, ”Tobaksmonopolet rationaliserar”, AKT, nr 1 (1929), s. 1. 
85 Cavan, ” Kvinnoarbetet vid rationaliserade S.K.F.”, AKT, nr 1 (1930), s. 1. 
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pa för sin rätt. Kvinnor uppmanas att gå med i fackföreningen och föra fram sina krav t ex 
pauser i arbetet och lika lön som tillsynes verkar vara en kvinnofråga, men det är en fråga som 
är lika viktig för männen. Männen jagas ut när kvinnor får lägre lön.86 
 
Från Tändsticksfabriken där hälften av arbetarna är kvinnor, betalas dessa slavinnor med 30-
45 kr i veckan. Arbetstiden är 9-9,5 tim/dag med ständigt pådrivande arbetsledare, rengöring 
och förberedande maskinarbeten skall ske på fritiden.87  Från Tändsticksfabriken i Västervik 
vill en läsare berätta hur hon lever i folkhemmet med 49 öre i lön/tim, med 5 dagars arbets-
vecka, ackorden är så nedpressade att de sällan stiger över timpenningen, om arbetsmiljön 
berättas att ingen fläkt eller ventilation finns trots osund lukt från rått aspvirke och sur klister-
gröt. Inte heller tvättrum, tvättställ eller matrum finns. Matsäck äts vid maskinen därför att 
fabriken ligger så långt från arbetarbostäderna så arbetarna hinner inte hem för att äta lunch.88  
 
I gummifabriken Tre Torn i Hälsingborg pågår arbetet 9-10 tim per dag istället för 8-
timmarsdag. Fabriken rationaliserar och vill reducera lönerna. Ofta finns inte material till det 
arbete som skall utföras. Då får arbeterskorna leta runt tills de hittar material och under tiden 
maskinen står stilla får de inte betalt. De får då heller inte lämna fabriksområdet förrän kl 
16.30. Ibland är lönen bara 11 kr och då dras 7 kr i skatt och 4 kr tillfaller arbeterskan. Ändå 
vill arbetsköparen rationalisera och sänka lönerna.89 
 
Andra arbetarkvinnor 

I en artikel om restaurangfacket berättas att kvinnorna i yrket grundligt utsugs och de utför det 
tyngsta arbetet mot minsta betalning, gäller bl a hjälppersonal, diskerskor, köksor och biträ-
den. En diskerska har 40 kr per månad plus mat, hon får rester och mat av sämre kvalité d v s 
sådant man inte kan servera restaurangens gäster. Till detta kommer oftast även fri bostad. 
Denna förmån vill de flesta slippa då de får bo i dåliga och trånga bostäder. Anledningen till 
de dåliga villkoren är att restaurangyrket varit ett tillfälligt yrke där lantungdom stannat en tid 
för att sedan söka sig till andra näringar. Under senare år har arbetslösheten inneburit att de 
unga tvingats stanna i yrket och först då börjat reflektera över villkoren. En ständig nyrekryte-
ring av personal har inneburit svårigheter att skapa en facklig organisation. Ännu finns tråkigt 
nog kvinnor som står främmande för organiseringens betydelse. De har inte lärt sig vikten av 
sammanhållning.90 
 
Om frågan rörande hembiträdens fackförening skriver en kvinna; vi kvinnor förstår inte vik-
ten av organisation. År 1929 finns ingen fackförening för hembiträden. Många säger att vi 
inte kan organisera oss, vi arbetar på skilda håll, det är ingen nytta med det. Se, menar skri-
benten, på café- och automatpersonalens fackförening och på skomakarna och på hamnarbe-
tarna. Dessa grupper har tillkämpat sig bestämd arbetstid och avtalsenliga löner. Fått respekt. 
I Stockholm finns en förening för hembiträden och som har krav som är bra ur facklig syn-
vinkel. Men den vågar inte kalla sig fackförening. Föreningen har funnits i 26 år men den är 
inte särskilt känd. Ledningen har aldrig på allvar tagit tag i kampen för facklig politik. Vi 
måste börja diskutera, börja agitera, både i Stockholm och ute i landet. Sprida propaganda, 
dela ut flygblad, ordna möten, strejka, ställa krav på 8 tim arbetsdag, fritt första maj efter kl 
13.00 och egen rätt att välja bostad utanför arbetsplatsen. Anslut er till den kommunistiska 
gruppen så kan vi kämpa. År 1931 går hembiträdena i 1:a majtåget för första gången och un-
                                                 
86 Metallarbeterska, ”Metallarbeterskorna och avtalsuppsägningen”, AKT, nr 4 (1930), s. 5. 
87 B., ” Tändstickor, tändstickor…”, AKT, nr 1 (1930), s. 5. 
88 Röd front, ”49 öre”, AKT, nr 2 (1931), s. 4.  
89 A. L., ”Hälsingborgs Gummifabrik A.-B. Tre Torn”, AKT, nr 3 (1930), s. 6. 
90 Johansson, Bertil, ” Utsugning inom restaurangfacket”, AKT, provnummer (1929), s. 5. 
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der egna paroller; lagstadgad 8 tim arbetsdag, slopande av köket som bostad, högre lön och 
bestämd fritid.91 
 
Brev från Fågelsta om lantarbetarkvinnor/hembiträden; utsugna för 30-45 kr/mån, börjar arbe-
ta kl 5 på morgonen med mjölkning och fortsätter arbeta till kl 20-21 på kvällen, på landet 
finns ännu inte vattenledningar utan vatten måste hämtas hela dagen. Hemslavinnan, statar-
hustrun, har det ännu värre och måste biträda med mjölkning trots många barn, ofta 7-8 st. 
Hon får så många barn p g a brist i uppfostran i sexuella frågor. De som styr i samhället är 
medvetna om det dåliga tillståndet men låter det fortgå med dåliga bostäder, ruckel till bostä-
der, som bidrar till att hålla invånarantalet nere.92  
 
Om arbetarkvinnan i Norrbotten skriver en insändare att det är stor arbetslöshet, ännu finns 
ingen industri med kvinnlig arbetskraft, kvinnor säljer sin arbetskraft på caféer, matservering-
ar, affärer och i hemmen. En del arbetar utan lön som lärlingar, löner kan vara så låga som 20-
25 kr i månaden. Många har inte förmånen att ha ett eget litet rum utan de bor hemma hos 
föräldrarna. Oreglerad arbetstid och usla arbetsförhållanden. Detta beror på att kvinnorna är 
oorganiserade. Många tror att man inte kan göra något. Nu har man skapat föreningar och 
genomfört några avtal, så förändringar är på gång.93 
 
Arbetarkvinnan och de sociala förhållandena 

[---] Arbetskvinnor… var det så ni drömde ert liv?  
Eller var ni inte unga en gång, 
gick ni inte ut någon gång i maj  
och lät er famnas och berusas? 
Drömde ni ej om ett hem och ett barn och en make,  
en make som aldrig slog, 
ett liv ett skapande liv  
och en lycka som aldrig brast? 
Det var då. Era steg var lätta och barmen hög  
allt var sprudlande gott och ungt. 
Nu: Grova, valkiga, spruckna händer,  
tunga, trötta steg till fabriken och hem igen. 
Har ni drömt om ett skapande liv,  
har ni drömt om det som skall byggas åt mänskligheten? 
Dröm då vidare, arbeta på er dröm.  
Det är ni som kan om ni vill, det är ni som skall skapa er frihet.[---]94 

 
Denna dikt, skriven av Gunnar Adolfsson och hämtad ur AKT, berör arbetarkvinnans sociala 
situation och hennes drömmar om ett bättre liv. 
 
Politiska mål 

• Boende: Expropriation av bourgeoisiens stora våningar för lindring av proletariatets 
nöd. Byggande av arbetarbostäder. Ransonering av borgarnas våningar för beredande 
av bostäder till bostadslösa, för de som bor trångt och för de som bor i hälsovådliga 
bostäder. Generell nedsättning av hyran med 30%. Förbud mot vräkning p g a arbets-
löshet, sjukdom, strejk eller svältlön. 

                                                 
91 Sammandrag rörande hembiträdes arbetsförhållanden, uppgifter hämtade ur AKT, provnummer (1929), nr 2 
(1930) och nr 2 (1931). 
92 A.P., ”Lantarbetarkvinnorna”, AKT, nr 2 (1930), s. 11. 
93 Kallenberg, Beda, ”Offensivanda i Norrbotten”, AKT, nr 3 (1930), s. 8. 
94 Adolfsson, Gunnar, ”Arbetskvinnor”, AKT, nr 4 (1931), s. 3. 
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• Skolbarn: Fritt skolmaterial åt barnen. Fri bespisning av de fattigas och småbönders 
barn.   

• Stöd till massorganisationer: idrottsklubbar, möteslokaler, internationellt hjälparbete. 
• Sjukvård: Fri sjuk- och läkarvård. Modernisera och bygga nya sjukhus. 
• Kommunala krav: De kommunister som arbetar inom de kommunala institutionerna 

skall energiskt understödja arbetare vid strejker, anslå medel, utbetala understöd, or-
ganisera bespisning och skapa kindergarten. 

• Lagändringar: I partiprogrammet nämns de mot kvinnor riktade reaktionära lagarna t 
ex fosterfördrivningslagen. 

 
Från den allmänna svenska bostadskongressen, anordnad av Hyresgästernas Riksförbund i 
Stockholm, rapporteras om intressanta föredrag rörande de fattigas bostäder, elementär bo-
stadshygien och om lantarbetarnas bostadsfråga. Missförhållanden uppdagas. Stadsläkaren i 
Malmö, Axel Höjer, säger att dåliga bostäder är en direkt orsak till eller förvärrar lungsot, 
engelska sjukan, barn- och ögonsjukdomar. Därför är det dålig samhällsekonomi att tillhanda-
hålla dåliga bostäder. Sol, kök, skafferi, dusch, tvättrum och garderober är nödvändiga. HSB 
meddelar att de inte kan fylla de fattigas bostadsbehov utan staten måste bygga bostäder åt de 
som har en lägre årsinkomst än 2 000 kr. Några påtalar att statarna har dåliga bostäder och de 
har bara råd att elda i ett enda rum. Andra grupper med bostadsproblem är barnrika familjer, 
ogifta män och ogifta kvinnor. Hyran är för hög, den slukar en tredjedel av en genomsnittlig 
inkomst. Även hyresgästskydd och byggandet av billiga statliga bostäder diskuteras.95 
  
Arbetarkvinnornas kvinnoutskott anordnade en kongress, med 150 deltagare i Stockholm. Här 
hölls föredrag om kvinnorna och arbetslösheten. Ett 10-tal kvinnor berättar om hetsen på ar-
betsplatserna, nöden i hemmen, om förhållanden på nödarbetsplatserna, om fattigvårdsmyn-
digheternas byråkrati, sjukdomar till följd av nöden, arbetslösheten och hyresvärdars ocker. 
Ett annat ämne som behandlades på kongressen var arbetarkvinnorna och krigsfaran. Kon-
gressen avslutades med en uppmaning till fortsatt kamp och sjungande av Internationalen.96  
 
En insändare påpekar att det sys onödiga saker i skolans slöjd t ex flaggor och förkläden, de 
sys i för små storlekar p g a att det inte finns tillräckligt med tyg för uppgiften. Ett onyttigt 
ämne är religionsundervisningen, särskilt då barnen lär sig psalmer och utantilläxor.97 En an-
nan insändare påpekar hur Bonniers klår folk på dyra skolböcker, hutlöst dyra, även om det är 
få sidor. Från skolan får barnen med sig hem en lista över obligatoriska skolböcker och skol-
material. Skolböcker är dyra att köpa för en familj och många gånger räcker inte 10 kr utan 
mycket mer måste läggas till. Kan föräldrarna inte skrapa ihop pengarna och köpa böckerna 
ses barnen som undermåliga individer och de får stämpeln fattigbarn. Skribenten uppmanar 
partiet att inte glömma inte bort programpunkten fria skolmaterial.98 
En ”arbetarhustru” berättar om barnbespisningen i skolan, som krävs tillstånd för att få nyttja. 
De barn som får tillstånd tror de skall få mat varje dag, men nej, ingen mat på skurlov, helger 
och inte 8 dagar innan sommarlovet börjar. När höstterminen startar dröjer det flera dagar 
innan matbespisningen är igång. Barnen borde få mat alla dagar. Grötfrukost t ex hälls upp 
innan barnen kommer in i matsalen, det gör att många barn får kall gröt. På måndagen an-
vänds mjölk från lördagen, trots att den blivit gällen. Många barn har svårt att få i sig maten 
men de tvingas äta upp vilket resulterar i att maten kommer upp igen och är till ingen nytta. 
Av rädsla äter de upp fast de inte kan. För att få rätt till bespisning måste en noggrann utred-
                                                 
95 Söderberg, Anna, ”En bostadskongress”, AKT, nr 5-6 (1930), s. 10. 
96 Osignerad, ”Arbetarkvinnorna konfererar”, AKT, nr 5-6 (1930), s. 14. 
97 Gustavsson, Hildur, ”Psalmverser och svenska flaggan”, AKT, nr 2 (1930), s. 11. 
98 S. M., ”Bonniers klår folk på pengar. Dyra – dåliga skolböcker”, AKT, nr 4 (1930), s. 4. 
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ning göras, ett hembesök görs, en osnuten tant kommer, hon blir chockad av att de fattiga har 
det så rent, rent och sunt har tantens gelikar men inte arbetarkvinnor! Vi arbetarkvinnor måste 
driva kravet bespisning alla dagar för de arbetslösas och de fattigas barn och fria skolböcker. 
Vi måste kräva att få inspektera skolorna och påverka förehållandena.99 
 
Signaturen G. T. vill förmedla vikten av att arbetarbarnen lär sig rätt värderingar i pionjärrö-
relsen. Skribenten menar att borgarna genom skolan ingjuter en patriotisk fosterlandskärlek i 
barnen. De militariserar undervisningen i skolan. Proletärbarn skall inte delta i spektakel som 
t ex idrottens militarisering och kungafjäsk som firande av Gustav Adolfdagen. Borgarpropa-
ganda som religion, scoutrörelsen och söndagsskolan är för borgarna propagandistiska verk-
tyg. Pionjärrörelsen skall lära barn se de fel och brister som finns i de borgerliga rörelserna, 
lära dem arbetarklassens dagliga kamp, barn är inte för små att lära klasstänkande, skolan 
kräver ju att barnen förstår bibeln och borgarklassens försvar. Det är en moders plikt att anslu-
ta barnen till pionjärrörelsen.100  
 
I en artikel av Rut E kritiseras ett svenskt barnhem på Lidingö, Erfeltska barnhemmet. Hem-
met uppges vara ett mönsterhem med 35 platser för barn som behöver en tids vila eller rekrea-
tion efter sjukdom. Barnhemmet är en institution och lyder under myndigheter. Köket var rent 
men rummen smutsiga. I rummen var sängarna trasiga, skrangliga och sänglinnena smutsiga. 
Alla ungarna använde samma tvål och handduk. Maten var ofta dålig och om det var maskar i 
mjölet så kokade personalen ändå gröt av mjölet och gav gröten till barnen. Till detta kom att 
personalen var på tok för få, där fanns en sköterska, en kokerska och två biträden.101  
 
Om dålig behandling inom fattigvården, i den arbetarstyrda Stockholms stad, skriver en parti-
lös arbetarhustru med signaturen M. P. Det tar oändlig tid att få hjälp. Sökande begärde ett 
litet lån till hyran och fick många frågor om livet, ekonomin och även fyra hembesök innan 
lån kunde beviljas. När mannen var arbetslös uppmanades hustrun att ta arbete och dela ut 
tidningar, i detta fall var dock hustrun inte tillräckligt stark för att arbeta p g a tidigare sjuk-
dom. Från kommunens sida sågs kvinnan som familjeförsörjare likställd mannen102, när man-
nen inte kunde försörja familjen.103  
 
Flera artiklar klagar över den rådande fattigvårdspolitiken, t ex arbetarhustrur som girigt söker 
efter varje tillfälle att få ett arbete bl a skurning och tidningsutbärning. 
”För lite för att leva för mycket för att dö, om fattigvården i en arbetarstyrd fattigvårdpolitik” 
är rubriken på en artikel i AKT. Fattigvårdssökande underkastas pinsamma förhör med frågor 
som; Har ni haft något med rättvisan att göra? Har ni skulder? Har ni pantsatt något? Har ni 
några avbetalningar? Arbetssökande måste uppvisa kort på stämpling 4 dagar i veckan och 
därefter följer inspektion av hemmet. Finns där då något som kan pantsättas så får man göra 
detta innan man får hjälp. Hembesökaren gör inte besöket för att fastställa nöden och behovet 
utan för att se om det finns något säljbart i hemmet. Hjälpsökande tvingas hämta mat på det 
tidigare skandaliserade Högalids vårdhem, mat som ofta är oätbar och de får bara en måltid 
om dagen, vilket är mycket lite att leva av. Vem minns inte sossarnas vallöften om att arbe-
tarna skulle få det bra säger skribenten Irja. Hon anser att det är ett problem att män och kvin-

                                                 
99 Arbetarhustru, ”Behöver inte barnen mat varje dag?”, AKT, nr 2 (1931), s. 5. 
100 G.T., ”Vad är och vad vill pionjärrörelsen?”, AKT, nr 2 (1930), s. 10. 
101 E. Rut, ”Maskar i gröten”, AKT, nr 5-6 (1930), s. 7. 
102 Leif Wegerman konstaterar att försörjningsplikten vid makens arbetslöshet övergick till hustrun. Hennes inkomst 
likställdes med makens. Familjen sågs som en försörjningsenhet och var som sådan föremål för lagstiftning, s. 95 ff. 
103 M.P., ”Human arbetslöshetspolitik”, AKT, nr 3 (1930), s. 5. 
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nor ödmjukt tigger och ber om hjälp. Denna vana måste bort! Alla har sin fulla rätt vid att få 
hjälp vid arbetslöshet och sjukdom, skatten de betalar ska ge dem hjälpen.104 
 
Ur lagändringssynpunkt är det främst lagen om fosterfördrivning som SKP och arbetarrörel-
sen vill ha bort. I en artikel berättas om en pågående folkrörelse i Tyskland mot detta förbud. 
Framförallt var de höga dödssiffrorna som uppstod vid illegala aborter problematiska, ett an-
nat problem var försörjningsbördan i kristider, barnen måste vara välkomna. Preventivmedel 
var förbjudet i Sverige vid denna tid och i lagstiftande kretsar fanns det en oro för att kvinnor 
skulle leva ut sin sexualitet ohämmat (främst arbetarkvinnor) om de fick tillgång till preven-
tivmedel och dessutom var det kris i befolkningsfråga, oro fanns för att befolkningen skulle 
minska. 105 
 
En annan insändare, som själv lurats till Arbetsförmedlingen, påpekar att denna bluffar med 
”luftplatser”. De annonserar om arbeten som inte finns att söka. Resultatet blir att de lockar 
unga flickor från landsbygden till Stockholm, där flickorna med Arbetsförmedlingens hjälp, 
tvingas till att ta arbeten med orimligt låga löner och med de sämsta villkoren när förespegla-
de arbeten inte finns.106  
 
Arbetarkvinnan i dikt och bild - om utseende och kropp 

I uppsatsen förekommer dikter, publicerade i AKT, med målande beskrivningar av arbetar-
kvinnans utseende och kropp. Motsvarande beskrivningar saknas helt i den övriga av tidning-
ens texter. I dikten Den drömmande textilarbeterskan beskrivs hon som liten och späd, sjutton 
år, hon vet föga om ungdom. Mödan är lång, i drömmen sjunker handen ner i knät, tråkighe-
ten när drömmen, hon är trött och längtar till kvällen107. Hon förlorar sin ungdom i fabrikens 
hårda värld. Ur en annan dikt ”Arbetskvinnor”; Arbetskvinnor… grova, valkiga, spruckna 
händer. Tunga, trötta steg, tung gång, stå med ryggen i kut och tacka för en slant, hon har en 
dröm om en make som inte slog, ett skapande liv och en lycka! Motbilden är lättjans kvinnor 
som sover lugnt och dessa små finhylta fröknars underkläder ska arbetarkvinnan tvätta.108 
Båda dikterna avslutas med uppmaningar till fortsatt kamp mot kvalen. En tredje dikt, Arbei-
dersken, handlar om den ryska arbetarkvinnan, hon är inte tyngd av arbetets träldom utan hon 
är ung, käck och hon susar fram genom fabriken. Hon är ivrig och har tusen saker att tala om, 
hon är inte alls lik den svenska arbetarkvinnan109. 
 
Det finns några mindre notiser som antyder att arbetarkvinnans utseende och kropp är en 
motbild till den borgliga kvinnan. Arbetarkvinnan har varken tid, pengar eller ork att lägga på 
flärd. En notis, utan signatur, handlar om borgartanters bekymmer att behålla hudens vithet 
med hjälp av en ansiktsmask. Huden skall inte påverkas av solstrålarna. Hyn kan bevaras 
bländande vit. Miljoner fabriksarbeterskor över hela världen skulle känna det som en befriel-
se, menar skribenten, om de själva och deras barn under den varma årstiden fick tillfälle att få 
sol och ljus.110 
 

                                                 
104 Irja, ”För litet för att leva, för mycket för att dö”, AKT, nr 5-6 (1931), s. 2. 
105 Wolf, Friedrich, ”Bort med den skändliga fosterfördrivningslagen”, AKT, nr 2 (1931), s. 1 f. 
106 Osignerad, ”Arbetsförmedlingen bluffar”, AKT, nr 5-6 (1930), s. 7. 
107 Palmaer, Margit, ”Den drömmande textilarbeterskan”, AKT, nr 2 (1930), s. 5. Dikten finns återgiven under rubri-
ken ”Sammanfattning” på s. 38 f. i denna uppsats. 
108 Adolfsson, Gunnar, ”Arbetskvinnor”, AKT, nr 4 (1931), s. 3. Dikten finns återgiven på s. 19 och s. 24 i denna 
uppsats 
109 Nilsen, Rudolf, ”Arbeidersken”, AKT, nr 3 (1930), s. 3. Dikten finns återgiven på s. 28 f. i denna uppsats. 
110 Osignerad, ”Borgartanternas bekymmer”, AKT, provnummer (1929), s. 6. 
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Den ryska mannen och idealkvinnan, här styvdottern och även modern, finns beskriven i no-
vellen De nya människorna. Den ryska mannen skildras; Med av sol och arbete glödande an-
sikten, med av svett genomdränkta arbetsblusar, han är en stor skranglig människa, under den 
högvälvda pannan blickar allvarligt med genomträngande ögon, han en högkvalificerad arbe-
tare, känner låsmekanismen in i minsta detalj, har läst mycket, arbetat mycket på sin utbild-
ning. Nästan varje år skänker han fabriken en egen uppfinning, ofta har kamraterna uppställt 
honom som kandidat till ordförandeposten i fabrikskommittén, han säger dock att spatsera 
omkring med portfölj är inte min specialité. Han av medellängd, kraftig, bredskuldrad, bär 
sommarkostym och höga fina stövlar, ansiktet är sunt och öppet, ögonen blickar klart och fast, 
faderns varma mjukhet. Han for upp och sade beslutsamt. Han får inte p g a privata orsaker 
låta modet sjunka. En beskrivning av en beslutsam och viktig man. Om den ryska styvdottern; 
En kraftig solbränd, backfisch (tonåring) med stora vackra ögon, dukar bordet, rummet har 
två fönster, på väggen en stor bild av Lenin, inredningen är enkel, råder en idealisk ordning. 
Vackra grå ögon och snygghet, ingenstans något damm. Blommor i fönstren, glas och tallrikar 
på bordet allt utströmmar behaglighet, Nadja ger honom tidningen, Marjas mjuka figur raskt 
skymtar förbi. Jag är dotter till en arbetare jag ska arbeta. En traditionell kvinnoroll speglas 
genom att kvinnan håller hemmet rent och snyggt, hon dukar, hon ger honom tidningen, hon 
som arbetat hela dagen.111  
 
I AKT är bilden av den svenska arbetarkvinnan tydlig. En identitet skapas med bilder, det 
handlar om att känna igen, tillhöra en viss grupp, kläder och kroppar tolkas i vårt inre, vi vet 
vad vi ser utan att vi behöver tänka. Stereotypen av en socialistisk man är en man med krafti-
ga muskler, uppkavlade armar, stora nävar, allvar i blicken osv, det vet vi! Men kvinnan där-
emot hur ser hon ut i mitt material? Hon avbildas som bastant, flärdfri, kortklippt, allvarlig 
och med manhaftig framtoning. Klädseln är otidsenlig, ofta fotsida kjol och nästan alltid sjal. 
Så avbildas arbetarkvinnan i AKT, en tidning gjord av kvinnor och för kvinnor. Med denna 
trista, stereotypa och föga tidsanpassade bild av den svenska arbetarkvinnan måste det ha varit 
svårt att rekrytera partimedlemmar och prenumeranter. 
Emellertid avbildas den ryska arbetarkvinnan i AKT såsom glad, frejdig, kraftfull, välmående, 
självsäker och full av livsglädje. Slutsats; om bara socialismen genomförs i Sverige kommer 
säkert den svenska arbetarkvinnan uppnå den ryska kvinnans välbefinnande. 
Typexempel på hur den svenska och ryska arbetarkvinnan illustreras i AKT finns i bilaga 

1122.   

En ny kvinna skapas! 

jal. 

! 

 
d, 

 

                                                

 

Arbeidersken 
 
Der stod en liten kvinne på et bord 
i cigarettfabrikkens spisesal. 
Hun talte – og jeg syntes hendes ord 
Klaedt som hun i flammefarvet s
 
En liten kvinne, kanskje tyve år, 
med hundre sporsmål i det brune blikk, 
en blomts i Russlands underbare vår 
Som suser gjennem verksted og fabrikk
 
Hun bad oss ta en hilsen med os hjem
“til våre sostre ved maskin och bor
og si dem at vi venter så på dem -

 
111 Svirskij, A., ”De nya människorna”, AKT, Provnummer (1929), s. 8. 
112 Figur 1-2, illustrationer av den svenska arbetarkvinnan. Figur 3-4, illustrationer av den ryska arbetarkvinnan.  
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når vil de folge våre klare spor?” 

ssland gryr  

 
. 

en Rudolf Nilsen om den pånyttfödda sovjetiska arbeterskans 

-

t-

ie-

slaveriet skall främst genomföras av kvinnorna då 
et är deras egna problem som skall lösas: 

 
n. 

ar att se till att kvinnorna själva tar hand om den offentliga bespisningen och där-
lösning i enighet med kvinnornas egna intressen: d.v.s.: befria kvinnorna från de många små 

hushållsbestyren.”115  

yckta under kapitalismen och att det är omöjligt att vinna kampen utan att få med 
kvinnorna:  

lir hon – och detta är det viktigaste - i husligt slaveri, hon förblir husets slavinna, nedtryckt av det 
ste och grövsta arbetet, hon får utföra de sysslor, som mest förslöar och förfäar männi-

skan.”116 

 
Og hennes tale blev ett eventyr 

 en dag om tusen netter – og tilslutt
om stor og strålenden av Rus

og lyser over alle folkeslag! 
 
Det var så ungt og vakkert det hun sa,

gdå handen racktes  mot oss til godda
En kamrat fra Rom fikk ropt hurra - 
en tåre glinset på hans jakkeslag.113 

 
I denna dikt berättar norrmann
arbetsglädje och framtidstro.  

 
I artikeln Hemslavinnan och den proletära revolutionen beskrivs hur Lenin förklarar kvinnor
nas befrielse hushållsbekymren och att detta är en nödvändighet för att hennes kraft skall 
kunna ägnas åt det socialistiska bygget. Befria kvinnorna från hushållsarbete framställs som 
en gigantisk, svår och tidskrävande uppgift. Befrielsen från hemslaveriet skall ske med offen
liga bespisningar och fabrikskök. Genom fabrikslagad mat kan matkvalitén höjas och priset 
sänkas. Prisfrågan är mycket viktig för att få fler att vända hemmet ryggen. I Moskva och 
Leningrad har bara 12% av befolkningen tillgång till offentliga matsalar men tillgången var
rar, på vissa ställen har 20% tillgång till matsalar. Allt finansieras genom anslag och mål i 
femårsplanen. Många miljoner rubel skall gå till 200 jättematsalar som skall leverera 
2.080.000 middagar. Medel finns även avsatta för utbildning av personal i dessa fabrikskök 

ch matsalar.114 Befrielsen från det husliga o
d

”Kvinnorna är ju också närmast intresserade av detta problem och att det löses i enighet med deras intresse
Därför har också kvinnoavdelningarna tagit hand om problemet och söker via delegeradeförsamlingar och 
masskonferenser få kvinnorna att själva lösa uppgiften. […] denna utbildning har även lagts i kvinnoavdel-
ningarnas händer, som alltså h
med säkerställa frågans 

 
I citatet ur nedanstående artikel, Kvinnans frigörelse, förklarar Nadesja Lenin att kvinnorna är 
de me t förtrs

 

”Ty den kvinnliga hälften av mänskligheten är under det kapitalistiska samhällsystemet dubbelt undertryckt. 
Arbetar- och bondekvinnan är förtryckt under kapitalismen, och förblir till på köpet t. o. m. i de mest demo-
kratiska och borgerliga republiker 1) utan politisk likställighet, ty lagen ger henne icke jämlikhet med mannen 
och 2) förb
simplaste, smutsiga

 

                                                 
113 Nilsen, Rudolf, ”Arbeidersken”, AKT, nr 3 (1930), s. 3. 
114 Osignerad, ”Hemslavinnan och den proletära revolutionen”, AKT, provnummer (1929), s. 2.   

”, AKT, provnummer (1929), s. 2. 115 Osignerad, ”Hemslavinnan och den proletära revolutionen
116 Osignerad, ”Kvinnans frigörelse”, AKT, nr 1 (1930), s. 3. 
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I andra artiklar manar V Lenin till upprop, kvinnorna skall lära sina söner att med vapen be-
kämpa bourgeoisien i sitt eget land, även ämnet Nymalthusianismen117 tillfaller Lenins arve
del. 
 
I en annan artikel visas hur förebilderna

-

 uppfattas ur en svensk synvinkel, signaturen Lilly K. 
amnger några kvinnliga ideologi

Nade
jungf
der). 
 

”Ur historien känner vi tillräckligt många exempel på kvinnor, vars politiska tänkande och handlande, vars 
-

moderlighet.”118  

i-
r. 

illäggas kan att i samma artikel och som motbild till de historiska förebilderna omnämns 
 dotter till suffragettrörelsens ledare Emeline Pankhurst. Hon beskrivs som 
agett, sen socialist, därefter kommunist och till slut som en ärkereaktionär 

ka åtgärder som genom-

 främst drabbar kvinnor är övervunnen 
ed mannen 

• Lika rösträtt och valbarhet i vad det än må vara 
reträda bondkvinnornas intressen i lokala organ 

llande (samboförhållande och ömsesidigt stöd 

kapsbrott 
• Samma bestämmanderätt över barnen från båda parter 

ilsmässa, barn och egendom 

n ska politiska förebilder; Rosa Luxemburg, Lenins hustru 
sjda Krupskaja, Alexandra Kollontaj, Louise Michel (de franska kommunadernas röda 
ru) och Larissa Reissner (den röda partisanen, en tapper medkämpe i sovjetmaktens stri-
Om dessa kvinnor sägs följande: 

kännedom och offermod för en ide varit uppfylld av ’manlig’ klarhet och logik utan att deras specifikt ’kvinn
liga’ värde därför gått förlorat. Finns det en man, som vill förneka politikern Rosa Luxemburgs djärvhet och 
universella vetande, denna kvinna som på ett underbart sätt förenade politisk aktivitet, teoretisk utbildning 
och djupaste 

 
Texten ovan länkar samman det specifikt kvinnliga med moderskapet och det manliga med 
klarhet, logik och utbildning. Förebilderna förlorar sin kvinnlighet och de riskerar anta manl
ga egenskape
T
Sylvia Pankhurst,
den vildaste suffr
konservativ. 
 

Nya rättigheter 

År 1932 kommer information, som anges vara från Moskva, om vil
förts för kvinnans befrielse i SSSR:119  
 
För kvinnan och samhället 

• Arbetslösheten som
• Fullständig politisk likställighet m

• En kvinna måste fö
• Myndig från 18 år 
• Lika rätt att delta i rikets försvar. 

 
För kvinnan såsom maka 

• Statligt registrerat äktenskap, fritt förhå
till barn), lagligt likaberättigande 

• Rätt att behålla eget namn efter äktenskap 
• Skydd för misshandel och inskränkningar i laga rättigheter genom mannen 
• Ingen straffpåföljd för äktens

• Samma rätt till sk

                                                 
117 En rörelse och en teori som vill förhindra befruktning på konstlad väg (preventivmedel). 
118 K., Lilly, ”Kvinnan i politiken”, AKT, nr 2 (1930), s. 12. 
119 Osignerad, ”Kvinnan i SSSR är likaberättigad – i kapitalismens länder är hon dubbelt utsugen”, AKT, nr 1 (1932), 
s. 12. 
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• Möjligheter till större harmoni i äktenskapet då materiella omsorger underlättas och 

• Likaberättigande för barn såväl inom som utom äktenskapet 
vid havandeskap och moderskap 

 semester före och efter nedkomst, 6 veckor för intellektuella och bondkvin-

 rubel, betalda raster under arbetstid, 2½ timme arbete 
id arbetsplatsen. 

ör kvinnan som arbetare 

t skriver N Krupskaja 1930. Vi har lärt 

dras, de nya byarna 

 koo-

t-

en kulturella efterblivenheten är som en smittsam sjukdom. Vårt land kan inte bli friskt, 

 
m 

 
växer i antal, och de kommer att innebära en befrielse från gamla levnadsformer och för den 

                                                

levnadsvillkoren förbättras. 
 
För kvinnan som moder 

• Rätt till födelsekontroll (abort) 

• Skydd mot avsked 
• 8 veckors

nor 
• Understöd till nyfött barn 16-30

½ timme rast, barnkrubbor v
 
F

• Lika lön 
• Lika semester, sanatorier och vilohem 
• Lika rätt till vård vid sjukdom 
• Understöd vid arbetslöshet 
• Förbud mot arbete i yrken som kan skada moderskapet. 

 
De första som lever under socialism 

Arbeterskor och bondekvinnor har gjort slut på förfalle
oss kalkylera ekonomin och vunnit stora framgångar industriellt. Lantbruket utvecklas och 
hästar byts ut mot traktorer. Spannmålsfabriker växer fram. Byarna förän
liknar inte de gamla. Nya livsformer, nya hus, kollektiv hushållning och en socialistisk upp-
fostran av barnen. Abc-boken når de mest avlägsna byarna, analfabetismen bland kvinnorna 
likvideras hastigt. Vi har arbetaruniversitet i Moskva där endast ungdomar som genomgått 7-
årig grundskola och 2 års allmänbildande kurs antas.  
Kvinnorna finns överallt inom rörelsen, som kvinnoorganisatörer i stad och på land. På
perativen, inom kollektiven, på högre poster och inom ledande arbeten.  
Tvättbaljan, grötgrytan, vaggan och allt annat som förbittrat de arbetande kvinnornas liv skall 
förändras, det som hindrade kvinnan att tänka på något annat och stängde in henne skall ersä
tas. Alla vardagslivets små hinder blir utsatta för en mördande kritik, man behandlar frågan 
om hur man snabbast skall bli av med denna plåga. Man uppbjuder alla krafter till att uppfost-
ra de breda massorna till ett målmedvetet liv. De efterblivna skikten måste dras med.  
D
sunt, mätt och soligt så som Lenin ville så länge det finns hungrande, sjuka, dystra och under-
tryckta människor. Just nu är det de nationella minoriteterna som arbeterskornas och bonde-
kvinnornas skikt som skall höjas och organiseras efter nya metoder. På 20-årsdagen av den
internationella kvinnodagen känner de sovjetiska kvinnorna att det är mycket lättare för de
att uppnå inte bara formell och juridisk jämlikhet utan verklig reell likställighet.120 
 
I samma tidning finns en osignerad artikel som redogör för femårsplanen och arbetarkvinnor-
nas befrielse i Sovjetunionen. Hemslavinnan befrias, både arbetar- och bondekvinnor avlastas 
sina tunga bördor genom upprättande av jättekök och offentliga matsalar samt mekaniska 
tvättanstalter. Barnkrubbor, som även behåller barnen en stund på kvällen, och lekplatser 
byggs. Numera finns rådfrågningsbyråer för barn och kvinnofrågor. Alla dessa inrättningar

 
120 Krupskaja, N., ”DEN ÅTTONDE MARS”, AKT, nr 2 (1930), s. 6 f. 
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individuella familjen. Femårsplanen kommer att förverkligas på 4 år. Förutom barnkrubbor, 
byggs och organiseras hela tiden ekonomiska institutioner, kooperativa företag och bostäder. 

arnen och den studerande ungdomen skall bespisas i de offentliga matsalarna, nya livsvillkor 

 

ittéer, allryska 
entrala exekutivkommittéer samt krets- och distriktskommittéer. Till regeringens samman-

-
 

e 
alismen. Det som var mest intressant var 

 

or 

gen sköts av fångarna själva och de har 
 dagars semester om strafftiden är ett år och 14 dagar om strafftiden är 2 år. Bönder som är 

e 

ytt-

 besöker kyrkorna ser skribenten som 
ett bevis på att den kulturella nivån har höjts, hon tycker inte kyrkan är nödvändig. Skribenten 

B
skapas, hushållsarbetet blir lättare och det improduktiva arbetet upphör. Redan nu kommer 
detta till uttryck i arbeterskans kulturella och politiska växande samt i hennes likställighet 
med mannen. Vi visar för världen vad som kan uppnås när arbetarklassen har makten. Det är
en garanti för att arvet från tsariden, varav kvinnor lidit, inom kort försvinner. 
 
Arbetar- och bondekvinnor/medlemmar av regeringen, en artikel utan avsändare, rapporterar. 
Omkring 700 kvinnor är medlemmar i Sovjetunionens centrala exekutivkomm
c
träden kommer de från landets alla hörn och bestämmer över de frågor som hänger samman 
med det socialistiska livets gestaltande. Under kongressen håller de referat över det praktiska 
arbetet de utför i de undre sovjetiska organen. Med de nya direktiv som kongressen utarbetar 
beger sig sedan dessa kvinnor tillbaka till fabriker och kollektivjordbruk.121  
 
En skandinavisk arbetardelegation har varit i Sovjetunionen, resan anordnades av Sovjetunio
nens vänner. Resan var något storartat, överallt mötte de ryska kamrater, arbetare, arbeterskor,
bönder och bondkvinnor, ivrigt sysselsatta med att genomföra 5-årsplanen på 4 år. Inga sura 
miner, utan energi, entusiasm och segertro överallt. Utav resan utkommer en större mängd 
reportage. 
Ellen Eriksson, partilös, jämför och berättar: vi fick ett kamratlig bemötande med glädje, d
var medvetna om att de gjorde ett bra arbete för soci
ordnandet av den sociala välfärden; sjukhus, sjukhem, vilohem, nattsanatorier, barnkrubbor
och barnhem. Denna verksamhet skiljer sig från den svenska genom att man lägger vikt vid 
varje barns karaktärsegenskaper, barnen uppfostras kollektivistiskt och de tar deras säregen-
skaper på allvar, på så sätt får man ett rikt material för fortsatt fostran. I Sverige skärs alla 
barn över en kam och uppfostran sker schematiskt.  
Fångvården var utmärkt organiserad. Här var det vård som gällde, fångarna bodde inte en-
samma som i vårt land utan de bodde flera tillsammans i ljusa, trevliga rum. Friheten är st
och de utsätts inte för den övervakning som vi har i väst. I fängelset, eller i arbetskolonin som 
det heter här, finns fångvaktare endast i porten. Ordnin
8
dömda får ofta resa hem och delta i skördearbetet och intagna mödrar får ta med sina småbarn 
som sköts om i barnkrubban. Den fängelsekrubba vi besökte var en mönsterkrubba. Ren, 
snygg och pedantiskt fantastisk. En dansk socialdemokrat önskar efter resan hellre bli dömd i 
en sovjetisk bra domstol än i en dansk kapitalistisk.122 
 
Överväldigande intryck återger Anna Medin, partilös tobaksarbeterska. Trots att vi inte känd
språket, som motståndarna brukar framhäva, så har man så pass psykologisk blick att man ser 
och känner om arbetarna är med eller mot. Arbeterskorna är med. Mark som ägdes och utn
jades dåligt på storgodsägarnas tid kan nu komma folket tillgodo. Om religionsfrågan berät-
tas; vi har besökt kyrkor och gudstjänster och allt som sägs därhemma är lögn. Vi har sett att 
prästerna får gå fritt men de är kolossalt smutsiga. Ingen i befolkningen har varit så smutsig 
som just prästen. Gudstjänsterna bevistas mest av gamla människor som har svårt att lösa sig 
från den mystik som den grekisk-katolska kyrkan omger sig med. Inga unga män var med 
utan endast några unga flickor. Att endast ett litet fåtal

                                                 
121 Osignerad, ”Arbetar- och bondekvinnor som medlemmar av regeringen”, AKT, nr 3 (1930), s. 4. 

930), s. 1 f. 122 Eriksson, Ellen, ”Arbetarnas o. böndernas fosterland”, AKT, nr 4, (1
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avslutar med att berätta om en poliklinik som registrerar alla barn vid födseln. De har tillgång 

t 
den 

 

g 
n 

n 
a 

er 
an sig enkel. De funderar inte på hur de ska få fina kläder eller fina skor utan de talar om 

ns även ett vintersa-
atorium för barn. Lägret tar emot barn från hela unionen och skall när det är klart ta emot ca 

arn, vid besöket kunde de ta emot 250 barn. För barnens räkning fanns ett biologiskt 
on-

ex uppges arbetarna och bönderna i 
ovjet stöna under en kommunistisk våldsdiktatur då de är dömda till upprörande slaveri. 

rda arbetslösheten, likväl som 

 jämlik-

industrin. Jorden odlas och väldiga skatter kommer upp i dagen, mycket tack vare 5-
                                                

till all möjlig elektrisk behandling. De arbeterskor och barn som var klena fick hämta dietmat 
här gratis. På kliniken fanns även en avdelning för hygienisk undervisning. Sådana här förhål-
landen kan bara förverkligas i ett socialistiskt land.123 
 
Ingen klenmodighet utan vilja och entusiasm skriver Maja Brännmark om, men det sägs inge
om hennes arbete eller partitillhörighet. Sovjet beskrivs ibland som ett paradis, det är det i 
meningen att det som sker inom femårsplanen är ett paradis jämfört med ett kapitalistiskt 
samhälle. Ännu återstår mycket innan ett socialistiskt samhälle är skapat. Sovjet är avstängt
från utländsk kredit och måste skaffa eget kapital genom att öka produktionen. Ännu har de 
inte övervunnit all efterblivenhet, smuts och brister sedan tsartiden men det går hela tiden 
framåt. Ingen klenmodighet, det ryska folket har frusit och svultit under ständiga strider. De 
visar kampvilja. Kvinnorna har varit mer förtryckta än männen och för dem har religionen 
spelat en roll. I gamla tider hette det att kvinnan inte hade någon själ, hon betecknades som 
det sköna och det onda, mänsklighetens olycka mm. I en judisk bön finns följande text; ”ja
tackar dig gud att du inte skapat mig till kvinna”. Före revolutionen hade en kvinna 70% i lö
mot vad en man tjänade. På landsbygden användes kvinnor till att dra plogen medan männe
gick efter. Ett annat exempel är att mer än hälften av befolkningen inte kunde läsa och skriv
och av dem var 70% kvinnor. Den frihet kvinnan fått har utlöst oanad energi och hon har 
trängt in överallt i företagsledningar, fackföreningar, i partiet och i statsapparaten. När man 
står inför dessa ryska kvinnor varav många bär märken från strider på barrikaderna känn
m
hur de ska förverkliga femårsplanen på 4 år. Den ryska kvinnan liknas vid en kämpande ti-
grinna som försvarar det hon kämpat och vunnit med stor strid och eftersom de haft ett infer-
no så vet de att uppskatta vad de vunnit. Det betyder mycket för kvinnans frigörelse.124 
 
Några av dessa delegater besöker ett pionjärläger på soliga Krim, där fin
n
1 000 b
vetenskapligt museum, akvarium, kasperteater, leninhörna, väggtidning och idrottsplats. Pi
järerna var käcka och hurtiga och dessutom politiskt medvetna barn.125 
 
Kritik 

År 1931 upptas hela förstasidan av AKT:s julinummer till att bemöta våldsamma, kritiska 
hetsartiklar riktade mot världens första arbetarstat. Kritiken kommer från borgerlig-
socialdemokratisk press och även från syndikalisterna. T 
S
Med hjälp av slaveriet genomför Sovjet en dumpning på världsmarknaden. Sovjetunionen bär 
skulden till kapitalismens ekonomiska kris och den fruktansvä
att arbetarfamiljer hungrar och att löner måste sänkas.126 
 
En jämförelse mellan Sovjet och Sverige görs i en AKT-artikel där 14 år av frihet och
het i Sovjet ställs mot 14 års förtryck av arbetarna i Sverige.  
Det sovjetiska ekonomiska återuppbyggandet beskrivs; hur fabriker, järnvägar och kraftverk 
av enorma dimensioner färdigställs, först inom den tunga industrin och sedan inom den lätta 

 
123 Medin, Anna, ”Glädje, entusiasm i arbetet!”, AKT, nr 4, (1930), s. 2. 
124 Brännström, Maja, ”Ingen klenmodighet, men kampvilja och entusiasm”, AKT, nr 4 (1930), s. 2 f. 
125 Anjo, ”Bland pionjärer på det soliga Krim”, AKT, nr 5-6 (1930), s. 6. 
126 Osignerad, ”1 AUGUSTI”, AKT, nr 4 (1931), s. 1. 
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årsplanen. Männen och kvinnorna arbetar sida vid sida inom alla yrken, och lika lön för sam-
ma arbete. Följande har uppnåtts i Sovjet; 7 timmars arbetsdag, 5 dagars arbetsvecka, bättre 

r, 

å demonstrationer upphävs arbetarnas yttrande- och församlingsfrihet. Kvinnor 
ch fattiga, utpinade flickor sänds till tukthus för att de begått fosterfördrivning, därför att de 

r i 
 
 

essa hetskampanjer är ett led i krigsförberedelserna mot detta 
nda land som bygger socialism. Denna kampanj i Sverige tyder på ett aktivt svenskt delta-

 
e-

 arbetaren nu har råd att köpa och då 
ppstår en viss brist. De måste först skapa den tunga industrin och sedan den lätta för att till-

ya fabriker och bostäder byggs, gemensamma resurser ransoneras om 
t. Därför hyllar vi sovjetstaten.129 

nke att källmaterialet, Arbetar-
n för hela undersökningen. 

gen utbildning utan de fick lära sig yrkeskompetensen på 

en 

-

                                                

bostäder, socialförsäkring, semester med full lön, sanatorier, jordbrukskollektiv, slagbrigade
yrkesskolor och arbetarklubbar. Är kommunister utopister, nej de är realister. De står på den 
hårda verklighetens grund. 
Folkhemmet i Sverige beskrivs; arbetslöshetsförsäkring saknas, hyrorna är de högsta i värl-
den, lönerna sjunker, lagstadgad 8 timmars arbetsdag är en chimär som arbetsköparna kring-
går och skatterna sjunker inte utan stiger. Genom mötes- och demonstrationsförbud eller ge-
nom överfall p
o
vet att de inte kan försörja ett barn. Sverige är ett hem för kapitalisterna men inte ett hem för 
arbetarna.127  
 
Tidningen anser sig även behöva gå till angrepp mot de som skriver om religionsförföljelse
Sovjetunionen. De sprider medvetet lögner och hetsar mot unionen utan att se sanningen och
lyssna på de ryska rösterna. Prästerna i Sovjet förnekar själva förföljelser och det gör även de
ryska vetenskapsmännen. D
e
gande i det imperialistiska kriget. Alla krafter måste mobiliseras till gemensam kamp till för-
svar för Sovjetunionen.128  
 
Svar på kritik av Sovjet; två brev från ett kapitalistiskt land och ett från socialismens högborg.
I USA plockar de fattiga mat ur soptunnor för att lindra hungern, där det finns varor har arb
taren inte råd att köpa dem. I Amerika eldas vetet upp och i Brasilien kastas kaffet i sjön, allt 
för att hålla priserna uppe och många svälter. Sovjet är bra men brist på kläder och vissa livs-
medel förekommer. Där har efterfrågan ökat eftersom
u
fredställa allt och alla. N
det råder bris
 
Resultat 
När svaren på frågorna redovisas nedan måste man ha i åta
kvinnornas Tidning, utgör base
 
Hur framställdes den svenska arbetarkvinnan? 
 
I den första delen av min undersökning är det arbetarkvinnan, i yrkesrollen ”fabriksarbeters-
ka”, som speglas med alla problem det kunde innebära under 1930-talets Sverige. Arbeten för 
kvinnor inom industrin krävde in
plats vid maskinerna i fabriken. Industrialiseringen utvecklades och arbetsköparna lärde sig 
alltmer utnyttja maskiner och människor för att få ut mesta möjliga ekonomiska nytta, utan 
tanke på sociala konsekvenser.  
Av undersökningen framgår att fabriksarbeterskans värderas lågt i samhället, men inom arbe
tarklassen befinner hon sig ändå i ett visst lönemässigt överläge gentemot andra, för henne 
möjliga kvinnoarbeten, inom t ex jordbruks-, restaurang- och hembiträdesmarknaderna.  

 
127 Osignerad, ”14 års folkhem”, AKT, nr 5-6 (1931), s. 5 ff. 
128 Osignerad, ”Religionsförföljelserna i Sovjet-Unionen och verkligheten”, AKT, nr 2 (1930), s. 2. 
129 A. S – g, ”Två brev”, AKT, nr 2 (1931), s. 8. 
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SKP:s viktigaste krav var lika lön för lika arbete oavsett kön, därefter bättre arbetstider och 
bättre arbetsmiljöer. Specifika kvinnokrav var införande av havandeskapsskydd och bevaran-

ynen på kvinnan; som oupp-
st, ointresserad, oorganiserad och faktiskt även som mindre vetande.   

 

h nedpressade ackord så var arbetsmiljön genom-
ående usel. Ett stort problem var att det inte existerade rum att äta sin medhavda mat i och 

g 

etskraftsreserv som arbetsköparna kunde nyttja allt 
fter godtycke och marknadens behov. De var flinka, billiga och inte minst viktigt, fackligt 

e t 

e arbetsdelning man och kvinna emellan ses som något naturligt och följer en patriarkat 
iven struktur. Mannen är den riktiga ”människan” och samhället är format utifrån hans vär-

s 
ka undergrupper; ”unga flickor”, ”ogifta kvinnor” och ”gifta kvinnor”. Att kvin-

or är olika och lever under olika levnadsförhållanden problematiseras inte i artiklarna. Resul-

ch 

-

-
d på nya möjligheter till motstånd mot kvalen. Disciplinering av 

 

, skälla 

strejkerna. 
et finns en oro för det höga och intensiva arbetstempot vid maskinerna, tillsammans med 

de av förbudslagar till skydd för kvinnan som moder. Trots detta ansåg inte partiet att det 
fanns särskilda kvinnofrågor. I partiets tidning, AKT, förmedlas s
ly
Partiets grundinställning var att gifta kvinnor skulle ha samma rättigheter och möjligheter att 
arbeta som andra grupper (män och ogifta kvinnor) i samhället.  
 
Kvinnornas industriarbeten var enformiga och jäktiga. De hade ansvar för maskin, rengöring
och påfyllning, vilket förlängde arbetsdagen. Ofta var arbetstiden längre än 8 timmar och även 
lördagar var arbetsdagar. Förutom låg lön oc
g
inga tvätt- och omklädningsrum. Ventilationen klagades det ofta över, antingen var den trasi
eller så fanns ingen sådan på arbetsplatsen. 
 
Kvinnan sågs som något annat än arbetare, hon skulle ju ändå bli mor, sköta hem och barn. 
Kvinnan var en tillfällig och utbytbar arb
e
oorganiserade. Arbetsköparna behövde inte ta samma hänsyn som gällde för männen rörand
ex löner, arbetstider, arbetsmiljöer etc.  
 
Inte i någon artikel diskuteras möjligheten för man och kvinna att dela hushållsarbetet. Rå-
dand
g
den. Kvinnan skall sköta hem och barn, som hon av naturen fått på sin lott, även om hon arbe-
tar.  
 
I AKT talas ofta om fabrikskvinnor som en enda enhet men om kvinnorna kategoriseras gör
detta i tre oli
n
tatet blir att många kvinnor ställs utanför bl a den äldre arbeterskan, den ensamma modern 
och änkan.  
 
Arbetsköparen finner kvinnorna billiga och effektiva men de måste hela tiden övervakas o
rättas i sitt arbete. Hon tänker kanske på annat? Osedlighet kanske? Arbetsledaren ser och 
kontrollerar henne hela tiden; utifall hon sänker arbetstakten, pratar, dagdrömmer, går på toa
letten för ofta eller för länge. Hon utsätts för det som Foucault talar om som Panoptik, ett 
ständigt övervakande öga. Att vänja sig vid ständigt iakttagande gör att hennes beteende kor
rigeras men hon finner allti
kvinnan sker genom en rad olika metoder som alla syftar till att normalisera in henne i ledet t
ex utskällning, hån, förhör, böter, isolering, förbud att prata eller läsa tidning, den hårdaste 
sanktion var avskedandet. 
Arbetsledarna använder maktmedel som övervakning, att hetsa kvinnorna, håna dem
på dem eller med småkitslighet kassera deras arbeten. Motstånd finns dock hela tiden, t ex 
säger kvinnorna på en fabrik nej till arbetsgivarens förslag om att förlänga arbetsdagen om 
pausrast införs. Andra tecken på motstånd är de allt fler förekommande 
D
usla arbetsmiljöer leder det till ett ökande antal olyckor och sjukdomar som t ex nervsjukdo-
mar och lungsot. Kvinnorna var en av samhällets mest utsatta grupper. 
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Andra yrkeskategorier som speglades i tidningen var lantarbete, restaurangarbete, Café- och 
Automatpersonal och hushållstjänster. Den största gruppen arbetande kvinnor under mellan-
krigstiden fanns i hushållstjänst som hembiträden. Alla de ovan nämnda yrkesgrupperna sto
utanför den lagligt reglerade arbetstiden på 8 timmar (enbart industri). Arbetet krävde oftast 
inte någon utbildni

d 

ng och lönemässigt hade alla utom Café- och Automatpersonalen (bra av-

a med männens. Män ”gör” inte samma 

ra 
t. 

sig, de 

cket 
vårt att avsätta tid för att besöka parti- eller föreningsmöten då de alltid arbetade.  

-

lön. Hon har svårt att hävda sina krav och hon är rädd för arbetsle-
arna på arbetsplatsen, de kan både skrämma och avskeda. Hon är i alla yrken en övervakad 

ut i strejk, säger nej till arbetskö-
pen. 

t arbetarkvinnan i en hustru-, moders- och kam-
troll som speglas. De problem som hon upplever runt omkring sig definierar henne och hen-

na 

rbeterska hade sällan råd med en bra bostad. Ännu värre 
ar det för statarna på landsbygden där fattigdomen och bostadsnöden var stor. Allra störst 

l, 
att 

k 

tal) väldigt låg ersättning, de tjänade mellan 5–20 kr i veckan, kost och logi ingick i lönen. 
Arbetstiden sträckte sig över veckans alla dagar och den varade för det mesta från tidig mor-
gon till sen kväll. 
Kvinnornas viktigaste krav var att slippa bo på arbetsplatsen, boendet bestod oftast av bara en 
säng i köket eller i en skrubb. Kravet med lika lön för män och kvinnor kunde inte gälla dessa 
kvinnor. Kvinnornas arbeten kunde inte konkurrer
arbete som en kvinna även om de arbetar hos samma arbetsköpare. De krav partiet ställde för 
dessa arbetare var bl a minimilöner, bättre villkor för korttidsarbetare (vanligt förekommande 
inom lantbruk) och reglerad, fastställd arbetstid.  
Bland hembiträdena så förväntades kvinnan vara ogift och blev hon gravida fick hon i de all
flesta fall sluta sin anställning. Arbetsköparen bestämde och hembiträdet fick inte säga emo
Samma ordning gällde även inom restaurantbranschen. 
Många av dessa kvinnor arbetade ofta ensamma, de hade därför svårt att organisera 
hade dålig utbildning, de förstod inte hur de skulle få det bättre och de kom som unga ofta 
direkt från landsbygden. För många av de ovan beskrivna grupperna måste det varit my
s
I tidningen förekommer sparsamt med artiklar som rör kvinnor på landsbygden. Dels låg tid
ningens säte i Stockholm och endast få artiklar inkom från kretsarna runt om i landet. 
 
Bilden av den svenska arbetarkvinnan ges i två varianter, en svag och en stark kvinna. Hon 
har i alla ovan nämnda yrken en alltför stor arbetsbörda, för långa arbetsdagar, dålig arbets-
miljö och alldeles för lite i 
d
människa. Motbilden är den starka kvinnan som får nog, går 
paren och vinner kam
 
Hur såg den svenska arbetarkvinnans vardag ut? 
 
I den andra delen av min undersökning är de
ra
nes möjligheter att orka organisera sig och delta i politiken. Det var en trött och sliten kvin
som för det mesta kom hem efter arbetet… 
 
Det mest akut socialpolitiska målet var att förbättra boendet. De dåliga bostäderna ansågs 
orsaka både sjukdomar och hälsoproblem hos barn och vuxna. HSB kunde inte bygga bostä-
der till de som tjänade under 2 000 kr per år utan de menade att staten måste subventionera 
bostäder till de fattigaste. En fabriksa
v
bostadsproblem hade barnrika familjer och ogifta män och kvinnor. De bodde på platser med 
de sämsta miljöerna och ofta trångt.  
 
En annan fråga som engagerade kvinnorna var skolan, om barnens skolböcker och om skol-
maten till de minst bemedlade. Skolbarnen skulle själva inköpa skolböcker och skrivmateria
kostnaden låg på föräldrarna, en alldeles för tung kostnad tyckte några! Det fanns böcker 
låna för de fattigaste men det ansågs genant att inte kunna ge sina barn böcker och barnen fic
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stämpeln fattigbarn. Mindre bemedlade barn kunde även få rätt till bespisning. Varje barns 
behov fastställdes efter en noggrann prövning och detta tillvägagångssätt upplevdes som 
mycket förnedrande. Denna maktutövning var disciplinerande, fostrande och övervakande i 
dåtidens samhälle. Barnen kuvades, utsorterades som annorlunda när de bespisades i särskilda 
matsalar och de kände sig tvingade att äta upp maten fast de inte kunde. Motståndet mot den-

a mänskliga förnedring kommer till uttryck, dels via artikelns offentliggörande av situatio-

älpsökande att det måste bli ett slut på att tigga och be om hjälp, hon menar att de hjälp-
ökande har rätt att få bistånd. Partiet inställning är att hjälpen till de fattiga, lågavlönade och 

l-

et arbetade aktivt för ett borttagande av Fosterfördrivningslagen. Önsk-
ärt vore att preventivmedel släpptes fritt och att alla kvinnor fick rätt till abort, precis som i 

ngsvis, gällande ovanstående frågeställning, kan konstateras 
tt den svenska arbetarkvinnan har en rad problem, även utanför arbetsplatsen, att ta itu med; 

n samt få laglig rätt (fri abort) att 
a över sin egen kropp.   

 min undersökning står den ”sovjetiska kvinnan” i centrum, både i hennes 
rkesroll och i hennes roll utanför arbetet. I dikter, noveller och i bildmaterial gestaltas den 

itet 

torier, vård och arbetslöshetsunderstöd och förbud gällande 
rbeten vilka kan skada henne som moder. Alla dessa rättigheter är genomförda i Sovjetunio-

 

merna och när 5-årsplanens förverkligades. Byarna förändras, en ny kollektiv livsstil tar form, 

n
nen och dels via skribentens krav när hon att hon vill ha insyn i skolan och vill kunna påverka 
barnens bespisning i skolan. 
 
Flest artiklar handlar om fattigvårdspolitiken och dess förnedring av fattiga och hjälpsökande. 
Det tar för lång tid att få hjälp och hjälpsökande utsätts för ingående granskningar och ett fler-
tal hembesök innan eventuellt bistånd kan utbetalas eller kvitteras ut. Skribenten uppmanar 
alla hj
s
arbetslösa inte är fungerande utan de vill ersätta hjälpen med ett eget skyddssystem för mede
lösa. 
 
AKT men även parti
v
Sovjetunionen. Men först 1938 tillåts preventivmedel i Sverige och rätten till fri abort lät drö-
ja ända till år 1975. 
 
Avslutningsvis och sammanfattni
a
bostads-, fattigdoms- och försörjningsproblem rörande barne
bestämm
 
Hur såg den kvinnliga sovjetiska idealbilden ut? 
 
I den tredje delen av
y
ryska arbetarkvinnan. Hon framställs som en bastant och glad kvinna som utstrålar modern
och självsäkerhet.  
 
De politiska åtgärder som genomförts innebär att arbetslösheten försvunnit, hon har blivit 
likställd mannen, hon är myndig och hon deltar i landets försvar. Kvinnan kan som maka och 
moder välja om hon vill leva i ett statligt registrerat äktenskap eller ett samboförhållande. Hon 
får behålla sitt namn efter äktenskap. Hon skyddas mot misshandel och blir inte straffad om 
hon är otrogen. Båda parterna har lika bestämmanderätt över barnen, lika rätt till skilsmässa, 
barn och egendom. Barn, både inom och utom äktenskapet, skall behandlas lika. Kvinnan har 
rätt till fri abort. Hon får inte avskedas vid havande- eller moderskap, hon har rätt till 4 måna-
ders ledighet vid nedkomst. Hon får bidrag för det nyfödda barnet, betalda raster under arbets-
tid och barnkrubbor finns vid hennes arbete. För kvinnan som arbetare; lika lön och semester 
som männen, rätt till vila, sana
a
nen och detta är den kvinnliga frigörelsen. Nu är hon inte bara juridiskt likställd mannen, utan
även frigjord som människa.  
 
I en artikel berättas om hur vardagslivet förändrats vid det praktiska genomförandet av refor-
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i gemensamma inrättningar länkas arbetande, ätande, tvättande och barnpassning samman i 
stora enheter. Den individuella familjen blir samhällets kollektiva angelägenhet. Barnen skall, 

ån barnkrubbor och via skolor och pionjärläger, undervisas och fostras till goda kommunis-

e poster inom kollektiv, kooperativ 
h 

från de många små hushållsbestyren. Barnkrubbor, mekaniska tvätt-
rättningar, fabrikskök och offentliga matsalar är exempel på institutioner som kvinnor gavs i 

atens överläg-
enhet och förträfflighet. Kvinnans frigörelse, konkretiserad via alla de politiska åtgärder och 

vinnans förändrade status och ställning var i sanning revolutionerande. I AKT fick läsarna ta 
medborgare.  

dig: 

e av sitt fosterland  
am arbetare 
 

h livsform 
• Hon är inte bunden av man och barn  

en kvinnliga sovjetiska idealbilden görs, via den svenska kommunisttidningen AKT, 
tillgänglig” för den svenska arbetarkvinnan. 

 

fr
ter i sann socialistisk anda.   
 
När kvinnorna befriades från hemmets tunga bördor och blev mannens jämlike i arbetet ska-
pades nya möjligheter för henne att avancera till ledand
och inom statsförvaltningen. Välkända, framgångsrika kvinnor som Alexandra Kollontaj oc
Nadesjda Krupskaja visade vägen för sina medsystrar. 
Kvinnorna gavs i uppdrag att planera, administrera och organisera offentliga institutioner i 
syfte att befria kvinnorna 
in
uppdrag att ansvara för.  
 
Överallt i tidningen förekommer hyllningsartiklar om den socialistiska Sovjetst
s
lagändringar som genomfördes under 1920-talet, var ett levande bevis därför.  
 
K
del av kvinnans förvandling från slavinna, till hyllad och aktad samhälls
 
Bilden av den sovjetiska kvinnan, som tidningen förmedlar, är enty
 

• Hon är nationalist och en stolt försvarar
• Hon är en stark, plikttrogen och strävs
• Hennes valmöjligheter är obegränsade
• Hon kan fritt välja yrke oc

• Hon är sexuellt frigjord.  
 
D
”
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SAMMANFATTNING 
Den drömmande textilarbeterskan 
 
Hjulen surrar och spolarna går 
dunkedi, dunkedi, dunk - 
hon är liten och späd, hon är sjutton år,  
men hon vet så föga om ungdom och vår […] 
 
Man har satt henne här vid maskin en gång[…] 
För vem – för vad dånar hjulens sång 
Hon vet ej – vet blott, att mödan är lång[…] 
 
Skytteln för en van liten hand[…] 
Dock, sjunker den ner i knät ibland, 
Och blicken blir borta i fjärran land[…] 
 
Inte hon ser maskinernas rad[…] 
Hon vandrar, bland bugande gröna blad  
I ett främmande land, i en främmande stad[…] 
 
Livet är fagert, livet är gott[…] 
Rosor doftar kring vita slott 
Och havet skimrar i solen blått[…] 
 
Då väcks hon - någon böjer sig ned:[…] 
I kväll är det möte – kamrat, går du med? 
Å, inte i kväll – låt mig vara ifred […] 
 
Hela min dag fabriken tar[…] 
Mina fattiga kvällar är allt jag har, 
Å, låt mig ha kvällen och drömmarna kvar[…] 
 
Kamraten släppte skyttel och tråd[…] 
Till verklig dröm har vi inte råd, 
Oss väntar handling och kamp och dåd[…] 
 
trött, tungt den unga väverskan log: 
Har jag ej fullt av möda och knog? 
Tag ej min dröm – den är mig nog[…] 
 
Då grep den äldre den yngres hand: 
Så dröm du barn, men låt drömmens brand  
Förbränna till aska träldomens band 
 
Dröm djärvt som en tapper liten soldat[…] 
Dröm högt om framtidens fria stat 
Och din stolta dröm skall bli vår, kamrat! 
 
Hjulen surrar och spolarna går[…] 
Då skrattar hon som var sjutton år: 
Ja, jag går med, och min dröm skall bli vår[…] 
 
Av Margit Palmaer för AKT   

 
Dikten skildrar den svenska textilarbeterskans tunga och slitsamma vardag men även hennes 
drömmar och förhoppningar om en friare och bättre värld. Hennes drömmar kan förverkligas, 
bara hon följer kamraten och tar upp kampen mot träldomens bojor…     
 
I min uppsats beskriver jag hur livet kunde se ut, ur ett kommunistiskt perspektiv, för en arbe-
tarkvinna i början av 1930-talet i Sverige.  
 
Källmaterialet består huvudsakligen av tidskriften Arbetarkvinnornas tidning som utgavs av 
Sveriges Kommunistiska parti. Metoden att studera ord och meningar och dess betydelser på 
ett diskursivt vis har använts. Texter i artiklar, reportage och insändare som behandlar svenska 
och sovjetiska förhållanden har undersökts. Sovjetiska förebilder och idealtyper har jämförts 
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med bilden av den svenska arbetarkvinnan. Genom flera omgångar urval av texter och bilder 
har värderingar och motbilder sållats fram, allt för att uppnå mitt syfte med denna uppsats och 
därigenom besvara frågeställningarna; Vem var den ”verkliga” nationella arbetarkvinnan, hur 
var hennes arbetssituation och hur såg hennes vardag ut?   
 
Marx och Engels, men även Lenin, ansåg inte att kvinnorna hade något eget problem utan 
samma problem som männen. Fri skulle kvinnan bli då hon deltog i produktionen, och där 
skulle kvinnor och män vara jämlikar. Att kvinnor levde under helt andra villkor än män neg-
ligerades. Endast till viss del befriades hon från det husliga arbetet. Ansvaret för barn och 
familj kom att ligga kvar på kvinnans lott. Kvinnan fick ytterligare en roll i samhället och 
ännu mer att göra!  
 
Andrés Brink Pinto påpekar att det i tidigare arbetarhistorisk forskning fanns två kvinnliga 
femininitetsnormer; en kamratnorm, den politiskt medvetna yrkeskvinnan och en husmoders-
roll. Han visar på en arbetarkvinna, heterosexuell, som blir subjekt genom relationen till fa-
milj och en arbetarklassman. I mitt källmaterial är det arbetet, den politiska kampen och där-
med den kvinnliga kamratnormen som dominerar. Kvinnans husmodersroll togs för given och 
var inte föremål för diskussion. I AKT förevisas femininitet oftast genom de fria kvinnliga 
och sköna sovjetiska förebilderna.  
Ulrika Holgersson påtalar att arbetarkvinnan var mångfasetterad men i min undersökning så 
kategoriseras hon oftast bara som en enda enhet. 
 
I uppsatsen får SKP:s program för kvinnor gestalta Webers teori om en idealtyp, nämligen ett 
tankemässigt idealtillstånd, en fiktion, som inte existerar. Detta på grund av att det i praktiken 
var helt omöjligt att, som gjordes, överföra och applicera den sovjetiska idealtypen till svens-
ka förhållanden. Det var, trots allt, fråga om två olika länder med helt olika förutsättningar. 
Utöver sociala och kulturella olikheter fanns även stora skillnader rörande ländernas industri-
ella utveckling. 
 
Foucaults teori om disciplinär makt där målet är att fostra fogliga kroppar, dugliga individer 
som i sin tur kan användas, omvandlas och utvecklas anser jag kan jämföras med hur sovjet-
samhället fungerade. Disciplineringen formade arbetarna i fabriken och fostrade barnen i sko-
lan. Via normativa värderingar tog individen form. Normen är en annan makt än lagen och 
hör hemma inom disciplinen. Kamratnormen är starkare än lagen och styrde underifrån över-
allt i samhället; på arbetsplatser, i hemmen, i skolorna, på daghemmen osv. Antingen accepte-
rade man normen eller också uteslöts man ur samhällsgemenskapen och kamratkretsen.  
 
I Sverige hade vi i början av 1930-talet en kärv ekonomisk situation i efterdyningarna av 
börskraschen på Wall Street. Kvinnans roll i industriproduktionen var ifrågasatt, på flera olika 
plan. Många menade att gifta kvinnans plats var i hemmet. Kvinnorna erhöll lägre lön än 
männen för samma arbete vilket innebar lönedumpningar på marknaden.  
 
Det var under denna tid som den kommunistiska Arbetarkvinnornas tidning startade. Det 
övergripande målet var att föra en kamp mot kapitalismen och borgarklassen och i förläng-
ningen att verka för arbetarkvinnornas ekonomisk-politiska frigörelse. Tidningen kom redan 
från starten att influeras av ideologiskt tänkande från öst och ofta hämtades artiklarna direkt 
från skribenter i Sovjet. Mycket pekar på att partiet och även dess tidningar fick direkt eko-
nomiskt stöd från Sovjet. 
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Via reportage/insändare skildras kvinnans arbets- och levnadsförhållanden under 1930-talets 
början. Kort kan konstateras att kvinnans dubbla roller som arbeterska och husmoder var svår 
att kombinera. Kvinnan fick ensam ta hela ansvaret för hem och barn. Denna arbetsfördelning 
ansågs helt naturlig och ingen ifrågasatte detta missförhållande. 
 
Tidningen gav stor plats åt partiets socialpolitiska mål avseende bl a boende, skola och fattig-
vård. Den s k ”fosterfördrivningslagen” debatterades livligt och kravet på en lagändring fram-
förs. Den rådande fattigvårdspolitiken utsätts för stark kritik. 
 
Framstegen i Sovjet och i synnerhet för den sovjetiska kvinnan ges stort utrymme i tidningen. 
En förteckning över vilka åtgärder som genomförts för kvinnans befrielse i Sovjetunionen 
finns på sid 29 i denna uppsats. Många av förbättringarna för kvinnorna i Sovjet måste ha 
framstått som ouppnåeliga mål för många svenska arbetarkvinnor. 
 
I en serie reportage redogör svenska deltagare ur en arbetardelegation om sina intryck från en 
resa till Sovjetunionen. Reportagen genomsyras av idel positiva omdömen och hyllningar till 
den framgångsrika socialpolitiken.   
 
Min hypotes att kritik eller problematiseringar av de sovjetiska idealen inte förekom har allt-
eftersom arbetet med uppsatsen framskridit visat sig stämma. Helt okritiskt har partiledningen 
inom SKP och tidningskommittén i AKT anammat de ryska idealen. Bilden av den kvinnliga 
sovjetiska idealtypen har inte nyanserats överhuvudtaget utan i stället förstärkts via subjektiva 
och glorifierande artiklar, reportage, ögonvittnesskildringar och resereportage. Den okritiska 
granskningen av sanningshalten i uppgiftslämnarnas material skapade givetvis en stor misstro 
mot Arbetarkvinnornas tidning och dess syften. Detta är troligen en av anledningarna till tid-
ningens begränsade upplagor och spridning. Inte blev det bättre av att de krav på förbättringar 
för arbetarkvinnorna som framfördes i tidningen ofta inte var av svenskt ursprung, tidsanpas-
sade och ej heller anpassade efter svenska förhållanden. Kommunismen i Sverige fick aldrig 
samma genomslagskraft som den sovjetiska förebilden, därtill var förutsättningarna alltför 
olika.  
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  Figur 1 
 

  Figur 2 
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