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Abstract 

This is a study of the trade union journal for female blue collar women in Sweden, Arbetets Kvinnor, 

between 1927 and 1931. The purpose is to examine how a female trade union activist’s constructs 

collective identity by those notions of social class, sex, and moral values that are articulated in the 

journal. The main theoretical basis is Alberto Melucci's analysis where he argues that a collective 

identity in social movements is made in an interaction between individuals, where the action 

possibilities and limits are defined. Another purpose is how the female blue collar worker's resistance 

and/or adaption to the male hegemonic trade union and the bourgeoisie hegemonic society are 

presented. The essay shows how the collective identity is made of both historical and contemporary 

images of the working class women as workers and trade union activists. It also shows that the identity 

is based on an international class struggle in which the labour women walk hand in hand with the labour 

men, embracing social democratic ideas. The conception of the woman of the labour class is 

multifaceted, for example she is pictured as a class comrade and simultaneously as a one whose main 

purpose is motherhood. Arbetets Kvinnor shows that the trade unionist women bid the bourgeoisie 

dominance resistance and it also depicts the women making opposition to the male hegemony in the 

trade union. The moral values that are presented are solidarity, responsibility and the urge of education 

into making the goal of an equal society possible to reach. 
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1. Inledning 

 

Vi är fabrikens och plogarnas män 

vi reste bygden och värnade den. 

Vi är de kvinnor som bördorna bar 

skapade lyckan och höll henne kvar.
1
 

 

 

Så lyder den tredje versen av Vi bygger landet som ingår i den socialdemokratiska arbetarrörelsens 

kampsångrepertoar. Melodin är lånad från en rysk rödgardistmarsch medan de svenska orden skrevs av 

Karl Fredriksson i det tidiga 1930-talet.
2
 Jag antar att den har sjungits på många fackliga kongresser, 

möten och samkväm sedan dess. 

 

Undrar vad de tänkte, de fackliga arbeterskorna på trettiotalet, när de fick sjunga att deras uppgift var 

lyckoskaparens medan männen danade samhället. Visserligen ingen dåligt uppdrag men allt annat de 

bidrog med? De hade ju också slitit i fabriker och stretat på åkrarna flera årtionden innan texten skrevs 

och gjorde det i allra högsta grad under det årtionde som den kom till. Kanske var de så vana att sjunga 

”Arbetets söner sluten er alla, till våra bröder i syd och i nord” att de räknade in sig själva som 

fabrikernas män utan att tänka på att deras insatser inte fick några egna ord.
3
 Eller kanske var de glada 

för att deras arbete i hemmet värderades så högt att det fick två egna rader och gjordes viktigt i sången, 

vars refräng talar om de tusende som bygger landet. Det är något som jag sannolikt aldrig kommer att få 

veta. 

 

Däremot har jag själv sjungit den många gånger utan att tänka på textens innebörd. Men i takt med att på 

egen hand ha läst och lärt om de tidigare generationernas arbetarkvinnors fackliga gärningar – en 

historia som inte fick något större utrymme på de fackliga utbildningar jag deltog i under slutet av 

nittiotalet – har versen börja skorra allt mer falskt medan känslan att vara en av de tusende fortfarande 

ger gåshud. Även om en av fyra verser förmodligen inte inrymmer hela fackföreningsrörelsens 

kvinnosyn kan det vara en fingervisning om vilken anda som rådde under mellankrigstiden då den 

skapades. Och hur det var med den saken är något av det som kommer att undersökas i den här 

uppsatsen.  

                                                 
1
 Tidens sångbok (Stockholm 1983) s.42f. 

2
 Ibid. s.42. 

3
 Ibid. s.10. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en ideal kollektiv identitet konstrueras runt den fackliga 

arbeterskan i mellankrigstidens Sverige. Det gör jag genom att analysera tidningen Arbetets Kvinnor 

som gavs ut av Stockholms Fackliga Kvinnliga Samorganisation (FKSO) med början 1927.
4
  

För att nå fram till det söker jag svar på följande frågeställningar:  

- Vilka föreställningar om den fackliga arbeterskans historia och framtid visas? 

- Hur framställs klass och kön? 

- Vilka moraliska värden utgör grunden för arbeterskans skötsamhet? 

- Vilka bilder av motstånd respektive anpassning finns? 

När det handlar om klass inbegrips hur man i tidningen framställer idéer som formuleras om den egna 

klasstillhörigheten och om borgarklassen. När det gäller kön undersöks vilka föreställningar om de två 

samhällsklassernas kvinnor respektive män som förekommer. 

 

1.2. Källmaterial och avgränsning  

Källmaterialet utgörs av tidningen Arbetets Kvinnor som gavs ut av FKSO under perioden 1927-1954 

och i uppsatsen undersöks de fem första åren. Därefter anställs en ny redaktör och resurserna för att 

producera tidningen utökas. Då ändrar tidningen också format och struktur och därför är det en lämplig 

punkt att göra avgränsningen vid.
5
 Perioden är även lämplig eftersom min avsikt inte är att undersöka 

särskilda sakfrågor utan just olika föreställningar som tillsammans bidrar till att skapa en kollektiv 

arbeterskeidentitet. En översiktlig genombläddring ger för handen att tidningen blir mer politisk under 

trettiotalet än tidigare och det är inte osannolikt att en längre undersökningsperiod snarare skulle komma 

att handla om hur identiteten förändras över tid än om hur den skapas under de inledande åren.  

 

Under det första året har tidningen 16 sidor som därefter utökas till 24, varav annonser upptar mellan tre 

och sex sidor. Den kommer ut med fyra nummer per år och upplagan sägs 1929 vara mellan 15 000 och 

20 000 exemplar.
6
  

 

Tidningens syfte presenteras i det första numret:  

Det är en fackförbundstidning speciellt avsedd för arbetande kvinnor och ska 

- underlätta agitationen, 

                                                 
4
 Det är den förkortning som används i Arbetets Kvinnor men även SFKS och SKFS förekommer i litteratur och forskning. 

5
 Att jämföra tidningens budskap under olika redaktörer kan vara intressant men ryms inte i denna uppsats. 

6
 Stockholms fackliga centralorganisations kvinnosektion, volym 1. Protokollsbok 1923-1932/1929-05-15. 
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- vara en förbindelselänk mellan de tusentals kvinnor som finns i fackföreningar runt om i landet, 

och inte bara de som finns i fabriker utan även alla de som arbeta i hemmet (vilket inte ska 

förstås som hemmafruar utan tjänstefolk och de som gör fabriksarbete i sitt eget hem),  

- ge impulser till initiativ, egga till verksamhet och ge fakta och argument, 

- vara ett forum för fritt meningsbyte till fromma för de bildningssträvanden som tagit sikte på 

individens likväl som arbetskraftens fostran och andliga lyftning, 

- samt vara ett språkrör för kvinnor men aldrig lämna ur sikte att kvinnor och män har 

gemensamma intressen i egenskap av fackföreningsmedlemmar och lönearbetare.
7
 

Framförallt är tidningen en paroll till kvinnor att samlas i fackföreningar för att där, efter bästa förmåga, 

verka för de idéer som vägleder arbetarklassen i dess frigörelsesträvanden.
8
  

 

Utöver det första numrets avsiktsförklaring finns ingen ledarsida som för fram samorganisationens 

uppfattning utan det är enskilda personer som för fram åsikter. Däremot skriver Anna Johansson 

Visborg, en av initiativtagarna till och ordförande i FKSO regelbundet i tidningen.
9
 Med tanke på 

hennes position är det ingen djärv slutsats att hennes texter kan ses som ett uttryck för föreningens 

åsikter. I tidningen finns fackliga reportage, texter om arbetslivet och internationellt samarbete men 

även noveller och dikter ges ett stort utrymme. Man efterlyser också bidrag från läsarna det första året 

och upprepar önskemålet ett par gånger till och ett tiotal sådana publiceras. Det skrivna ordet dominerar 

men det finns porträttbilder av skribenter, foton från arbetsliv och fackliga sammanhang samt tecknade 

illustrationer till artiklarna.  

 

1.3. Metod  

Som ett första steg har jag gjort en övergripande läsning av de tidningar som ingår i studien och därefter 

övergått till att utifrån de olika frågeställningarna närläsa noveller, reportage, insändare och lyrik. Jag 

har också valt att undersöka annonsers innehåll samt hur arbeterskan framställs bildmässigt. Mitt syfte 

är som nämnts inte att undersöka hur hon förhåller sig till specifika sakfrågor, som nattarbetsförbudet 

för kvinnor, utan i den mån sådana ingår i framställningen används de för att framställa värderingar som 

framkommer i Arbetets Kvinnor.  

 

                                                 
7
 Arbetets Kvinnor 1927/provnummer s.2. Arbetets Kvinnor – en appell till arbetets kvinnor. Notera att även artikelrubriken 

är kursiverad. Samma metod används genomgående  i de noter som hänvisar till denna tidning. 
8
 Ibid. 

9
 Anna Johansson Visborg presenteras närmare i nästa avsnitt. 
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Mitt angreppssätt påminner om det som kvinnohistorikern Åsa Bengtsson använder när hon undersöker 

tidningen Vita bandet, den kvinnliga nykterhetsorganisationens tidning. Hon menar att man i den genom 

bild, reportage, lyrik och noveller lyfter fram kvinnors talanger och gör henne till ett agerande subjekt, i 

kontrast till det traditionella borgerliga mansidealet som finns i IOGT.
10

 Hon menar att det är det totala 

innehållet som skapar agensen och i mitt fall skapas helheten av bilder, annonser och de olika formerna 

av texter. 

 

Att använda fiktiva berättelser som källmaterial kan bidra till att fånga en tids tankegångar, visar  

litteraturvetaren Kerstin Rydbeck i Nykter källa: den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-

1925. Hon menar att novellerna i nykterhetsrörelsens tidningar går att dela in i tre idealtyper; den 

bildande, den fostrande och den underhållande.
11

 De förra rör sig vanligen i gränslandet mellan 

vardagsnära fiktion och dokumentär samt har lätt igenkänneliga karaktärer och miljöskildringar.
12

 Ofta 

handlar de om livsmisären som följer i alkoholens spår eller om det goda nyktra livet som utgör 

varandras motsatser i sådan press. Det finns också sådana som beskriver hur någon finner den rätta 

vägen och blir nykterist.
13

 Syftet är att fostra och forma läsaren enligt de normer som finns i 

nykterhetsrörelsen.
14

 De underhållande novellerna är inte vanliga i Arbetets Kvinnor medan den 

fostrande idealtypen återkommer regelbundet och där motsatsparen huvudsakligen utgörs av den 

okunniga arbeterskan och den fackligt aktiva eller av de olika samhällsklasserna, medan den rätta vägen 

handlar om att bli fackligt organiserad och en god klasskämpe. I sin studie om föreställningar om genus, 

klass och sexualitet i kommunistisk veckopress skriver historikern Andrés Brink Pinto att novellerna var 

tidningarnas läsarmagnet och även av det skälet är det intressant att studera de bilder som konstrueras i 

dem.
15

 

 

Många av skribenterna i Arbetets Kvinnor presenteras med både namn och porträttbild medan andra 

skriver under signatur. Huruvida de senare är kända i sin tid har jag valt att inte undersöka eftersom det 

inte är enskilda texter som står i centrum utan hur de tillsammans bidrar till att skapa olika 

föreställningar. Vem som är skribent blir därmed underordnat det som skrivs. Därför kommer inte de 

som skriver under eget namn heller att presenteras i undersökningen, med två undantag. När det är 

                                                 
10

 Åsa Bengtsson ”Nykterhetsorganisationer, politik och historieberättande: strikt manliga aktiviteter?” i Möten med 

historiens mångfald (Lund 2010) Lars Berggren, Klas-Göran Karlsson & Charlotte Tornbjer (red.) s.217-229. Hon menar att 

Vita bandet synliggjorde kvinnan på ett liknande sätt som andra tidningar synliggjorde mannen under de första decennierna 

av 1900-talet. 
11

 Kerstin Rydbeck Nykter källa: den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-1925 (Uppsala 1995) s.279f. 
12

 Ibid. s.30 och 134. 
13

 Ibid. s.36. 
14

 Ibid. s.43. 
15

 Andrés Brink Pinto Med Lenin på byrån – normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 

1921-1929 (Lund 2008) s.43. 

http://www.avhandlingar.se/avhandling/260c524aa6/
http://www.avhandlingar.se/avhandling/260c524aa6/
http://www.avhandlingar.se/avhandling/260c524aa6/
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någon av de fackliga arbeterskornas ord som används som underlag skriver jag ut namnet – för att 

synliggöra att de är många och för att bryta den historiska anonymitet som jag menar omfattar dem. 

Deras manliga fackliga kamrater, som i stort sett alla kommer från förbunden där kvinnorna är 

medlemmar, särskiljs inte utan benämns kollektivt som fackliga män eller förtroendevalda. Att visa att 

det är fackliga röster ser jag dock som viktigt eftersom de flesta arbeterskorna var med i de 

organisationer som männen representerar. Det andra undantaget handlar om när personen hänger 

samman med ideologi eller värderingar, som exempelvis när den tidigare socialdemokratiska 

partiledarens ord publiceras.  

 

1.4. Teoretiska perspektiv 

Kollektiv identitet  

Sociologen Alberto Melucci definierar kollektivt identitetsskapande i sociala rörelser som ett resultat av 

positioneringar inom ett fält av möjligheter och begränsningar som syftar till gemensam handling att nå 

ett mål. Enligt hans teoretiska ram för analys av sociala rörelsers identitetsskapande formas den genom 

minst tre olika kollektiva processer. Den första handlar om att skapandet av en gemenskap mellan de 

individer som anser att de har samfällda intressen och som bestämmer sig för att agera gemensamt. Den 

andra innebär att man gemensamt formerar sig som en kraft mot en motståndare och i den tredje leder 

det kollektiva handlandet till att gällande strukturers gränser förflyttas.16
 För att en sådan mer eller 

mindre långvarig kollektiv identitet ska kunna skapas krävs att man genom interaktivitet mellan de som 

berörs av det mål man siktar mot, kommer fram till en gemensam uppfattning om dess innehåll. 

Begränsningarna utgörs av att det i varje rörelse finns värden som skapar ramar som inte är 

förhandlingsbara, medan det inom dessa finns utrymme för både konflikt och konsensus vilket gör att 

det kan finnas mer än en strategi för de handlingar som siktar mot målet.
17

 Han menar vidare att det är 

runt den kollektiva identiteten som aktörerna bygger sina förväntningar och farhågor.
18

  

 

Jag menar att de fackliga kvinnornas aktivitet på tjugotalet kan förstås både som en social rörelse 

underifrån och en institutionaliserad verksamhet. FKSO som gav ut Arbetets Kvinnor har ett ben i båda 

delarna. Jämfört med de fackliga männen är deras möjligheter till inflytande i den könsblandade 

fackföreningsvärlden mycket små och deras ekonomiska och personella resurser att bedriva egen 

verksamhet är inte heller särskilt stort. Samorganisationen bildas dessutom utanför LO:s gängse 

                                                 
16

 Alberto Melucci Nomader i nuet. Sociala rörelser och individuella behov i dagens samhälle (Göteborg 1992) s.41f. 
17

 Ibid. s.11. 
18

 Ibid. s.49f. 
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organisationsstruktur med syfte att öka det kvinnliga fackliga deltagandet.
19

 Ur det perspektivet kan 

samorganisationen ses som ett slags gräsrotsrörelse. Samtidigt ingår FKSO i ett formaliserat 

sammanhang vilket bekräftas av samgåendet med Stockholms FCO.
20

 För att låna Meluccis ord kan man 

se de fackliga kvinnornas agerande som ett exempel på en dubbel handlingsstrategi – man både 

särorganiserar och samorganiserar sig för att nå ett gemensamt mål. Som tidigare nämnts är 

organisationsgraden bland arbeterskorna låg och jag menar att man kan se samorganisationen som 

förtruppen i de fackliga kvinnornas frihetsprojekt: att öka arbeterskornas delaktighet i arbetarklassens 

gemensamma kamp för samhällsförändring, i en manligt normerad rörelse och i ett samhälle dominerat 

av ett borgerligt tankesätt.  

 

De processer för identitetsskapande som Melucci beskriver sker huvudsakligen inom FKSO och dessa 

förmedlas sedan vidare till andra fackliga arbeterskor via tidningen, även om det också finns en viss 

interaktivitet genom att läsare skickar in egna bidrag. Det är dock föreningen som genom sin 

tidningskommitté förfogar över innehållet och Arbetets Kvinnor är ett medel för att mobilisera 

arbeterskorna i landet för att vidga den sociala gemenskapen som en kollektiv identitet förutsätter. Dess 

strävan uttrycks som nämnts i det första numret och är att man vill att tidningen ska vara en 

förbindelselänk mellan fackliga kvinnor i landet.
21

  

 

Föreställningar om klass och kön  

I diskussionen om vilka föreställningar om kvinnan som var rådande använder jag mig av de typer som 

kvinnohistorikern Renée Frangeur konstruerar i sin avhandling om striden om gift kvinnas rätt att 

arbeta; yrkeskvinnan, modern och samhällsmodern.
22

 Hon gör det genom att analysera tidningar som 

riktar sig till kvinnor och är knutna till politiska partier eller organisationer. Enligt henne är det i första 

hand de radikala borgerliga kvinnor som betonar yrkeskvinnoidealet medan de socialdemokratiska 

kvinnorna och en borgerlig husmodersrörelse lyfter fram modern och samhällsmodern. Till dem lägger 

jag historiker Kjell Östbergs tolkning om den klassöverskridande synen bland politiska män om 

kvinnans politiska ointresse och oförmåga, som han har kommit fram till genom att analysera tryckt 

                                                 
19

 Det ska inte förstås som att det handlar om en kvinnlig rörelse mot de fackliga männen eftersom målet är att båda könen 

ska finnas i samma fackföreningar. 
20

 Stockholm Fackliga Centralorganisation, som är LO-förbundens lokala samarbetsorgan. 
21

 Arbetets Kvinnor 1927/provnummer s.2. Arbetets Kvinnor – en appell till arbetets kvinnor. 
22

 Renée Frangeur Yrkeskvinna eller makens tjänarinna. Striden om yrkesrätten for gifta kvinnor i mellankrigstidens Sverige 

(Lund 1998) s.113-143. 
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media och partimaterial såsom protokoll.
23

 Dessutom ingår den kvinnliga kamrat i kampen som Brink 

Pinto har mejslat fram i tidigare nämnda studie.
24

  

 

I undersökningen om LO:s kvinnoråd skriver historikern Ylva Waldemarsson att LO var och är en 

intresseorganisation som utifrån medlemmarnas ställning som arbetare ska tillvarata deras intressen 

ekonomiskt, socialt och politiskt och att organisationen utgår från den marxistiska definitionen där 

positionen i den kapitalistiska produktionsapparaten definierar klasstillhörigheten. Jag utgår från den i 

min undersökning.
25

 När det gäller föreställningar om borgarklassen och den borgerliga mannen 

används de föreställningar som skrivs fram av historikern Björn Horgby i studien om den skötsamma 

arbetaren.
26

 Han menar att den borgerliga kulturen, som utgår från den borgerliga mannen, sätter 

individens duglighet och höga moral i centrum för det nya samhällssystem som de skapar efter adelns 

privilegiesamhälle. Borgarklassen grundar sig i föreställningar om förnuft och rationalitet samt värderar 

egenskaper som flit och den egna förmågan högt. Ett av borgerlighetens kännetecken är vikten att 

hushålla med allt – kapitalet så att det genererar framtida vinster och den egna tiden så att den används 

effektivt. Just en god förvaltning av kapital är enligt Horgby ett signum för den borgerliga kulturen.
27

 

 

Skötsamhet 

Horgby använder sig av idealtyperna den egensinnige respektive den skötsamma arbetaren i sin 

undersökning av arbetarkulturen i Norrköping.
28

 Genom det som han kallar arbetaroffentligheten – 

fackföreningar och arbetarkommuner, ungdomsrörelsen, kvinnoklubbar, socialdemokratisk 

nykterhetsrörelse, Folket Hus-föreningar, ABF, HSB, arbetarpressen – underbyggdes den skötsamma 

idealtypen.
29

 Nykterhet, pålitlighet, ansvarskänsla och solidariskt agerande är värden som genomsyrar 

den menar han. Vidare betonas förmågan att sköta sitt arbete vilket inte är något som blir synligt i 

Arbetets Kvinnor utan nämns närmast i förbifarten i några av novellerna, där exempelvis nåtlingseleven 

Maria är omtyckt av sina arbetskamrater tack vare sitt blida väsen och för att hon gör arbetet noggrant.
30

 

Med tanke på att de flesta texter som handlar om arbetslivet är inskickade av arbeterskorna själva 

kanske det vore mer förvånande om de innehöll beskrivningar om den egna dugligheten. Det skulle 

                                                 
23

 Kjell Östberg Efter rösträtten. Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet (Eslöv 1997) s.77-84. 
24

 Brink Pinto (Lund 2008) s.141-149.  
25

 Ylva Waldemarsson Kvinnor och klass – en paradoxal skapelseberättelse. LO:s kvinnoråd och makten att benämna 1898-

1967 (Stockholm 2000) s.10. 
26 Björn Horgby Egensinne och skötsamhet. Arbetarkulturen i Norrköping 1850-1940 (Stockholm 1993) 
27

 Horgby (1993) s.277ff. 
28 Ibid. passim. 
29

 Ibid. s.367. 
30

 Arbetets Kvinnor 1928/2 s.12ff. En kvinnas gärning. När arbetet kommer på tal är det arbeterskornas gemensamma insats i 

arbetslivet som betonas. 
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kunna uppfattas som att de förhäver sig vilket inte rimmar med den kollektiva anda som i övrigt råder i 

tidningen. Nykterheten som är en bärande del i den manliga idealtypen är en ickefråga i tidningen när 

det handlar om de fackliga kvinnornas egen konsumtion.  

 

Även om Horgby räknar in kvinnoklubbarna i arbetararoffentligheten menar han att arbetarkvinnornas 

skötsamhet skapades i den reproduktiva sfären och att de formerade sig i informella nätverk under den 

period som undersöks i den här uppsatsen.
31

 Det är en väl hårt dragen slutsats enligt mitt förmenande, låt 

vara att han garderar sig med att säga att det förmodligen (min kursivering) var så. Han skriver att hans 

material om de fackliga kvinnorna är mycket tunt. De kvinnliga textilarbeterskorna – den största 

gruppen – har inte lämnat några egna spår efter sig och han har inte heller har hittat mycket i andras 

arkiv.
32

 Istället lutar han sig mot tidigare forskning om kvinnoarbetarkultur som visar att det fanns en 

skötsamhetskultur bland kvinnor som skapades i arbetslivet. Horgby menar att en sådan fanns bland 

textilarbeterskorna i staden som han undersöker, men utvecklar dock inte detta.
33

 Hans konstaterande 

behöver nödvändigtvis inte vara fel, men som han själv framför, saknar han källmaterial från de fackliga 

kvinnorna och han underbygger inte uppfattningen om de informella nätverken med eget underlag utan 

lutar sig även här endast på tidigare forskning.
34

 

 

Historikern Lars Edgren har kritiserat Horgby för att han har låtit idealtyperna styra undersökningen och 

pressat in materialet i dem trots att andra tolkningar hade varit möjliga.
35

 Även om Horgbys analys kan 

uppfattas som hårdragen menar jag att den skötsamma arbetaren är användbar om man ser begreppet 

som en idealtyp i det skötsamma projektet, som enligt historikern Mats Franzen utgjorde normen i den 

reformistiska arbetarrörelsens gren.
36

 Den analysen delas av Brink Pinto som menar att 

manlighetsidealet inom socialdemokratin under mellankrigstiden utgick från en sådan kultur.
37

 Trots att 

                                                 
31

 Horgby (1993) s.273. 
32

 Ibid. s.200. 
33

 Ibid. s.273. Horgby hänvisar till Svend Aage Andersens forskning men tyvärr framgår det inte vilken av studierna. Det 

material Horgby har om de fackliga textilkvinnorna från samorganiserande fackföreningar under mellankrigstiden används 

till att undersöka deras strategier gentemot de fackliga männen och inte för att undersöka om de skapar en egen 

arbeterskekultur. 
34

 Ibid. s.274. Här använder Horgby sig av Birgitta Skarin Frykmans Från yrkesfamilj till klassgemenskap. Om bagare i 

Göteborg 1800-1919 (Göteborg 1985). 
35

 Lars Edgren, ”Egensinniga arbetare” Historisk tidskrift (Stockholm 1995:4) s 364-368. I artikeln ”Reflektioner kring 

kulturhistorien, den nya kulturhistorien och historien bortom den nya kulturhistorien i den svenska arbetarhistoriska 

forskningen” i Arbetarkultur i brytningstid: (Lund 2007:1, s.79-94) menar arbetarhistorikern Stefan Nyzell att diskussionen 

om arbetarkultur var livlig vid decennieskiften 1980-90 för att sedan i stort sett tystna. Han menar att det sannolikt berodde 

på att idealtyperna den egensinne respektive den skötsamme arbetaren, som var debattens föremål, mer eller mindre dömdes 

ut. I debatten tenderade de att omvandlas till karaktärsdrag och kritikerna menade de gav en grovt förenklad bild av en 

heterogen arbetarklass som inte kan fångas i sådan dikotomisk utgångspunkt.  
36

 Mats Franzén ”Egensinne och skötsamhet i svensk arbetarkultur, kommentar till Den skötsamma arbetaren av Ronny 

Ambjörnsson” i Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia. (Stockholm 1991: 48-49) s.3-20. 
37

Brink Pinto (2008) s.101-105. 
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de talar om ett manligt projekt anser jag att synsättet går att tillämpa för att undersöka fackliga kvinnors 

föreställningar om skötsamhet. Idealtypen den egensinne arbetaren blir i det här sammanhanget 

ointressant eftersom avsändaren av källmaterialet ingår i det som kan ses som en del av det 

normskapande skötsamhetsprojektet. Istället kommer jag att diskutera motstånd mot och anpassning till 

de hierarkiska köns- respektive klasspositionerna inom och utom arbetarklassen.  

 

Motstånd eller anpassning  

Arbeterskan i mellankrigstiden hade alltså att förhålla sig till tre hegemonier; den manliga normen i 

klassen samt den borgerliga yrkeskvinnan i samhället och hemmafrun i klassen. Den teoretiska 

utgångspunkten för att analysera hur arbeterskan förhöll sig till könsöver- och underordningen inom sin 

egen klass är det genussystem som historikern Yvonne Hirdman lanserade i början av nittiotalet. Enligt 

henne går samhället (och arbetarklassen) att förstå och tolka utifrån dess två logiker; det manliga som 

den överordnade normen och isärhållandet av könen.
38

 Hon menar att föreställningarna om könen har 

varierat med tidens gång, men att det har funnits något som är konstant, nämligen att oavsett vad som 

har betraktats som det manliga så har det ansetts vara det naturliga och rätta. Det underbygger hon med 

mångtaliga exempel på hur kvinnan eller det kvinnliga i texter sedan Aristoteles dagar och fram till 

millennieskiftet har konstruerats som avvikande och sämre än mannen och det manliga.  

 

Liksom som tidigare kritiker ansluter jag mig till synsättet att Hirdmans ingång är statisk och riskerar att 

leda blicken till att bara se det som bekräftar ordningen mellan könen och skymma det som stretar och 

gör motstånd mot den.
39

 Men om man använder teorin som en utgångspunkt snarare än något som ska 

bevisas ser jag den som ett användbart verktyg.  

 

Hirdmans teori fungerar dock inte för att diskutera förhållandet mellan grupper inom samma kön, vilket 

historikerna Gro Hagemann och Klas Åmark diskuterar och föreslår en rangordningens logik som 

komplement.
40

 De menar att det är för stelbent att se könen som homogena enheter utan anser att det 

krävs en ytterligare dimension som undersöker rangordningen inom respektive kön. Som ett exempel 

lyfter de fram hur civilståndet i industrisamhället i den tid jag undersöker fungerar hierarkiskapande: 

inom den kvinnliga är den gifta frun och änkan högst och den ogifta modern lägst rankad, medan 

                                                 
38

 Yvonne Hirdman Genus - om det stabilas föränderliga former (Malmö 2001) s.19-46. 
39

 Exempelvis är Häften för kritiska studier 2002:2 tillägnad en diskussion om Hirdmans begrepp genussystem och 

genuskontrakt men även historikerna Ylva Waldemarsson och Renée Frangeur framför sådana synpunkter.  
40

 Gro Hagemann/Klas Åmark ”Från ”husmoderskontrakt” till ”jämställdhetskontrakt”. Yvonne Hirdmans genusteori” i 

Häften för kritiska studier (Stockholm 2000:2) s.4-27. 
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förmågan att försörja familjen och möjligheten att ha en hemarbetande hustru avgör mannens status.
41

 

Jag menar att klasstillhörigheten är en annan sådan faktor där denna tredje logik kan tillämpas för att 

undersöka rangordningen inom könen. Övrig litteratur som används i analysen presenteras i samband 

med att den nyttjas. 

 

1.5. Forskningsläge och litteratur 

Någon idéhistorisk forskning som undersöker arbeterskors föreställningar har jag inte funnit men 

däremot en c-uppsats i historia om tidningen Arbetets Kvinnor och en om FKSO. Åsa Karlsson 

undersöker i Arbetets Kvinnor 1927-1954. En studie av LO-kvinnornas försök att lösa problem med låg 

facklig aktivitet bland kvinnor samt strategier när det gällde nattarbetsförbudet, gift kvinnas rätt till 

arbete samt likalöneprincipen (1990) hur frågorna speglas i tidningen. I Roger Mogerts Stridbara 

kvinnor: en studie av Stockholms fackliga kvinnliga samorganisation och FCO:s kvinnosektion under 

perioden 1923-1939 (2000) analyseras FKSO:s verksamhet och relation till den övriga 

fackföreningsrörelsen. Östberg har skrivit om fackliga arbeterskor i Efter rösträtten: kvinnors utrymme 

efter det demokratiska genombrottet (1997).
42

 Han konstaterar att facklig särorganisering efter kön var 

vanlig bland utbildade kvinnor och att deras organisationer utgick från att uppnå samförstånd med 

arbetsgivaren, i motsats till den kamp för att uppnå bättre villkor som bedrevs av LO-facken. Inom LO 

var principen att kvinnor och män skulle vara organiserade i samma fackföreningar men det fanns ett 

undantag skriver Östberg. Arbeterskorna samlade sig även i Stockholms kvinnliga fackliga 

samorganisation med medlemmar från fackföreningar både inom och utom LO:s hägn. Som avslutning 

listar han andra kvinnosammanslutningar där till exempel sällskapsföreningar finns med. Visserligen gör 

han inte anspråk på att hans förteckning ska vara komplett men jag kan inte låta bli att notera att 

”Tolfterna”, som sannolikt var den som samlade flest fackliga arbetarkvinnor, inte finns med i 

förteckningen över sällskapsföreningar.
43

 

 

Kulturhistorikern Ulrika Holgersson menar i Populärkultur och klassamhället: Arbete, klass och kön i 

svensk dampress i början av 1900-talet (2005) att arbetarkvinnan framstår som mer mångdimensionell i 

sådan press än den stereotyp hon blivit i den stora klassberättelsen. Avhandlingen Att förhandla sitt 

medborgarskap: kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950 (1999) av historikern 

Gunnela Björk undersöker olika kvinnoorganisationers agerande för att nå politiskt inflytande och 

                                                 
41

 Ibid. s.22f. 
42

 Som redan har nämnts ingår hans slutsatser om politiska mäns föreställningar om politiskt aktiva kvinnor i analysen och 

han bidrar även till den inledande bakgrundsbeskrivningen.  
43

 Birgit Persson skriver om nätverket i ”Tolfterna – ett systerskap över klassgränserna ” i Arbetarhistoria nr 56-57 

(Stockholm 1990-91). 
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samarbeten, samt konfliktområden dem emellan. Även om hon utgår från den politiska sfären redogörs 

för arbeterskors fackliga deltagande och strategier på det lokala planet och hon visar hur 

skoarbeterskorna i början av 20-talet bildar en facklig kvinnoklubb med syfte att öka det fackliga 

inflytandet, men som inte leder till några större framgångar.
44

  

 

Annan forskning om arbeterskor undersöker antingen deras strategier gentemot männen inom 

arbetarrörelsen för att öka sitt inflytande eller deras roll som samarbetspartners till kvinnor på andra 

sidan ”klassgränsen” i enskilda sakfrågor som rösträtten eller gifta kvinnors rätt till arbete.  

Forskning om kvinnor och den svenska socialdemokratiska arbetarrörelsen under mellankrigstiden är 

vanligen inriktad på den partipolitiska aktiviteten och könskonflikten inom det socialdemokratiska 

arbetarepartiet. Hirdmans Att lägga livet tillrätta: studier i svensk folkhemspolitik (1989) som visar att 

hemmets politik förblev den viktigaste arenan för socialdemokratiska kvinnoorganisationer är ett 

exempel på sådan, liksom historiker Gunnel Karlssons Från broderskap till systerskap: det 

socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande och makt i SAP (1996) i vilken hon beskriver 

de socialdemokratiska kvinnorna både som underordnade männen inom socialdemokratin och som 

politiska aktörer.
45

 

 

Det finns också forskning som undersöker könskonflikten inom fackföreningsrörelsen. Den mest 

omfattande är Valdemarssons Kvinnor och klass – en paradoxal skapelseberättelse. LO:s Kvinnoråd 

och makten att benämna 1898 -1967 (2000) vars syfte är att utifrån ett könsmaktsperspektiv undersöka 

LO:s Kvinnoråd som tillkom 1947. Hon analyserar hur kvinnor respektive män benämns inom 

organisationen och vilken betydelse det har för maktrelationen grupperna emellan. Den innehåller även 

en kortare beskrivning om förhållandena inom LO årtiondena innan beslutet fattades. 

 

Andra har valt att undersöka hur klass och/eller kön blir relevant för arbeterskor på ett lokalt plan. 

Ekonomihistorikern Kerstin Norlander visar i Människor kring ett företag. Kön, klass och ekonomiska 

resurser. Liljeholmens Stearinfabrik 1872-1939 (2000) hur en manlig kodning av klass är verksam i 

både borgar- och arbetarklassen. Den grundas snarare på könets igenkännande, om än hierarkiskt, än på 

                                                 
44

 Sociologen Beverly Skeggs undersöker i Att bli respektabel: Konstruktioner av klass och kön (2000) hur arbetarkvinnan i 

90-talets Storbritannien konstrueras av sig själv och andra i 90-talets Storbritannien utifrån en borgerlig norm av 

respektabilitet. Även om den inte undersöker fackligt eller politiskt aktiva kvinnor är den värd att nämnas i sammanhanget.  
45

 I den socialdemokratiska delen av arbetarrörelsen skedde redan i det tidiga 1900-talet en bodelning mellan de fackliga och 

de politiska frågorna. Det betyder att forskningen om de politiska kvinnorna i huvudsak rör som om sociala frågor utanför 

arbetslivet även om det inte går att göra en exakt renodling mellan det som rör och inte rör arbetet. Till exempel visar 

historikern Christina Carlsson i Kvinnosyn och kvinnopolitik: En studie av svensk socialdemokrati 1880-1910 (Lund 1986) 

att de socialdemokratiska kvinnorna drev frågor om lika lön och arbeterskeskydd inom det partipolitiska hägnet. Många av de 

fackliga kvinnorna var även aktiva i Kvinnoförbundet. 
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klassers särskiljande och verkar uteslutande mot arbeterskorna och de borgerliga kvinnorna. De senare 

utgår från det borgerliga familjeidealet i samarbetet inom könet över klassgränserna, vilket gör att över- 

och underordningen dem emellan reproduceras med moraliska förtecken istället för sådana som utgår 

från klassmakt. En annan ekonomihistoriker, Ulla Wikander, undersöker genusarbetsdelningens 

processer på företagsnivå i Kvinnors och mäns arbeten: Gustafsberg 1880-1980 (1988) och visar hur 

könsaspekterna blir verksamma inom fackföreningen.  

 

Antologin Kvinnor mot kvinnor. Om systerskapets svårigheter (2004) lyfter fram intressekonflikter 

mellan olika grupper av kvinnor. I bidraget ”Telefoniststrejken 1922. Tio dagar som skakade Sverige” 

belyser historiker Bengt Nilsson hur strejken för rätten att få teckna kollektivavtal, tydliggör den 

skiljelinje byggd på klassorganisering som finns mellan de statligt anställda kvinnorna.
46

 En skildring 

som utgår från fackliga arbetarkvinnors perspektiv gör sociologen Eva Schmitz i Kvinnor, 

kamrater...Kvinnans roll i arbetarrörelsens uppbygge till slutet av 1930-talet (1982) där hon lyfter fram 

konflikterna mellan kommunismen och socialdemokratin som lever bland fackliga kvinnor under 

mellankrigstiden. Historikern Kerstin Moberg visar på en liknande intressemotsättning bland de 

organiserade hembiträdena i Från tjänstehjon till hembiträde. En kvinnlig låglönegrupp i den fackliga 

kampen 1903-1946 (1978). Åsiktsskillnader och gemenskaper bland kvinnor inom den 

socialdemokratiska arbetarrörelsen beskrivs av historikern Christina Carlsson Wetterbergs i artikeln 

”'...ingen kvinnofråga existerar...' Kvinnoorganiseringen inom den tidiga arbetarrörelsen” i tidskriften 

Arbetarhistoria (1987/88). 

 

Forskning kring arbetarklassens skötsamhetsprojekt undersöker i första hand den manliga delen av 

arbetarklassen, men idéhistorikern Ronny Ambjörnssons Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett 

norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930 (1988) om nykterhetsaktivisterna bör nämnas. Dock visar en 

annan idéhistoriker, Karin Nordberg, i artikeln ”De skötsamma fruarna i Holmsund” i Häften för kritiska 

studier (1990) hur kvinnornas skötsamhetsideal på samma ort kunde förstås. Där Ambjörnsson visar på 

hur det manliga projektet formerades i och för en offentlighet, drar hon slutsatsen att det kvinnliga 

handlar om att vara goda hustrur och barnuppfostrare.  

 

Som sammanställningen visar är det fackliga arbeterskors agerande och inte deras tankar som är det 

huvudsakliga föremålet för den forskning som handlar om dem. Det saknas med andra ord sådan som 

                                                 
46

 Det finns forskning som handlar om yrkeskvinnor i tjänstemannaorganisationer men då sådan inte berör klassfrågan avstår 

jag för att redogöra för sådan. Detsamma gäller utländsk forskning om kvinnlig organisering eftersom den inte undersöker 

föreställningar utan kvinnors agerande i könsuppdelade eller könsgemensamma organisationer. 
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undersöker hur de själva förhöll sig till samtidens uppfattningar och vilka idéer som formulerades bland 

dem. Inte heller finns det någon som har undersökt deras syn på moral och skötsamhet utan i den genren 

figurerar hon som arbetarhustru. I båda dessa delar finns det luckor som jag menar att min undersökning 

bidrar till att fylla.  

 

1.6. Disposition  

Uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning om förhållandena på arbetsmarknaden under 

mellankrigstiden samt en presentation av Stockholms Fackliga Kvinnliga Samorganisation och 

aktivisten Anna Johansson Visborg. Sedan följer analysen vars två första avsnitt undersöker hur den 

ideala kollektiva fackliga arbeterskeidentiteten i Arbetets Kvinnor konstrueras av historia och samtid, 

samt vilka värden som är grundläggande i den. I avsnitten därefter studeras de olika föreställningar om 

klass och kön som visas i tidningen. Vad som konstruerar den skötsamma arbeterskan behandlas i 

ytterligare följande avsnitt och undersökningen avslutas med en analys om hennes motstånd och 

anpassning till de rådande hegemonierna i samhället respektive fackföreningsrörelsen. Slutligen följer 

en sammanfattning och avslutande diskussion där jag återvänder till frågeställningarna samt kort 

diskuterar tänkbara områden för framtida forskning.  

 

2. Bakgrund  

2.1. Svensk fackföreningsrörelse och arbetsmarknad i tjugotalets senare hälft  

Tjugotalet är årtiondet då kvinnorna erövrar sin rösträtt, efterkrigsdepressionen börjar lägga sig och allt 

blir ”som vanligt igen”. Den industriella produktionen ökar med cirka 35 procent under den senare 

hälften utan att skapa inflation vilket ger utrymmet för ökat välstånd och ökade löner.
47

 De vanligaste 

kvinnoyrkena finns inom jordbruket eller inom husligt arbete, följt av industriarbete där kvinnorna utgör 

20 procent av arbetskraften och där en kvinnas lön motsvarar mellan 50-75 procent av en mans. Under 

årtiondet söker sig alltfler arbetarkvinnor till handeln, restauranger och hotell och en stor del av klassens 

kvinnor mellan 20 och 39 år är ogifta. Bottennoteringen nås 1930 när omkring hälften av dem inte har 

någon ring på fingret.
48

  

 

Allt större grupper av arbetarna har råd med biobesök eller en cykel och inte bara mat på bordet. 

Arbetarrörelsen växer, liksom kooperationen: att handla på Konsum är en solidaritetshandling, HSB 

                                                 
47

 Yvonne Hirdman Vi bygger landet. Från Palme till Götrich (Stockholm 1990) s.165ff. Under hela undersökningsperioden 

är det borgerlig dominans i riksdag och regering.  
48

 Frangeur (1998) s.64. 
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bildas för att bygga anständiga bostäder åt arbetarklassen. Att man är på frammarsch visar också 

annonserna i tidningen Arbetets Kvinnor. Till allra största del är det arbetarrörelsens olika grenar som 

man finner i den: kooperativa företag av olika sorter, den egna klassens tidningar och föreningar visar 

fram en stor och växande rörelse.  

 

En annan bild visar att arbetslösheten är omkring tio procent och att Sverige har flest 

arbetsmarknadskonflikter i världen: mellan drygt 450 och 650 årligen under slutet av tjugotalet.
49

 Att 

vara aktiv i fackföreningen eller till och med bara medlem kunde innebära risker vilket visas av att 

arbetslösheten bland de fackligt anslutna var nästan tio procent högre än bland de oorganiserade.
50

 

Trots detta söker sig fler till fackföreningsrörelsen och att vara med börjar bli alltmer naturligt. Antalet 

medlemmar inom LO ökar med ungefär 30 000 årligen mellan 1927 och 1931 då det finns 589 176 

medlemmar, varav nästan 62 000 är kvinnor. De senare blir drygt 5000 fler för varje år och de utgör vid 

trettiotalets början en tiondel av LO:s medlemskår; en rejäl ökning jämfört med seklets början då 

andelen var två procent.
51

 Utöver dessa fackliga arbeterskor finns de som är organiserade i 

fackföreningar som inte är anslutna till LO, som städerskor och hembiträden i Stockholm.
52

 Men det 

finns också en stor potential att öka medlemstalet eftersom organisationsgraden ligger strax under 30 

procent bland de kvinnliga arbetarna.
53

 

 

I stort sett alla LO-förbund har kvinnliga medlemmar och i tre av dem är de i majoritet: Beklädnads, 

Tobaksindustriarbetarna och Bokbindarna.
54

 I tre andra, Handels, Bryggeri- samt Livsmedelsarbetarna, 

utgör de mellan 25 och 31 procent av medlemmarna.
55

 Trots detta är det män som nästan uteslutande 

innehar förtroendeposter på central nivå eller är representanter på förbundens högsta beslutande organ, 

kongresserna.
56

 Samma mönster går igenom i LO:s beslutande församlingar och funktionärskår. Till 

exempel är bara tre av 1931 års LO-kongress valda ombud kvinnor och funktionärskåren består av 

endast män fram till 1946 när en kvinnlig ombudsman anställs för att handlägga ”kvinnofrågor”.
57

  

                                                 
49

 Hirdman (1990) s.165ff. 
50

 Lars Berggren/Mats Greiff En svensk historia från vikingatid till nutid (Lund 2000) s.308. 
51

 Gunnar Quist Statistik och politik. Landsorganisationen och kvinnorna på arbetsmarknaden (Stockholm 1974) s.53. 
52
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2.2. Stockholms Fackliga Kvinnliga Samorganisation 

Det första fröet till det som att kom bli Stockholms Kvinnliga Fackliga samorganisation (FKSO) sås av 

bryggeriarbeterskan Anna Johansson Visborg 1923 när hon samlar fackligt aktiva arbeterskor till något 

som inledningsvis är tänkt som ett tillfälligt samarbete.
58

 Det leder dock vidare och i mars följande år ser 

organisationen som riktar sig till fackliga arbeterskor både inom och utom LO dagens ljus. Syftet är att 

samla dem för att driva frågor som förbättrar kvinnornas ställning och för att bedriva facklig upplysning 

och bildning bland fackföreningskvinnorna.
59

 

 

I medlemskåren finns hembiträden, städerskor och baderskor vars fackföreningar står utanför LO samt 

bland annat bryggeri-, tobaks- och skofabriksarbeterskor med hemvist i olika LO-förbund. Det enda LO-

förbund med en stor andel kvinnliga medlemmar som väljer att stå utanför FKSO är Beklädnads. 

Samorganisationen har cirka 14 000 anslutna medlemmar 1932.
60

Att det tidigt finns de som inte såg 

separatorganisering efter kön som ett mål, visas av att frågan om att ansluta sig till Stockholms Fackliga 

Centralorganisation (SFCO, LO-förbundens lokala samarbetsorgan) är uppe till en livlig diskussion 

redan i januari 1926.
61

 En utredning om detta tillsätts och 1931 blir FKSO en i stort sett självständig 

kvinnosektion i SFCO.
62

  

 

Helt okontroversiellt är det inte att de ska tillåtas bli en sådan sektion och en av stötestenarna är att de 

fackliga arbeterskorna har kontakter med huvudstadens andra kvinnoorganisationer, visar Östberg. LO-

kvinnorna deltar i verksamheter över klassgränserna vilket inte alltid ses med nådiga ögon av de 

fackliga männen. Det blir som tydligast när några av de fackliga kvinnorna ansluter sig till den 

internationella Open Door-rörelsen som arbetar för att avskaffa hinder mot kvinnors likabehandling. 

Männen ser sådant samarbete som i det närmaste klassförräderi men Östberg menar att det lika mycket 

kan handla om att männen inte har kontroll över arbeterskornas agerande.
63

 

 

Agitationsarbete och studier är det som dominerar verksamheten under de första åren.
64

 Men man åtar 

sig också ett minst sagt vådligt projekt när man på Johansson Visborgs initiativ köper fastigheten 

Torshäll med 18 rum för att skapa ett semesterhem för arbeterskor i Skurusundet i Stockholm i mitten av 

                                                 
58

 Gunhild Höglund Stridbar kvinna. Några blad ur Anna Visborgs liv och svensk kvinnorörelse (Stockholm 1951) s.136f.  
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60

 Östberg (1997) s.124f.  
61
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63

 Östberg (1997) s.127f.  
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20-talet. Det är inget självklart köp och åsikterna går isär i frågan – priset är 35 000 kronor och i 

samorganisationens kassa finns 210 kronor – men uppenbarligen tror man på sin förmåga eftersom det 

blir av.
65

 

 

Den första gången frågan om en facklig tidskrift riktad till kvinnor finns på dagordningen är den 18 

augusti 1925 då man beslutar att skriva en motion om saken till LO:s nästkommande kongress.
66

 I 

protokollen framgår att styrelsen godkänner en sådan i maj efterföljande år, men vilket beslut som fattas 

på nämnda kongress framgår inte och inte heller finns något formellt beslut om att starta en tidning.
67

 

Johansson Visborg blir ansvarig utgivare och det finns en tidningskommitté som inledningsvis består av 

tre fackliga kvinnor.
68

 Dess uppgift är att tillsammans med styrelsen redigera tidningen och ansvara för 

att tidningen ska kunna utgivas.
69

 Tidningens innehåll diskuteras inte på styrelsemötena utan när den är 

uppe för behandling handlar det i huvudsak om ekonomi och hur man ska öka försäljningen av den.
70

 

Det framgår även att kvinnor från samorganisationens olika yrkesgrenar bidrar med texter under de 

första fem åren.
71

  

 

I styrelseberättelsen 1927-28 skriver man att tidningen startades utan några ekonomiska resurser, ”men 

tack vare det uppoffrande arbete som kamrater lagt ner för tidningens bestånd och framgång har 

svårigheterna övervunnits.”
72

 Det följande verksamhetsåret berättar man om det arbete som gjorts för att 

sprida tidningen och det intresse och den välvilja man har mött hos flertalet av LO:s förbund, vilket 

leder till att man beslutar sig för att utöka antalet nummer från fyra till sex per år.
73

 

 

Under hösten 1931 meddelar Johansson Visborg att hon inte orkar fortsätta med tidningsarbetet. Några 

röster vill att Maja Björkman-Broberg som varit med i redaktionen från starten på förtroendeuppdrag – 

alltså inte avlönad – ska anställas, men efter en viss diskussion beslutar man att istället anställa Birgit 

                                                 
65
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Hedström som redaktör.
74

 Eftersom Johansson Visborg fortsätter som ansvarig utgivare efter bytet av 

redaktör, drar jag slutsatsen att hon har lagt ner en hel del kraft i själva tidningsskapandet och att det är 

det som hon upplever som betungande.  

 

2.3. Anna Johansson Visborg och andra fackliga arbeterskor  

Anna Johansson Visborg är ett namn som man ofta stöter på när LO-kvinnors fackliga aktivitet under 

1900-talets första hälft kommer på tal. Men i FKSO och tidningen Arbetets Kvinnor hittas andra som har 

bidragit med sina idéer och sina snålt tilldelade lediga timmar. I styrelseprotokollen och tidningens 

texter hittar man inlägg och förslag från Hildegard Ström, Emilia Bergstedt, Greta Silverbäck, Gärda 

Nyberg och många fler. Men liksom som för de flesta kvinnor i arbetarrörelsen har deras aktivism inte 

lämnat lätthittade spår efter sig. Det finns inga personarkiv efterlämnade och kanske har de inte heller 

haft den art av uppdrag som gjort att de skrivits in i fackliga organisationers efterlämningar.  

 

Desto fler avtryck finns det om Johansson Visborg som är samorganisationens ordförande under 

undersökningsperioden. Författaren och journalisten Gunhild Höglund som skrivit om henne, beskriver 

Johansson Visborg som orädd och driftig redan när hon kommer till Stockholm som 21-åring.
75

 Efter en 

kort sejour som servitris börjar hon på ett bryggeri där hon blir fackligt aktiv och organiserar 

arbeterskorna. Det dröjer inte länge innan hon blir invald i förbundets styrelse och redan under seklets 

tidiga år skriver hon motioner om vikten av att organisera kvinnor, bättre arbetsmiljö och om lika lön för 

lika arbete till förbundskongressen.
76

 Med vad som verkar vara en oförtrytlig energi engagerar sig 

Johansson Visborg i både fackliga och politiska frågor och skaffar sig ett brett nätverk av kvinnor och 

män både inom och utanför arbetarrörelsen.  

 

Genom det fackliga lär hon känna Kata Dalström som får med henne i den socialdemokratiska 

kvinnoklubben, hon är med i rösträttsrörelsen där hon får upp ögonen för Frida Stéenhoff och medverkar 

i Tolfternas samkväm där hon lär känna bland annat Ellen Key och är även medskapare av det 

kooperativa kvinnogillesförbundet.
77

 Johansson Visborg ser tidigt betydelsen av arbetarklassens 

bildningsmöjligheter och hon är först ut med att väcka frågan om en LO-skola som till skillnad mot de 

                                                 
74
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andra folkhögskolorna kan utgå från arbetarrörelsens socialistiska värderingar. Hennes motion vinner 

bifall på LO:s kongress och Brunnsvik blir sedermera en sådan skola.
78

 

 

Höglund menar att Johansson Visborg aldrig separerar kvinnofrågan från klassfrågan utan att båda är 

lika viktiga för henne.
79

 Det visar inte minst de motioner om att kvinnor och män ska ha lika villkor som 

hon skriver, inte bara till sitt eget förbunds kongress utan även till LO:s. Att hon inte heller skräder 

orden finns att läsa i protokollen från kongressdebatterna om lika lön eller kvinnors möjligheter att 

representera sig själva i fackliga sammanhang.
80

 Johansson Visborg är en driftig kvinna som får många 

belackare under åren och hon beskylls ibland för att vara maktfullkomlig, skriver Östberg.
81

  

3. Analys  

 3.1. Alla tillsammans – den fackliga arbeterskans kollektiva identitet 

I det här avsnittet visas hur historia och samtid binds samman och tillsammans skapar den ideala 

fackliga arbeterskans kollektiva identitet. 

 

Föregångarna  

I de fackliga arbeterskornas identitetskapande ingår berättelsen om att man inte går först utan följer i 

tidigare klasskämpars fotspår. Att det är viktigt att se bakåt för att förstå vilka framsteg rörelsen har gjort 

och vilka segrar man har vunnit, är något som framförs.
82

 Redan i det första numret får Hjalmar 

Brantings 30 år gamla artikel påminna om att fackföreningsrörelsen funnits med länge, även om dess idé 

om klasskampen är minst lika aktuella tre decennier senare.
83

 Den finska riksdagskvinnan skriver om 

hur den socialistiska kvinnorörelsen vuxit fram, och hur det i Tyskland och andra länder redan på 1890-

talet gavs ut socialdemokratiska kvinnotidningar där kravet om rösträtt fick stor plats.
84

 Att ingenting 

har kommit gratis utan varje framgång har tidigare generationer kämpat sig till; åttatimmarsdagen mötte 

motstånd från arbetsgivarna men vi lyckades, skriver en facklig man inför första maj 1930.
85

  

 

Att även arbeterskorna, och inte bara arbetarna, har bidragit till framstegen visar flertalet artiklar om 

kvinnliga fackförbunds jubileumsfester där man passar på att påminna om de gångna årens svåra men 

framgångsrika kamp. Städerskornas Fackförening fyller tio år 1929 får stå exempel för dessa. Hildegard 
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Ström som är ordförande håller tal och beskriver hur de har ”utkämpat många strider med oförstående, 

brutala arbetsgivare, men de krav vi framställt för våra medlemmar ha dessa till sist nödgats gå med 

på”.
86

 Under perioden har de lyckats höja lönerna med nästan 200 procent och lyckats höja 

medlemmarnas status och nedvärderade uttryck som ”skurkäring” eller ”bara en städerska” är inte 

längre vardagsmat.
87

  

 

Redaktionen efterlyser texter från läsarna och gärna från äldre arbeterskor vars erfarenheter kan vara 

värdefulla för de yngre att få ta del av.
88

 En stråhattsömmerska som tagit till sig budskapet skriver att 

innan deras fackförening bildades 1912 var det inte noga med varken arbetstider eller arbetsmiljö i den 

stora fabriken i Stockholm, men med organisationen försvann fjäskandet, lönen steg och numera slutade 

hon redan klockan två på lördagarna.
89

 Även i novellform får föregångarna liv och där finns bland annat 

Alma som äntrar talarstolen på fackföreningens trettioårsfest. Hon talar om de tidigare årens hårda men 

hederliga strider, om rättvisa och sanning och långt efter att hon lämnat arbetslivet lever minnet efter 

hennes fackliga kamp kvar i fabriken.
90

 

 

Melucci menar att en del av identitetsskapande handlar om att skapa en gemensam grund för framtida 

förväntningar och jag menar att historieskapandet i tidningen fyller en sådan funktion.
91

 I det binds de 

stora ledarnas ord samman med arbeterskornas personliga erfarenheter om vikten av den gemensamma 

organisationen, medan jubileumstillfällena visar att kvinnorna kan ta striden och dessutom har gjort det i 

årtionden. Det är möjligt att rucka maktstrukturer och är ingenting som bara hör männen till.  

 

En del erfarenheter pekar också mot framtidens möjligheter. Till exempel när LO:s skola i Brunnsvik 

invigs och Johansson Visborg påminner om att de kvinnliga bryggeriarbetarna i många årtionden har 

lagt ner arbete för att få till stånd en fackliga skola. Hon hoppas också att många av de unga kvinnorna 

väljer att söka sig dit, för de kvinnor som har varit med från rörelsens tidiga år och som inte hade de 

möjligheterna, har inte drivit frågan för egen vinnings skull.  

[V]i ha kämpat och arbetat för att bereda den kommande generationen bättre tillfällen än vi 

förunnats, medvetna om att socialismens idéer ytterst måste bäras upp av den individuella kraft, de 

kunskaper, den begåvning, som var och en är i besittning av och kan tillföra rörelsen.
92
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De fackliga kvinnorna med få bildningsvägar hade trots det förmågan att gemensamt se till att en facklig 

skola kom till stånd. Vad kan då inte de som får utveckla sina förmågor åstadkomma i framtiden? 

 

Samtidens systrar 

Om historien bidrar med uppbyggandet av den gemensamma identiteten är samtiden det som 

upprätthåller den. På samma sätt som tidningen berättar om arbeterskors framgångar och vedermödor i 

svunnen tid framträder den samtida kampen. Det rapporteras från de kvinnliga fackföreningarnas möten, 

deras pågående strejker och gratuleras när några har lyckats teckna ett kollektivavtal. En inte ovanlig 

företeelse de första åren är hälsningar från ett fackförbunds kvinnor till de fackliga systrarna runt om i 

landet. På bilder i tidningen kan man se långa rader av kvinnor som samlats till städerskornas 

jubileumsfest under festsalens kristallkronor
93

 eller det sextiotal arbeterskor på sommarkurs på 

Brunnsviks Folkhögskola som grupperar sig framför kameran.
94

 Fackliga kvinnor syns i porträttbilder, 

både vid texter som de själva har skrivit men också när någon annan skriver om deras insatser.
95

 På så 

sätt förstärks bilden av att den fackligt aktiva arbeterskan i högsta grad existerar och tar plats i 

arbetarrörelsens kamp. 

 

Att synliggöra arbeterskornas insatser i arbetslivet blir för att följa Meluccis tankar ytterligare ett sätt att 

skapa igenkännande och en social gemenskap. Även här syns hon på bild när artiklar illustreras med 

både teckningar och fotografier av arbetande kvinnor och deras arbetsplatser. Redaktionen vill ha bidrag 

även om samtiden: ”Det finnes ju så många olika förhållanden på olika arbetsplatser, som för andra 

kamrater skulle kunna vara mycket värdefullt att taga del av.”
96

 Lådspikerskan Astrid Carlberg berättar 

att kvinnorna blivit färre på arbetsplatsen och avslutar med att hon gärna vill att andra arbeterskor 

berättar om sina arbetsdagar
97

 medan ”Sjöbjörnen” säger att arbetet ombord är lika lämpligt för kvinnor 

som män och beskriver sedan hur man bär sig om man vill söka sig till sjöss.
98

  

 

Det som är gemensamt för insändarna om arbeterskornas vardag är att i stort sett i alla betonas vikten av 

organisering och hur den har förbättrat villkoren i deras arbetsliv.
99

 Arbeterskan och hennes arbete 
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kopplas samman med vikten av facklig organisering också i de fiktiva texterna. Jag menar att det 

tillsammans skapar en berättelse där arbeterskan kan känna igen sig och därmed känna en samhörighet 

med de andra runt om i landet. Det bekräftas också genom att flera av dem påpekar att de vill veta mer 

om hur andra arbeterskor har det och att man har nytta av varandras erfarenheter. Trots att ett 

medlemskap i facket i realiteten är mer undantag än regel bland arbetarkvinnorna blir det i tidningen en 

naturlig del av arbeterskans identitet i tidningen. Det är inget konstigt med att hon har fackliga uppdrag 

eller åker på kurs tillsammans med sina medsystrar eller att de är så många att de får arbetsgivaren på 

fall. Där historien fyller funktionen att skapa grund bidrar samtiden med en annan del i 

identitetskapandet som det beskrivs av Melucci; bevarandet och förstärkandet av de föreställningar som 

ingår i identiteten.
100

 Men framställningarna av de framgångar de fackliga arbeterskorna gjort i gången 

tid och i sin samtid kan även ses som den tredje av Meluccis processer; den gemensamma kampen har 

bidragit till att rådande maktstrukturer har och kan förändras.
101

 

 

Melucci talar också om att en del i identitetsskapandet handlar om vägandet av individuella för- och 

nackdelar.
102

 För den arbeterska som läser tidningen framgår inte bara den kollektiva nyttan med 

fackföreningen utan även den personliga vinsten med en högre lön och reglerade arbetstider. Det finns 

bara allt att vinna och ingenting att förlora i att bli facklig medlem enligt den bild som visas. Att det 

kunde vara förknippat med personliga risker att organisera sig fackligt under mellankrigstiden, vilket jag 

skriver om i bakgrundsdelen, är ingenting som ges plats i Arbetets Kvinnor. 

 

Den gemensamma identiteten skapas enligt Melucci kring ett mål och för arbeterskorna är det att vara en 

del av arbetarklassens frigörelsekamp, medan den motståndare som han talar om föga överraskande 

utgörs av arbetsgivaren som inte utan strid är beredd att skapa förbättringar.
103

  

 

3.2. Den gemensamma värdegrunden  

I de sociala rörelserna finns enligt Melucci grundläggande värden som inte går att rucka.
104

 När det 

gäller den fackliga arbeterskans identitet har jag urskiljt tre sådana. Det finns också en fjärde som inte är 

lika skriven i sten men kan likafullt vara intressant att nämna. Slutligen visar jag också att det finns plats 

för oenighet inom de givna ramarna. 
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Sida vid sida med männen... 

Det första värdet är att den fackliga kampen ska bedrivas tillsammans med de manliga kamraterna, 

vilket går som en röd tråd genom tidningen och som nämnts slås fast redan i det första numrets 

”programförklaring”.
105

 Uppfattningen bekräftas längre fram i samma nummer där det framgår att de 

fackliga kvinnorna har fått igenom kravet om en internationell arbeterskekommitté som samarbetade 

med Fria Fackföreningsinternationen: ”Med detta beslut var frågan om att skapa en ny, särskild facklig 

organisation efter kön, lyckligt bragt ur världen, samtidigt som arbetet för organiseringen av kvinnliga 

arbetare fått en framskjuten plats på dagordningen hos världens organiserade arbetare”.
106

 Första maj-

appeller och andra upprop till arbeterskorna slår fast att det är sida vid sida med de manliga kamraterna 

som kampen för arbetarklassens intressen och rättigheter ska föras.
107

  

 

När kvinnornas samorganisation blir en kvinnosektion i Stockholms FCO 1930 skriver Johansson 

Visborg att det hade varit intentionen från allra första början och att det är en styrka för hela den 

fackliga rörelsen att de fackliga kvinnorna kommer med i det gemensamma arbetet.
108

 På flera av de 

jubileer som de fackliga kvinnorna firar betonas vikten av samarbete, som när Stockholms tidningsbuds 

ordförande Elvira Brandt vid 25-årsfirandet talar om vikten av att gå fram tillsammans med de manliga 

kollegorna i solidaritet och arbetsglädje för att kunna skapa det nya samhället.
109

  

 

En sådan samförståndsanda uttrycks också av fackliga arbeterskor från andra länder. En fransyska säger 

att de arbetar jämsides med männen mot ett gemensamt mål och det gör man bäst genom att finnas i 

samma fackföreningar och därför finns inga med bara kvinnliga medlemmar i Frankrike.
110

 Hon får 

medhåll av den finska kvinnan som redan 1917 blev kassör i finska Pappers och som säger att i hennes 

land håller man hårt vid samma idé.
111
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...hand i hand med hela världens arbetarklass... 

Det leder över till den andra grundläggande tanken som är att det fackliga samarbetet byggs över 

nationsgränserna. I stort sett varje nummer finns en artikel eller notis om fackföreningsarbete i andra 

länder. Fackliga kvinnor från Europa intervjuas, tal från internationella konferenser och kongresser 

publiceras. Framgångar som nåtts i andra delar av världen rapporteras på tidningssidorna, till exempel 

att tvåskift med kortare arbetstid utan lönesänkning har införts i den japanska bomullsindustrin
112

 eller 

om arbetslivets villkor i Amerika.
113

 Det är också bara genom ett enigt internationellt agerande som man 

kan sätta stopp för lönekonkurrensen mellan världens arbetare, slås det fast.
114

 Kedjan som den svenska 

fackliga arbeterskan är en länk av är verkligen ingen tunn sådan. Fria Fackföreningsinternationalen har 

1928 ungefär 46 miljoner medlemmar i 62 länder, tio miljoner fler än tre år tidigare.
115

 Alla tar de del 

arbetarklassens stora befrielsekamp som en skribent väljer att uttrycka det.
116

 

 

... i ett och samma parti...  

Samarbetet med de politiska arbetarpartierna är den tredje grundpelaren och att det är socialdemokratin 

som gäller framträder i första maj-appeller och andra agitationstexter.
117

 Tidningen Socialdemokraten 

och ungdomsförbundets tidskrift Frihet ger sig till känna på annonssidorna. Man vet också att berätta att 

de norska arbetarkvinnorna har värvat 5 000 medlemmar till socialdemokraterna på bara tre år
118

 och att 

det är tack vare arbeterskorna som det engelska arbetarepartiet kom till makten vid det senaste valet. 

Partiledaren säger dessutom att kvinnornas insatser ”fört en renare och friskare luft in i det politiska 

livet”.
119

 De stora framgångarna i ”det röda Wien” med 1,8 miljoner socialdemokrater lyfts fram som 

det goda exemplet på hur samhället ser ut när arbetarklassen har makten. Framför allt har kvinnorna allt 

att vinna på reformerna med mödravård och ekonomiskt stöd efter förlossningen till arbeterskor. Mödrar 

och utomäktenskapliga barn behandlas väl, och man har skapat barnträdgårdar och hem för arbetslösa 

tjänsteflickor. ”De ha arbetat som socialister” och tack vare detta vunnit medborgarnas gillande.
120
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Genom att visa vad som inte skrivs om eller ges marginell plats är också ett sätt bekräfta vilken idé som 

är rätta. I Hembiträdesföreningen som ingår i FKSO finns en kommunistisk fraktion, men den delen av 

arbetarrörelsen syns knappast inte alls i tidningen.
121

 En av få passager som finns ingår i en ideologisk 

artikel om den socialistiska kvinnorörelsens utveckling och där sägs att revolutionstron är sekteristisk 

och grundad på känslor istället för förnuft.
122

 Att ett kommunistiskt samhälle inte är eftersträvansvärt 

framkommer också i samband med en diskussion om mödralön där det menas att jämställdheten har gått 

helt överstyr i Sovjet där kvinnor gör vilka mansjobb som helst.
123

  

 

...och med ett gemensamt ägande...  

Den fjärde och sista bärande tankegången som inte väger lika tungt som de andra handlar om att genom 

det kooperativa ägandet utmana det privata som skor sig på arbetarklassen. Ämnet finns bara med i en 

handfull texter som alla handlar om bostäder. En av dem visar att kooperationen är den mest kompetenta 

att lösa den rådande bostadsbristen i Berlin. För de ser till att bygga att det också finns tillgång till både 

tvättstugor och kindergarten i husen – något som underlättar kvinnornas vardag.
124

  

 

Däremot dominerar kooperationen på tidningens annonssidor. Här möter läsaren gemensamägda 

syfabriken, mineralvattenfabriken, bokbinderiet och tryckeriet sida vid sida med Konsum i nummer efter 

nummer. I stora tvåsidiga annonser, som inte är helt enkla att urskilja från redaktionstexter, talar KF om 

att man med sina två storkvarnar, margarin- samt galoschfabrik har brutit de rådande monopolen och 

sänkt priserna: ”Alla dessa för hela samhället gagneliga gärningar ha kunnat genomföras, därför att 

hushållen hållit väl samman och samlat sina krafter till gemensamma ansträngningar”.
125

 Även i detta 

sammanhang är det enigheten som ger musklerna och tidningsredaktionen manar med jämna mellanrum 

läsarna att stödja annonsörerna, vilket stämmer väl med det som sägs i bakgrundsavsnittet om att det ses 

som en solidaritetshandling att handla hos kooperationen.  

  

Där samarbetet med männen, det internationella klassamarbetet och den politiska tillhörigheten är 

värderingar som inte är förhandlingsbara i den fackliga arbeterskans identitet, menar jag att 

kooperationen inte är lika skriven i sten. Slutsatsen drar jag utifrån att ämnet inte ges något större 

utrymme men också från att kooperationens privata konkurrenter tillåts annonsera i tidningen. För om 

det förra hade setts som det enda och ideologiskt riktiga alternativet har jag svårt att se att de senare 
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hade fått synas på tidningssidorna. Med tanke på den renlärighet som förekommer i andra sammanhang, 

vilket jag visar längre fram, förutsätter jag att man hade valt att avstå från annonsintäkterna från de 

privata företagen om så hade varit fallet.  

 

...men inte alltid eniga.  

Som Melucci skriver finns det utrymme för både konflikt och konsensus inom de oruckliga värdena för 

den kollektiva identiteten.
126

 I Arbetets Kvinnor framträder sådan oenighet och i ett av de allra första 

numren av tidningen skriver en namnlös kvinna om de livliga diskussionerna som fördes i timtal på 

FKSO sommarkurs i Brunnsvik: ”Meningarna voro delade om vilket sätt och med vilka medel vi skola 

ordna upp våra sociala förhållanden”
127

 Exakt vad de diskuterade framgår inte men däremot finns andra 

texter som visar att det finns två stora frågor där arbeterskorna är eniga om målet men inte om medlen. 

Dels handlar det om och i så fall hur nattarbetsförbudet för kvinnor ska reformeras, dels om kvinnors 

arbetsmiljö ska regleras på annat sätt än männens.
128

  

 

Den första frågan drar isär arbeterskorna både inom och utom Sverige. Frågan att helt slopa 

nattarbetsförbundet driver ingen av de fackliga kvinnorna utan man vill man ha en tillämpning av lagen 

som anpassar den till verkligheten står det i en artikel. Till exempel måste arbetstiden kunna förläggas så 

att arbeterskorna ska kunna nyttja spårvagnarna för att ta sig till och från arbetet, vilket den gällande 

lagen inte tillåter.
129

 Men alla vill inte ha förändringar. Textil- och chokladarbeterskorna är emot varje 

revision eftersom de till varje pris vill förhindra införandet av tvåskiftsarbete. Textilarbetarnas 

företrädare Karin Nilsson menar att rationaliseringen redan har gjort arbetet så pressat att de inte klarar 

av det ökade tryck som skiftarbete skulle medföra. En tysk arbeterska från samma bransch vill däremot 

ändra lagen och anser att de måste räkna med att jobba i skift precis som man gör i andra yrken. För det 

ger fler arbeten, är mer driftsekonomiskt och ska därför inte stoppas, utan istället lösas genom att  

arbetstiden förkortas till sju timmar.
130

  

 

Den andra handlar om hur kvinnors arbetsmiljö ska regleras. De röster som talar om en separat lag för 

kvinnorna kommer företrädesvis från Frankrike och använder sig av biologiska argument. En av dem 
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hävdar att yrkesarbetet har negativ inverkan på den kvinnliga organismen och menar att det finns otaliga 

studier som visar att arbete leder till anemi och rubbningar i nervsystemet hos dem. Eftersom kvinnans 

konstitution är ett oföränderligt faktum måste hon ha ett annat arbetsskydd än männen.
131

 En dansk 

facklig kvinna som även talar för Sverige menar att faktumet att kvinnor är mer sjuka än män inte 

bevisar någonting. Man måste komma ihåg, säger hon, att deras motståndskraft har ätits upp av dåliga 

arbetsförhållanden och knappa löner. Hon vill ha lika arbetarskydd för hela arbetarklassen. Risken med 

en särlagstiftning för kvinnor är att den gör att det blir dyrare att anställa dem och driver således ut dem i 

en lönedumpningskarusell: ”För de kvinnor, vilka äro helt beroende av sina händers arbete, finnes det 

intet annat val för att komma i åtanke vid erhållandet av ett sådant arbete än lägre lön.“
132

  

 

3.3. Klass  

Som jag skriver i det inledande avsnittet utgår jag från att positionen i produktionen är det som 

definierar klasstillhörigheten och att det är arbetarklassen som är utgångspunkt för den ideala fackliga 

arbeterskans kollektiva identitet visar föregående avsnitt. I det här utvecklas bilden av arbetarklassen 

kortfattat och sedan diskuteras vilka föreställningar om borgarklassen som arbeterskorna får sig serverat 

i tidningen och hur den förhåller sig till dem.  

 
 Arbetarklassen  

I det första numret får Hjalmar Branting ordet och han talar om varför fackföreningar bör vara 

socialistiska. Han säger att det finns en stor skillnad mellan de borgerliga radikala och socialisterna. De 

förra ser inte helheten utan splittrar arbetarklassens stora fråga till smådelar som inte hänger samman. 

Deras småpetande med reformer skapar visserligen förbättrade levnadsvillkor för arbetarklassen, men 

gör ingen skillnad i den viktigaste frågan, striden mellan arbete och kapital. Så länge arbetarklassen är 

utan makt har han ingenting emot deras insatser men konstaterar att de saknar klasskampens ledstjärna: 

”[d]en fackföreningsmedlem, som drömmer om en arbetarrörelse utan socialism, han skapar för sin 

fantasi en halvhet, utan vare sig pådrivande kraft eller rättvisande kompass”.
133

 Det är med andra ord 

den marxistiska definitionen där makten över produktionsmedlen är avgörande för klasspositionen som 

Branting använder sig av.
134
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Borgarklassen 

Arbetsgivarna är de som ger den borgerliga klassen dess tydligaste ansikte. De är de som underskattar 

den kvinnliga arbetskraften och som motarbetar alla strävanden att förbättra deras villkor, menar en 

facklig man.
135

 Så tycker både arbeterskor och andra som skriver i tidningen och tydligast uttrycker en 

annan facklig man det. Alla är spekulationsobjekt i den kapitalistiske företagarens affär och  

”[k]apitalisten köper arbetskraften till billigaste pris, oavsett om den är manlig eller kvinnlig. Han 

begagnar sig av sina medmänniskor för att föröka sin vinst och förränta sina företag”.
136

  

 

Den girigare, hänsynslöse arbetsgivaren eller direktören som inte frivilligt kommer till 

förhandlingsbordet utan måste tvingas dit möter man ofta på tidningens sidor.
137

 Människovärdet är 

ingenting som intresserar dessa kapitalismens företrädare och värst av alla arbetsgivare är Vin- och 

Spritcentralen. Hur de behandlar sina kvinnliga arbetare är en skamfläck till och med för det svenska 

arbetsgivareomdömet och staten meddelar en av dem anonymt.
138

 Men finns andra av samma kaliber 

och det är textilfabrikörerna: ”Knappast på något annat håll inom industrin har utpressningen av den 

levande arbetskraften varit så oförsynt som här” skriver en annan lika anonym arbeterska som är uttagen 

i strejk.
139

 Att det är illa ställt med deras arbetsvillkor förstår man när hon säger att de har stöd för sina 

krav långt in i borgerlighetens egna led.  

 

Från arbetarrörelsens begynnelse har arbetsmiljön varit en av de viktigaste frågorna - ingen ska behöva 

riskera liv och lem på arbetet står det i en artikel. Men ingenting kommer gratis, inte ens i en tid när 

nästan alla ”läger” intresserar sig för välfärdsfrågor, menar en skribent. Det har nämligen aldrig hänt att 

”en arbetsgivare givit sina underhavande en förmån på grund av ett så kallat gott hjärta” utan det 

kapitalistiska systemet har bara kärlek till profiten.
140

 En namnlös tändsticksarbeterska tycker likadant 

och säger att maskinerna ses som mer värda än arbetarna. Det kostar att ersätta en maskin, men att 

ersätta en utsliten människa med en ny arbetare är gratis för tändsticksbolaget, resonerar hon.
141

 

 

Borgarklassen beskrivs även i andra sammanhang som en grupp vars intressen står i strid med 

arbetarklassens. Borgarklassens barn skapar problem för facket på arbetsplatserna inom handeln berättar 

en facklig man. Där finns det ”s.k. bättre mans som gå endast för nålpengar” och som ”i sin uppfostran 
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och ställning i samhället nästan så att säga fått en fientlig inriktning mot fackföreningen”.
142

 Därför är 

de svåra att organisera. Inte blir saken bättre av att arbetsgivarna försöker dra de anställdas intresse från 

fackföreningen, genom att erbjuda fritidsaktiviteter som exempelvis olika sporter och körsång. För att 

använda Brantings ord kan man se detta som exempel på småpetande från arbetsgivaren som skymmer 

den stora klassfrågan. 

 

Där Branting visar fördragsamhet med liberalerna är tonen mot högern i borgerligheten oförsonlig. 

Johansson Visborg har motionerat till Stockholms stadsfullmäktige om ekonomiskt stöd till 

sommarhemmet i Skuru och är upprörd över hur frågan har behandlats. Den hamnade inte till hos 

instans som hon riktade den till, styrelsen som fördelar nöjesskattemedlen till fritid- och 

kulturverksamhet, utan i fattigvårdsstyrelsen. Hon får pengar men är arg över att arbeterskornas fritid 

görs till fattigvård istället för den rekreation som det faktiskt handlar om. Däremot är hon inte alls 

förvånad över att högerns båda representanter inte ville tilldela medel utan reserverade sig mot beslutet. 

För de tillstyrker bara anslag till arbetarklassen om de samtidigt kan förnedra dem, medan när kyrkor 

och välgörenhetstillställningar söker pengar ”då är det intet knussel från högerhåll”.
143

 

 

Hon betackar sig också för omsorgen om arbeterskornas låga barnafödande som borgarmän visar dem i 

spåren av den låga nativiteten.
144

 Johansson Visborg är istället glad över att arbetarkvinnorna genom 

ökade kunskaper allt mer själva kan bestämma om de ska bli mödrar eller inte. Hon hoppas också att allt 

fler av dem kommer till insikt om att hur meningslöst det är att se sina barn hamna i de stora skarorna av 

arbetslösa eller kanske till och med skickas ut som kanonmat i storkapitalets vansinniga krig. Herrarna 

kan be ”överklassens kvinnor, om denna klass verkligen är så intresserad för nativiteten som den påstår, 

sköta om barnafödandet, då har de ju någon uppgift att fylla!”
145

 

 

Dessutom har borgarklassen misshushållat till den grad att nutidsmänniskan har det sämre ställt än 

grottemänniskan: den” har pös[t] av makt och rikedom” och har ”brottsligt och egennyttigt skött 

samhällets affärer” och ska därför tas från makten.
146

 Ett exempel på egennytta får man i redogörelsen 

av hur kapitalisterna runt om i världen förstör råvaror som te, kaffe och bomull för att kunna hålla 

priserna uppe. De visar inte de nödlidande folkmassorna någon som helst hänsyn så det är ”på högsta 
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tiden att det kapitalistiska hushållningssystemet ersättes med ett annat, baserat på en förnuftig fördelning 

av produktionens resultat.”
147

  

 

Att de inte heller har förmått att förädla den kulturella utvecklingen visar artikeln som hyllar Kata 

Dalströms stora insatser inom den svenska arbetarrörelsen. Trots att hon kom från bättre förhållanden 

valde hon att viga sitt liv åt arbetarklassen och sprida bildning och kultur i de enklaste av boningar får 

man veta. Däremot sågs hon inte nådigt av borgarklassen utan kallades tattarkäring av godsens och 

brukens herrskapsfolk eftersom hon klädde sig anspråkslöst, medan skribenten menar att hon gjort mer 

för kulturen än vad ”mången slottsherre och slottsfru, som insatt ståtliga tavelgallerier på sina 

herrasäten” gör.148
 Till skillnad mot dem höll inte Kata det vackra för sig själv utan spred det till folket. 

Inte längtade hon själv heller till de slutna rummen för ”[d]et var hennes fullkomliga visshet att 

arbetarna skulle skapa en friare, skönare och förnämare kultur än borgarklassen förmått”, står det 

vidare.
149

  

 

Jag menar att texterna i Arbetets Kvinnor visar att arbeterskorna är medvetna om sin underordnade 

position i produktionen och samhället men det är ingen kuvad sådan. De värden som Horgby menar är 

borgarklassens egna kännetecken, som hög moral och rationalitet, förvrids till motsatsen och istället är 

det egennytta och svindleri som visas upp som drivkrafterna. Inte minst ifrågasätts borgarklassens 

grundbult, förmågan att förvalta kapital.
150

 För att vända tillbaka till Melucci är det inte bara 

arbetsgivaren som står på motståndarsidan utan även den borgerliga samhällsklassen.
151

  

 

3.4. Arbeterskan   

Som jag har visat är arbeterskan en facklig aktivist och att en av de bärande grunderna för hennes ideala 

identitet är att bedriva kampen hand i hand med männen. I det här avsnittet undersöks hur hon framställs 

som en sådan medkämpe och den arbetarkvinna som framträder på tidningssidorna låter sig inte fångas i 

en enda bild utan föreställningen om henne är flerfacetterad.  
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Kampsystern  

Den första bilden handlar om att det första steget hon ska ta är organisera sig vilket alla röster från både 

när och fjärran är överens om att det är svårt att få henne att ta. Till att börja med känner hon kanske inte 

ens till att det finns en facklig organisation att ansluta sig till. Men upplysning och agitation bland de 

”sovande” arbeterskorna som ännu inte fått upp ögonen för arbetarrörelsens sak råder bot på den saken, 

uttrycker Johansson Visborg saken.
152

 Man ska inte låta sig luras av att kvinnorna visar upp ett ointresse, 

menar en facklig man, för i djupet av dem finns både lust att brottas med problem och iver att delta i 

befrielsekampen. Han delar Johansson Visborgs uppfattning om att det bara handlar om att väcka de 

slumrande känslorna för att få dem med i leden.
153

 Fackligt aktiva Hanna Grönvall har läst en dansk 

artikel som visar att problemet finns i arbetarhemmen där man bara uppfostrar sönerna i plikten att bli 

medlem i fackföreningen. Det är något som hon känner igen från när Hembiträdesföreningen agiterar 

bland tjänande flickor i Sverige. Så därför riktar hon en appell till alla arbetare: ”Giv edra döttrar 

densamma förståelse för organisationen, som I given edra söner!”
154

  

 

När arbeterskan väl vaknar och organiserar sig brister hon i aktivitet och en förklaring till det är 

historisk. En facklig man skriver att kvinnorna fram till hans dagar har låtit mannen styra och ställa i 

både stort och smått och har därför ”svårt att komma ur den vanföreställningen att de icke, genom sin 

medverkan kunna öva något inflytande över vad som skall företagas”.
155

 Men han är säker på att det är 

ett övergående tillstånd som botas med upplysningsarbete. Att det bara är en tidsfråga innan de aktiverar 

sig på bredare front, menar även andra fackliga män och en tydlig signal är att det är mer förvånande om 

det saknas kvinnliga deltagare på fackliga kongresser än vice versa: ”Alla tecken tyda också på att den 

tid icke är så långt avlägsen, då vi ha kvinnorna med oss, och då även verkligt intresserade i arbetet för 

hela klassens frigörelse”.
156

 Johansson Visborg är lika full av tillförsikt när hon ser med vilket intresse 

och seriositet som fackliga kvinnor deltar i bildnings- och studiearbetet som samorganisationen anordnar 

och så menar även en av deltagarna: ”Vi kvinnor vilja verkligen nu på allvar försöka skola oss till att bli 

kapabla för offentliga och politiska förtroendeuppdrag”.
157

  

 

Det finns också andra orsaker. En man från de fackliga leden tror att det blir svårt att få med 

arbeterskorna eftersom känslan av att inte vara delaktig har gått dem alltför mycket i blodet. Han vill 
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dock inte att kvinnorna ska tro att de är mindre lämpade än män att delta i det fackliga arbetet (det är för 

övrigt ansvar och skyldighet att göra det). Det är också fel att påstå att kvinnorna är mer ovilliga än 

männen att ansluta sig till organisationen och att en del av bristen i deltagandet kan förklaras med att 

hemskötseln tar tid och inte ointresse, menar han vidare, för att i nästa andetag säga att hemarbetet inte 

duger som ursäkt när det handlar om de fackliga uppdrag som kan göras på arbetsplatsen. Då handlar det 

bara om ointresse bland kvinnorna.
158

 Hans besked om arbeterskans delaktighet är minst sagt 

motsägelsefulla. Hon är samtidigt svårare än och lika villig som mannen att gå med i facket. En annan 

av de fackliga männen säger att kvinnors lägre delaktighet till viss del beror på att männen visat motvilja 

när arbeterskorna sökte sig till fackföreningarna. Till exempel ställde sig Bokbindarna och Träarbetarna 

först på tvären när de ville vara med, men så är det inte längre. Dock är det inte bara männens fel att det 

tar längre tid att få med kvinnorna och en facklig man får stå som representant för dem som menar att de 

sociala fördomarna i samhället spelar en större roll för arbeterskorna. Han säger att det återstår mycket 

arbete innan kvinnorna är ”skolade i samma omfattning att de [...] bliva männen jämgoda”.
159

 Men en 

röst stretar emot och menar att den formella okunnigheten inte är något större problem utan är lätt att 

råda bot på genom facklig utbildning och ”för övrigt är denna ofullkomlighet icke något speciellt 

kvinnligt.”
160

 

 

I den politiska världen finns en partiöverskridande uppfattning om att då kvinnan har samma politiska 

rättigheter som mannen, kan hon inte kalla sig förtryckt eller skylla på männen för att hon inte får 

uppdrag, skriver Östberg. Skälet till att hon är så uselt representerade i olika politiska församlingar beror 

på att hon inte har något intresse för samhälleliga frågor.
161

 Det betonas inte i Arbetets Kvinnor men 

däremot återkommer konstaterandet att ansvaret i första hand är hennes eget. För i det fall arbeterskorna 

är slöa kan inte deras manliga kamrater förbättra deras ställning, hur gärna de än skulle vilja det, skriver 

en facklig man.
162

 Städerskornas ordförande Hildegard Ström är på samma linje och menar att om 

arbeterskorna vill att deras arbete ska uppskattas och därmed få drägligare villkor måste de lägga alla 

krafter på att få med alla medsystrarna i organisationen.
163

 I samma tongångar uppmanar Johansson 
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Visborg i en artikel om kvinnornas roll i fackföreningen; det är en plikt för alla – inte några – att 

organisera dem som ännu inte blivit medlemmar.
164

 

 

Östberg visar också att det finns uppfattningar bland politikerna som menar att det finns fördomar om 

kvinnor bland männen, men att de också i lika hög grad finns hos kvinnorna själva.
165

 Som jag visar 

ovan ryms sådana uppfattningar även i mitt material med betoningen på att det är bland kvinnorna som 

fördomarna är djupast rotade. En annan slutsats som går att dra är att förståelsen för arbeterskans lägre 

delaktighet innehåller någon grad av skuldbeläggande av henne. Hon är inte organiserad i tillräckligt 

hög grad, har egenskaper som måste arbetas bort eller saknar kunskaper för att bli förtroendevald. Men 

så finns ju också röster som säger att männen nog har ett visst ansvar och att bildningsluckor finns även 

hos arbetarna och inte bara arbeterskorna. 

 

 Det finns sådant som drar åt ett biologistiskt synsätt, som förklaringen om att kvinnors lägre medverkan 

beror på hennes medfödda blygsel, som en facklig man bidrar med.
166

 En annan vet efter att ha fört 

samtal med fackliga arbeterskor att de lider av en mindervärdighetskänsla. De kan vara ”rent av 

etterbefängda i att förfäkta sin sak”, men tystnar inför männens nonchalerande av deras kvinnligt 

framförda uppfattningar, menar han.
167

 Det skulle inte kunna vara på något annat sätt eftersom 

kvinnornas känslor tar ut sin rätt anser han och tycker inte att det har någon betydelse att de flesta 

arbeterskorna själva inte vet om det. Vare sig de känner till det eller inte, lider de likafullt av 

mindervärdighet.  

 

Samarbete ligger inte för kvinnan heter det vidare, för hon har till skillnad mot männen inte lärt sig det. 

Bland kvinnorna finns därför alltid fler som vill leda än som är beredda att underordna sig någon annans 

ledarskap menar en av manliga fackföreträdarna. 

 Kvinnorna äro i allmänhet utpräglade individualister och de kunna så länge de äro entusiasmerade 

för en sak uträtta storverk. Men de komma lätt i delo med varandra och de kunna under inga villkor 

arbeta så kallt och metodiskt som männen. De äro mera mänskliga i hela sitt uppträdande men vilja 

helst hava hela sin värld för sig själva.
168

  

 

Hans kamrat som tycker i stort sett detsamma har en annan förklaring till varför arbeterskan inte är 

genomsyrad av samarbetsvilja och solidaritetskänsla. Orsaken är att hon i så många århundraden varit 
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ekonomiskt beroende av mannen och insikten om hur viktig sammanhållningen är, har ”ännu inte har 

hunnit gå de självförsörjande och yrkesarbetande kvinnorna i blodet”.
169

 Inom politiken beskrivs hon 

som en som inte ens kan hålla ihop med andra kvinnor menar Östberg, vilket stämmer väl med 

föreställningen att solidariteten inte är en självklarhet för kvinnor.
170

 Men där man i den politiska sfären 

inte ser förändringsmöjligheterna finns de i Arbetets Kvinnor. Det är bara en tidsfråga eftersom 

arbetarkvinnorna är barn av ”kärnsläktet” som under generationer utvecklat viljan till arbetsplikt och 

ansvar som det största i livet och därför kommer hon att även lära sig det nödvändiga samarbetet, menar 

en skribent.
171

  

 

Brink Pinto visar hur det i den svenska kommunistiska veckopressen framträder en liknande kvinna som 

lönearbetar och är aktiv i samhällshällsomdaningen. Hon är mannens jämlike och inte en undergiven 

hushållerska hänvisad till hemmet.
172

 Så om hon i de redaktionella texterna i Arbetets Kvinnor som är på 

väg att blir en jämlike visar de fiktiga texterna upp en kvinna som liknar den som Brink Pinto har 

identifierat. Hon behöver inte läras upp utan tar sitt ansvar för kampen, som tidigare nämnda Alma på 

fackföreningens jubileumsfest och Maria som håller ett socialistiskt brandtal för arbeterskorna på lagret 

som leder till att de bildar en fackförening.
173

 På spinneriet finns Gerda som agerar när en arbetskamrat 

godtyckligt får sparken
174

 och i butiken Lisa som varit med och drivit fram kollektivavtal där hon 

arbetar.
175

 En artikel om den socialistiska kvinnorörelsens utveckling är i samma anda som novellerna. I 

den beskrivs den nutida arbeterskan som mer självmedveten än sina tidigare generationers systrar. 

Skribenten menar att hon, danad av arbete, idrott och andlig utveckling, numera står bredvid de manliga 

kamraterna med ett oändligt samhälleligt arbetsfält framför sig.
176

 Även de beskrivningar som nämns 

under avsnittet om den kollektiva identiteten visar på en arbeterska som är nog så driven men i dem 

jämförs hon inte med arbetaren.  

 

De flesta av novellerna som skildrar kvinnornas fackliga strävanden handlar om relationer mellan 

arbeterskor men det finns ett par som innehåller kärlek mellan kvinna och man. I en av dem möter vi 

Maria som går under fackföreningens nysydda fana på Första maj. Hon ser stolt på den och vet att den 

förening hon varit med och bildat har bidragit till förbättringar på fabriken och dessutom är en del av 

något större. Bredvid henne går maken Gunnar som delar hennes kamp och så förenas 
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samhällsförändringens arbete harmoniskt med kärleken under fanborgen, står det att läsa.
177

 Den 

föreställningen stämmer väl med som den Brink Pinto redovisar, att äktenskapet ska bygga på 

kamratskap och jämlikhet, och där båda kvinnan och mannen arbetar och deltar i 

samhällstutvecklingen.
178

 En sådan relation skildrar också i den dikt som säger att kvinnan inte ska vara 

trösterska utan en stridskamrat som eldas av samma drömmar.
179

  

 

Men det finns sådant som talar i mer essentiella termer och menar att kvinnans speciella natur gör att 

vissa av de fackliga arbetsuppgifterna kanske till och med passar henne bättre än arbetaren. En facklig 

man menar att hon har ett mer humanistiskt sinne, är rik på hänförelse och tro och därför borde framför 

allt den fackliga sociala hjälpen till gamla och sjuka tilltala henne. Dessutom har hon en inneboende 

idealitet som gör att hon tillför facket något annat än mannen.
180

 En annan säger att det inte är okvinnligt 

att delta i en organisation som arbetar för att de sämst ställda och de arbetslösa får det bättre, tvärtom. 

Kvinnorna är mer känsliga för orättvisor och nöd och därför kan ingen vara mer lämplig i det fackliga 

arbetet. Hennes psyke vinner i längden tycker han. Hon är bättre lämpad att möta medlemmar som har 

slarvat med att betala kontingenten och i styrelsearbetet har hon ett större tålamod än männen som gärna 

hastar vidare om de inte direkt hittar en lösning, anser han.
181

  

 

Dessa uppfattningar ger uttryck för en liknande kvinnosyn som enligt Frangeur finns i de 

socialdemokratiska kvinnornas tidning Morgonbris.
182

 I den har Ellen Keys essentialistiska 

moderlighetssymbolik det ideologiska övertaget och en idealiserad syn på kvinnans särart dominerar, 

menar hon. Kvinnan ses som mer emotionell än mannen och därför särskilt lämpad för omsorg och 

uppfostran av det kommande släktet. Egenskaperna gör också att hennes uppgift i samhällbygget är att 

engagera sig i de sociala frågorna.
183

 Som synes är det omsorgen om andra som dessa fackliga män ser 

som den fackliga arbeterskans viktigaste uppgift. Hennes tålamod som de beskriver, leder mina tankar 

till att det kan ses som en egenskap som är viktig i uppfostran, om än att det inte handlar om barn i det 

här fallet.  
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Om de tidigare exemplen huvudsakligen visar på en tilltro till arbeterskans förändringsmöjligheter finns 

en text som sticker ut och ger uttryck för närmast misogyna uppfattningar. Den manliga skribenten har 

inga höga förväntningar på att kvinnan ska förändras.  

Hennes könsliga slavnatur och organisatoriska oemottaglighet skall säkerligen i icke ringa mån, 

särskilt på landsbygden, fördröja hennes sociala likställighet, såvida icke mannen tager henne vid 

handen och leder henne dit hon naturenligt icke vill. Men även sådana under ske!
184

  

 

Han är dock inte helt utan hopp utan tror trots allt att landsbygdens kvinna kan förändras och därför 

måste klassystrarna från staden hjälpa dem. Fast de kan egentligen inte bidra med något, för han vet att 

det bara är männen som kan skapa förändring bland dem, för kvinnan lyssnar hellre på en opålitlig man 

än på en klok syster: ”Sådan är hennes natur.”
185

 Artikeln känns minst sagt apart i en tidning för fackliga 

kvinnor och är inte representativ för den kvinnosyn som framkommer i Arbetets kvinnor. Däremot 

menar jag att det är intressant att man, trots den kvinnosyn den uttrycker, har valt att publicera den. Lika 

intressant hade det varit att veta om och hur de resonerade inför det beslutet. 

 

Kampsystern framställs med andra ord på två sätt i Arbetets Kvinnor. Dels är hon i novellvärlden 

mannens jämlike medan hon i andra texter inte ännu ses som lika duglig som mannen. Det förklaras med 

både historiska och sociala orsaker som med få undantag handlar om kvinnans brister. Några enstaka ser 

männens roll som en stor del av problemet medan alla är eniga om att det inte dröjer innan hon är i kapp. 

 

Kamphustrun 

Det finns också en kvinna som inte arbetar men förväntas stödja samhällsomdaningen och som jag 

kallar kamphustrun. I Arbetets Kvinnor är yrkesarbetslinjen inte det enda alternativet för arbetarkvinnan 

vilket Johansson Visborgs ord inför Första maj 1928 visar. Hon menar att både arbeterskor och 

arbetarhustrur måste bära ansvaret för att samhället ska kunna förändras till det bättre. Därför ska alla av 

dem samlas tillsammans med männen under fanorna eftersom det är ett sätt att visa klassens styrka: 

”Alltså, fram i täta led alla arbetets kvinnor och visa, att Ni lika hög grad som era män vilja kämpa för 

socialismens förverkligande.”
186

  

 

Sedan flera månader tillbaka pågår arbetsmarknadskonflikter där både kvinnor och män kämpar för att 

deras löner inte ska sänkas berättar en artikel i början av 1928. I den ges råd om hur arbetarkvinnan ska 

förhålla sig i konflikten och de talar inte om en strejkande kamrat utan om en tapper, stödjande 
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kamphustru. Hon ska inte hänga med huvudet för då riskerar mannen att tappa viljan till uthållighet. 

Hennes ansvar för att hålla ihop hemmet ställs på beundransvärda prov i de svåra tiderna när det blir 

ännu mindre mat på bordet än vanligt, menar skribenten. Hur hon klarar det är avgörande för att 

konflikten ska vinnas för ”ytterst beror [det] på kvinnornas mod, uppoffringar, vilja och goda humör om 

männen skola kunna hålla ut”.
187

 Det kan de tidigare generationernas husmödrar, vars söner och makar 

har strejkat, intyga, heter det vidare. Att fabriksarbetande mödrar och systrar har deltagit och deltar i 

striderna får man inte veta någonting om.  

 

En av novellerna stöder föreställningen om kamphustrun och i den möter vi Elsa som sedan barnsben 

haft ett ideal för en blivande make. Han ska känna och slåss för de svaga och drömmen slår in. Hon 

förlovar sig med en man som har valts till facklig ledare. Glädjestrålande säger hon att hon vill ”vara 

honom till hjälp och uppmuntran, glädjas med honom över framgångarna i striden och dela 

motgångarnas möda med honom”.
188

  

 

Kamphustrun är till skillnad mot kampsystern inte en kvinna som deltar aktivt i kampen utan är 

hänvisad till att skapa ett gott klimat i hemmet så att mannen orkar delta i förändringsarbetet. Som jag 

tidigare nämnt är arbetarklassens kvinna som hon framställs i Morgonbris själv delaktig i 

samhällsutvecklingen, vilket skiljer henne från kamphustrun som finns i Arbetets Kvinnor.  

 

Alternativa samhällsmodern?  

Arbeterskan har en ytterligare viktig uppgift och det är att fostra de kommande generationerna så att 

arbetarklassen ska lyckas med sitt frihetsprojekt. I en text om fackföreningen och kvinnorna står att läsa 

att hustrurna har ett avgörande inflytande på arbetarrörelsens framgångar och för kommande tiders 

reformer, eftersom det är de som föder fram och danar det uppväxande släktet. Det är även en plikt mot 

barnen (som kommer att vara tacksamma för att kvinnorna satsat sina krafter på dem) att förbereda dem 

så att de kan vara en del av arbetets armé och klassens höjande.
189

 Vikten av att fostra de kommande 

generationerna påpekas även av en skribent som med August Bebels stöd hävdar att den socialistiska 

världsåskådningens seger troligen är helt avhängig av att kvinnan som moder och uppfostrare medverkar 

till den.
190

 Detsamma säger den fiktiva Maria när hon agiterar bland sina omedvetna arbetskamrater: 
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”Vet ni flickor, att det är på oss som kvinnor det beror på om vi som mödrar en gång skola fostra det 

uppväxande släktet så, att det kan arbeta vidare på vårt stora verk: ett lyckligare samhällsliv.”
191

 

 

Frangeur skriver att den husmoder som framträder i Morgonbris är en kvinna vars arbete och uppdrag 

som uppfostrare tillskrivs högt värde.
192

 Hon menar att moderskapet beskrivs som det stora kallet i 

tidningen, men hennes undersökning ger inget svar på om ansvaret för arbetarklassens kommande 

framgångar betonades på ett liknande sätt som i Arbetets Kvinnor. Jag kan inte heller hitta en sådan 

samhällsmoder i Brink Pintos undersökning.  

 

I texterna ovan sägs inget om huruvida samhällsmodern ska eller inte ska arbeta. Men för att mödrarna 

ska kunna fostra på bästa sätt krävs en statlig mödralön, menar en facklig kvinna. Hon ser det dessutom 

inte bara som ett uppdrag att fostra goda klasskämpar utan också att det gagnar staten att det 

uppväxande släktet blir friskt och sunt.
193

 Uppfattningen stöds i en artikel som beskriver mödraskapet 

som ett lika viktigt arbete som vilket annat som helst och därför borde avlönas på samma sätt. 

Skribenten lutar sig mot den radikale H.G. Wells som redan i början på seklet sa att kvinnans arbete i 

hemmet och barnens uppfostran i högsta grad är ett samhällsintresse.
194

 En mödralön skulle visa att det 

är det och samtidigt leda till att kvinnan blir självständig från mannen, vilket är den rätta socialistiska 

uppfattningen, menar hon. Men hon är noga med att betona att det inte handlar om en ynnest till 

mödrarna utan om betalning för det hårda arbete och den samhällstjänst de gör.  

 

Uppfattningen om moderskapet som arbete kommer även på tal i en norsk broschyr om mödralön som 

FKSO har översatt till svenska, eftersom samorganisationen tycker att den ger en bra handledning i den 

så vitala livsfrågan för arbeterskorna.
195

 Broschyrens skribent tilldelas en artikel i samma nummer och i 

den talas om att familjernas upplösning är arbetarklassens eget fel. Den har glömt bort mödrarna och 

barnen i lönekampen eftersom den inte har tagit hänsyn till familjens behov utan bara invididens. Därför 

är det dags för att kräva lön till mannen efter familjens storlek. Hon tycker att det är en förfärlig dom 

över samhällsutvecklingen när en mors arbete är så lågt värderat att de unga flickorna hellre jobbar på 
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fabrik än sköter hem och barn, men med ett ”familjelönetillägg skola kvinnorna också återbördas åt 

hemmet”.
196

  

 

Frågan om mödralön är fortfarande i sin linda under den period som jag undersöker men dessa tidiga 

inlägg visar på en ytterligare fråga där man är överens om målet, att uppvärdera mödrarnas 

uppfostringsansvar, medan argumenten och metoderna för att nå dit skiljer sig åt. Där den första talar 

om en statlig lön som går till kvinnan för att hon fostrar goda samhällsmedborgare vill den andra reglera 

mannens lön med tillägg. I det andra inlägget talas inte om samhällsansvar utan om att återupprätta 

moderns roll och familjens ställning vilket leder över till nästa föreställning om arbetarkvinnan. 

 

Modern  

Att vara moder betyder inte bara att fostra goda klasskämpar utan det finns också ett egenvärde i 

moderskapet. Det är inte många texter med sådant innehåll men de som finns i Arbetets Kvinnor ligger 

väl i linje med den essentialistiska kvinnosynen och hyllandet av moderskapet som framträder i 

Morgonbris.
197

 I den andra av de två artiklarna om mödralön som nämns ovan skrivs att ”[k]vinnan har 

sin lyckligaste uppgift som mor i sitt eget hem – det är naturens egen arbetsfördelning. Det är icke 

kvinnans mål att få samma arbete som mannen”.
198

 När man läser vidare får man veta att kvinnan inte 

längtar till fabriken utan efter hem och barn. Ingen av dem skulle byta hemmets hägn och skydd mot ett 

fabriksarbete om hon kunde välja fritt. Den dagen mannens lön räcker till skulle även de ryska 

kvinnorna (som har drivit jämställdheten till extremer) med glädje lämna sina offentliga uppdrag för att 

ägna sig åt det mest värdefulla arbetet – omsorgen om ett hem. 

 

En dikt som fyller en helsida 1931 hyllar också moderskapet.
199

 Poeten menar att även om mannen har 

varit mäktig finns det något som växer sig starkare för varje sekel; det är handen som gungar vaggan och 

som är den som egentligen styr världen. ”Välsignad ska varje kvinna vara som med kärlek och ömhet 

fyller en 'moders helgade plats'” och som offrar sin moderskärlek oavsett hur sviken den blir diktas 

det.
200

 En röst som håller med menar att ”innerst inne äro alla kvinnors krav på samhällsförändringar 

innefattande i en enda stor önskan: att barnets århundrade skall närma sig och förverkligas”
201

 Men 

som nämnts menar Johansson Visborg att moderskapet inte är en självklarhet som ska pådyvlas 

                                                 
196

 Ibid. 1927/7 s.10ff. Värdesättning av det kvinnliga arbetet. 
197

 Frangeur (1998) s.132ff. 
198

 Arbetets Kvinnor 1929/7 s.10ff. Värdesättning av det kvinnliga arbetet.  
199

 Ibid. 1931/3 s.11. Världsbehärskare. 
200

 Ibid.  
201

 Ibid. 1929/7 s.8 (det andra av två nr 7). Hur rösta kvinnorna? 



39 

 

arbeterskorna utan att de själva ska kunna välja om de vill bli mödrar eller inte.
202

 Hon står dock ensam i 

sitt slag. 

 

Ensamma modern  

Frangeur menar att synen på ensamstående mödrar är tudelad i Morgonbris. Där finns bilder av den 

ogifta modern som offer för rådande samhällssystem och i dem är hon antingen en martyr eller blir 

lyckligt gift. Samtidigt finns det texter som moraliserar över hennes lättsinnighet vilken är orsaken till 

att hon blir med barn utan att vara gift.
203

 I Arbetets Kvinnor finns varken ett moraliserande eller 

noveller med lyckliga slut. Däremot visas hur hårda livsvillkoren är för den arbeterska som blir gravid 

utan att ha en make vid sin sida.  

 

En arbetarhustru skriver i ett brev att kärlekens kraft är lika stark oavsett vilken samhällsklass man 

tillhör, men den ogifta, fattiga kvinnan drabbas hårt om hon blir med barn. Hon kan inte som de rika få 

hjälp med ”borttagandet av alla följder” eller resa bort under graviditeten.
204

 Att fadern numera har 

laglig betalningsskyldighet för barn utom äktenskapet är inte mycket till hjälp när inte heller han har 

några pengar. Hon menar att samhället borde ta ansvar på det sättet som en del fackliga kvinnor kräver, 

nämligen en moderskapslön åt alla obemedlade mödrar och genom att skapa ett hem för barn och mor 

under den tid som barnsbörden inte tillåter henne att arbeta och därefter ordna barnomsorg. Då behöver 

inte förtvivlade mödrar ”taga ett liv, som kanske en gång skulle ha kunnat bli till gagn för samhället.”
205

 

Att frågan ses om viktig visar rubriken som säger att ämnet förtjänar att debatteras överallt.
206

 

 

Hur samhället fördömer den ensamstående modern beskriver den novell om kvinnan som blir gravid och 

överges av mannen före vigseln. Hem till de fattiga föräldrarna i en annan stad kan hon inte flytta för då 

drar hon vanära även över dem. Hon flyttar till en ort där ingen känner henne och där håller hon sig på 

sin egen kant. Det är straffet för den synd hon har begått tänker hon men undrar om samtidigt om hon 

verkligen har gjort något som behöver straffas.
207

  

 

Den ensamstående kvinnan med den tredubbla bördan som familjeförsörjare, uppfostrare och husmoder 

lyfts fram i en diskussion om förbud för hemarbete som förs på internationell facklig nivå inför 

arbetskongressen i Genève 1927. De som vill förbjuda det får inte glömma den stora gruppen 
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ensamstående mödrar för vilka hemarbete kanske är den enda möjligheten till försörjning, menar en 

facklig danska, och förespråkar organisering av de hemarbetande före förbud.
208

  

 

Även om den redaktionella texten inte innehåller mycket mer än så om de ensamstående mödrarna 

förstärks bilden av ett icke fördömande på annonssidorna. I varje nummer av Arbetets Kvinnor syns Nils 

Adamsson Sjukvårdaffär med annonser för feminalovaler och gummin, trots att det var förbjudet att 

informera om preventivmedel i Sverige fram till 1938.
209

 Även om lagen inte tillämpades i någon högre 

grad var det ett brott att ta in annonserna. Att man valde att göra det kan finnas i medvetenheten om 

problemen med ofrivilliga graviditeter, framför allt för ogifta kvinnor. Adamsson erbjuder inte bara 

preventivmedel utan under 1929 dyker annonser som med stora bokstäver ropar ut ”Kvinnans gissel – 

obegränsad barnökning”.
210

 Så heter den skrift av fru Karin Adamsson som handlar om hur främst 

arbetarkvinnorna drabbas av lagstiftningarna på sexuallivets område och som erbjuds gratis till läsarna 

av Arbetets Kvinnor. Två år senare dyker annonser upp som talar om abortlagen som en klasslag.
211

 I 

dem skrivs om sedlighetsnuckor i både byxor och kjol som blundar för verkligheten och om att ogifta 

kvinnor som blir med barn är lika normala som alla andra.  

 

Yrkesarbeterskan  

I Arbetets Kvinnor finns sådant som lutar mot att det är hemmet, hustru- och moderskapet som är 

arbetarkvinnans primära uppgift. Till exempel skriver Johansson Visborg att det är när mannen kastas ut 

från jobbet som hustrun måste jäkta till skurning och tvätt för en usel lön.
212

 Att gifta kvinnor arbetar 

handlar inte om att de vill göra det, utan för att mannens inkomst inte räcker till för familjen och därför 

tvingas hon delta i förvärvsarbetet skrivs det i en annan artikel.
213

 Trots att Johansson Visborg 1930 

markerar att hemlivet är en privatsak och valet för gifta kvinnor om de ska arbeta eller inte är hennes 

egen sak att bestämma, lägger hon till att det inte finns någon ”gift arbeterska, som endast för nöjes skull 

sliter och arbetar, ofta en lång och hård arbetsdag” om det inte behövs ekonomiskt.
214

  

 

En facklig danska argumenterar mot särlagstiftning för kvinnor i arbetslivet på den internationella 

fackliga kongressen i Paris 1927 och säger att om det samhället inte såg ut som det gjorde så skulle hon 
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inte opponera sig mot att kvinnorna utestängdes från arbetslivet för hon ”är gammalmodig nog att önska 

att kvinnorna gåvos tillfälle vara hemma och sköta hemmen och barnen, medan mannen var den, som 

försörjde familjen”.
215

 Att förvärvsarbetet inte handlar om frivillighet visas också i novellen om den 

unga kvinnan som i slutraderna räddas från den tunga arbetsbörda hon har för att kunna försörja sig och 

sin sjuka mor. Den man som hon känt sedan barnsben friar till henne och hon kan sluta arbeta: ”Hon 

hade kämpat tappert mot livet och nu kom hennes belöning till slut.”
216

  

 

Det kan tyckas märkligt att arbetet ses som ett tvång i en facklig tidning men en betraktelse över 

villkoren för det kan ge en förklaring. En skribent menar att arbetet bör vara en välsignelse, men är det 

inte – det är bara att se på fabrikernas och landsbygdens kvinnors värkande kroppar. De lever i en 

framgångens tid men arbetarkvinnornas kroppar, vars liv är ”en enda hård arbetsdag i hem och fabrik, i 

träget innearbete eller slitande utesysslor”, föröds och blir tröttare för varje dag.
217

  

 

Hemarbetets villkor kan också vara något som påverkade. Rinnande varmt vatten och kylskåp är ingen 

självklarhet vilket gör både matlagning och städning tidskrävande. Där finns sänglinne och kläder att 

tvätta för hand eller ta med och tvätta i någon av stadens tvättstugor, alltid något att lappa och laga.
218

 

De kvinnor som lönearbetar är knappast lediga efter arbetsdagen utan får fortsätta att slita när de 

kommer hem. Barnomsorg som vi känner idag finns inte heller vilket gör att det är svårt att få ihop 

yrkesarbete med tillsynen av barnen. För den gifta kvinna som hade möjligheten att välja mellan ett 

slitsamt och enformigt utearbete och ett nästan lika hårt hemma kan valet inte ha varit svårt, skriver 

Carlsson i sin avhandling om socialdemokratins kvinnosyn runt sekelskiftet 1900.
219

 Hemarbetet under 

mellankrigstiden är fortsatt kvinnans ansvar vare sig hon lönearbetar eller inte vilket kan bidra till denna 

syn på lönearbetet i Arbetets kvinnor. En annan tolkning är att synen på kvinnan som husmoder som 

enligt Frangeur var idealet hos de socialdemokratiska kvinnorna även finns bland de fackliga 

arbeterskorna.
220

 

 

En förklaring till Johansson Visborgs argument kan vara att hon är strategisk. Frangeur beskriver att de 

fackliga arbeterskorna tidigt var aktiva mot lagar som skulle förbjuda gifta kvinnor att arbeta. Redan 

1926 skickade de en protest till den socialdemokratiska riksdagsgruppen och samma år talade Johansson 
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Visborg i saken på ett möte som ordnades av FKSO och liberala kvinnor.
221

 De socialdemokratiska 

kvinnorna är splittrade i frågan om gift kvinnas rätt till arbete och tar aldrig ställning i frågan, menar 

Frangeur. I Morgonbris finns både principiella argument som likt Johansson Visborg menar att 

civilståndet är en privatsak och andra som menar att gifta kvinnor ska stå tillbaka för att ensamstående 

kvinnor och män bättre behöver arbetena.
222

 Enligt Franguer använder de socialdemokratiska kvinnorna, 

varav Johansson Visborg är en, som försvarar gifta kvinnors rättigheter en bred palett av argument för 

att uppnå sitt syfte; jämlikheten, kvinnokampen och ekonomiska fördelar med deras arbete.
223

 I ett 

sådant sken är det tänkbart att hon har valt sina ord utifrån vilka hon tror har den största framgången 

bland arbeterskorna.  

 

Kören som talar om arbetet som ett nödvändigt ont är inte entonig utan det finns många röster som talar 

emot. En av dem menar att kvinnan av folket i alla tider alltid har arbetat för att hålla nöden borta och att 

hon har en lika given plats i fabriken som mannen.
224

 En norsk arbeterska säger att hon inte vill sluta 

arbeta om hon gifter sig utan att hon vill ha sina egna pengar och göra vad hon vill med dem.
225

 Astrid 

som jobbar på margarinfabriken skriver att hon älskar sitt arbete och även om det kan uppfattas som 

enformigt så flyger dagarna fram.
226

 I flertalet av novellerna som handlar om arbeterskors liv är det en 

given intrig att kvinnor både kan och vill arbeta.
227

 Andra pekar på problemet att få ihop moderskap och 

arbete och talar om vikten att underlätta för kvinnor med barn att arbeta och man driver gemensamma 

internationella krav om skydd för och förbud mot att avskeda gravida kvinnor.
228

 Det röda Wien som 

nämnts tidigare lyfts fram som det goda exemplet som erbjuder moderskapshjälp redan efter fjärde 

graviditetsmånaden och som har barnomsorg från tidig morgon.
229

 Och inte minst verkar man uppskatta 

att regeringen har tillsatt en expert som har att utarbeta ett moderskapsskydd i arbetslivet.
230

 

 

Inte heller synen på arbeterskan som moder är entydig sådan. Att hon har ansvaret för uppfostran av det 

kommande släktet råder det ingen tvekan om, däremot framträder ingen självklar bild av om hon ska 

fortsätta eller sluta arbeta när den uppgiften åstundar.  

                                                 
221 Ibid. s.123. 
222

 Ibid. s.124ff. 
223

 Ibid. s.128. 
224

 Arbetets Kvinnor. 1930/4 s.5. Arbetarekvinnorna och fackföreningsrörelsen. 
225

 Ibid. 1929/7 s.10ff. Värdesättning av det kvinnliga arbetet. 
226

 Ibid. 1929/6 s.4f. Som lådspikerska vid en margarinfabrik. 
227

 Ibid. se t.ex. 1928/3 s.16. En organisationens förkämpe. 
228

 Ibid. 1928/1 s.9-13. Arbeterskeskydd. 
229

 Ibid. 1930/1 s.11. I det röda Wien ha socialdemokraterna arbetar för reformer, moderskapshjälp, gratisbespisning, bättre, 

billigare bostäder, för hemmens och barnens välfärd. En översikt för Arbetets Kvinnor. 
230

 Ibid. 1930/1 s.6. Genevedebatten om särlagstiftningen för kvinnor. Experten är Kerstin Hesselgren. 



43 

 

 

3.5. Borgarkvinnan  

I det här avsnittet diskuteras vilka föreställningar om borgarkvinnan som finns och inte finns i Arbetets 

Kvinnor. Till att börja med slås det fast i artikeln som beskriver den socialistiska kvinnorörelsen att 

borgerliga kvinnorörelsen inte är något för arbetarklassens kvinnor.
231

 Dess kamp för medborgerliga 

rättigheter uppskattas men eftersom de inte engagerar sig i frågan om ekonomisk likställighet, som de 

socialistiska kvinnorna, blir den diskvalificerad. Att de radikala borgerliga kvinnorna inte har 

klasskampen på sin dagordning stämmer väl med Frangeurs slutsats, att de borgerliga kvinnor som 

samlas kring Tidevarvet förespråkar ett klassutjämnade kamratsamhälle som grundas på samförstånd 

istället för konflikt.
232

  

 

Johansson Visborg har egna erfarenheter av borgarklassen som gör att hon förstår varför unga, 

arbetslösa arbetarflickor inte söker tjänst som hembiträden i bättre familjer. Hon minns långa 

arbetsdagar med alldeles för lite mat: ”Nycklarna till matskåpet bar frun alltid på sig, det fanns icke en 

brödbit att komma över”.
233

 Det klassmärket finns kvar, tror hon, och gör att tjänarinnorna fortfarande 

möter förtryck istället för uppmuntran av husmödrarna. En novell förstärker bilden av Johansson 

Visborgs ord och berättar hur en borgardam varit tvungen att avskeda hembiträdet som verkade så 

duktig i början, eftersom hon inte höll sig på sin plats utan började kräva fridagar.
234

  

 

En liknande bild finns i den kommunistiska dagspressens noveller, menar Brink Pinto. I dem framträder 

en självupptagen borgarkvinna som ser föraktfullt på hembiträdet som enligt henne enbart ska vara glad 

och tacksam för den ynnest som det är att ha ett sådant arbete.
235

 Han skriver vidare att den onyttiga 

borgarkvinnan navelskådar sina egna petitesser medan hon inte har något intresse för arbetarkvinnornas 

riktiga problem. Det är en föreställning som även några noveller i Arbetets Kvinnor förmedlar. Den 

arbetslösa Aina ber om anstånd med hyran tills hon får pengar men möts med kalla handen av änkefrun 

som äger huset.
236

 Fru Friman i äkta spets och juvelprydd ring är ovetande om strejken som städerskan 

Mor Bergs man är uttagen i. Men då hon får veta om det, blir hon upprörd över de lata kolbärarnas krav 

och när Mor Berg inte håller med blir hon avskedad på stående fot.
237

 Att de enligt Johansson Visborg 

ska föda barn så att de gör någon nytta framgår i avsnittet om borgarklassen, men hon är inte nöjd med 
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det. Hon vänder sig till de damer som menar att arbeterskorna tar för litet ansvar för nativiteten och 

undrar varför de inte själva inte har tagit ansvar för frågan tidigare. De har ju råd att fostra barnen och 

bättre möjligheter att ge dem goda liv så det duger inte att peka finger på arbetarklassens kvinnor.
238

 

 

De borgerliga kvinnorna beskrivs dessutom som lata, nöjeslystna och lättlurade visar undersökningen 

som Brink Pinto har gjort vilket även läsaren av Arbetets Kvinnor får glimtar av.
239

 Sonja som har små 

chanser på äktenskapsmarknaden blir bortkollrad av första bästa karl som visar intresse. Han är 

egentligen bara intresserad av hennes pengar som han lyckats lura av henne och försvinner innan 

bröllopet står.
240

 I en annan är det konsulinnan som lär dotterdottern att det är viktigare att välja make 

med sitt hjärta än att ha samhällsställning och plånbok för ögonen. Hon berättar att hon själv ratat 

arbetarpojken som hon älskat sedan barnsben eftersom han som den fattiglapp han var inte kunde 

erbjuda henne det nöjesliv hon hade fått smak för. Istället hade hon gift sig med en aktad officer och levt 

i ett olyckligt äktenskap fram tills hans död.
241

 Den slutsats som Rydbeck drar i sin undersökning av 

noveller i nykterhetstidningar, som menar att de visar upp normens motsats, stämmer väl med min 

undersökning och precis som borgarklassen blir den borgerliga kvinnan ett avskräckande exempel.  

 

I tidningen spills inga mängder trycksvärta på att visa fram alternativet, de borgarklassens 

yrkesarbetande eller politiskt aktiva kvinnor som Frangeur skriver om.
242

 När hon väl får vara med är 

det ingen trevlig bekantskap. En av dem är en fiktiv mellanchef på ett modehus, som fjäskar uppåt och 

förtrycker skadeglatt nedåt. Hon är förälskad i en tjänsteman men han flirtar med den nyanställda 

sömmerskan istället för mellanchefen. Svartsjukan får henne att bli än mer elak och hon bevakar 

arbeterskan minutiöst och avskedar sedan henne vid det första lilla fel hon upptäcker.
243

 

 

Yrkesinspektriserna Kerstin Hesselgren och Ida Fischer, vars porträtt syns vid de texter de skriver, är 

socialliberaler men beskrivs snarare som arbeterskornas företrädare än som kvinnor från en annan 

klass.
244

 Kata Dalström, i vars namn FKSO instiftar en fond, ses inte heller som en företrädare för 
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borgarklassen eftersom hon har valt att viga sitt liv för arbetarklassens fromma.
245

 En ytterligare kvinna 

som inte heller är arbeterska är författaren Victoria Benedictsson, men som enligt skribenten förtjänar 

att inrangeras som en ”arbetets kvinna” 40 år efter sin död. Hon har ju skrivit så mycket om 

kvinnorörelsen och sin tids sociala frågor och förespråkade kvinnors andliga, moraliska och sociala 

frigörelse i samma anda som Bremer, Key och som samtidens kvinnosakskvinnor gör.
246

  

 

Förutom det finns endast en kort passage som hade kunnat andas gemensamma strävanden över 

klassgränserna och som handlar om Open Door-rörelsen. Östberg skriver att den agiterar för kvinnans 

lika rättigheter och att dess svenska sektion bildas 1931 av i huvudsak de borgerliga kvinnor som är 

emot alla förslag att inskränka gift kvinnas rätt att arbeta. En arbeterska som tidigt ansluter sig är 

Johansson Visborg som senare även blir hedersmedlem.
247

 Men budskapet som framförs är inte positivt. 

Istället tycker skribenten att det är problematiskt att Open Door-kvinnorna driver kravet om 

avskaffandet av nattarbetsförbudet så hårt eftersom det finns mycket annat i deras strävanden som 

sammanfaller med industriarbeterskornas intresse.
 248

 Deras agerande ses alltså som kontraproduktivt.  

 

Den övriga samverkan som finns mellan företrädesvis liberala kvinnor och de fackliga arbeterskorna 

lyser med sin frånvaro. Trots de klasskiljelinjer som finns mellan kvinnor, olika föreningar och politiska 

partier förekommer det samarbete under mellankrigstiden. Till exempel finns det tidigare nämnda 

nätverket Tolfterna, som startades redan 1892 av Ellen Key för att kvinnor skulle mötas över 

klassgränserna, där bland annat Johansson Visborg ingick. På Fogelstadgruppens kvinnliga 

medborgarskola som grundades 1925 deltar industriarbetande kvinnor i kursverksamheten och finns 

med i styrelsen visar idéhistorikern Lena Eskilsson.
249

 Den frisinnade kvinnan Kerstin Hesselgren fick 

en plats i riksdagen 1921 genom samarbete med socialdemokraterna
250

 och på en kvinnolista till 
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Stockholms stadsfullmäktige 1927 finns både frisinnade och arbeterskor, som Emelie Bergstedt från De 

sjöfarande kvinnornas förening.
251

  

 

Bilden av borgarkvinnan stämmer uppenbarligen inte helt överens med den verklighet som flera av de 

fackliga kvinnorna i FKSO lever i. Man kan fråga sig varför man exempelvis inte skriver något om 

kvinnolistan 1927, medan svaret på frågan om varför medborgarskolan inte får något utrymme kanske 

Johansson Visborg ger själv. I ett sammanhang där hon lyfter fram vikten av facklig folkhögskola säger 

hon att arbetarrörelsen aldrig ska inbilla sig att  

de många utbildningsanstalter av borgerlig karaktär vi se uppväxa och inom vars murar en 

stor del av våra kvinnliga arbetare hämta sin andliga näring, fostra dem till vakna, 

målmedvetna kämpar för arbetarklassens sak och idéer.252 

  

Det kanske även innehåller svaret till varför man inte är intresserad av att upplåta spaltutrymme till 

borgerlighetens radikala kvinnor. Samverkan mellan de redan etablerade fackliga arbeterskorna som vet 

var de hör hemma och de radikala kvinnorna är inget problem utan en pragmatisk strategi för att öka 

kvinnors inflytande. Däremot kan de ha uppfattats som konkurrenter när det handlar om de 

oorganiserade arbeterskorna, eftersom de istället för att identifiera sig med de andra arbeterskorna och 

den gemensamma klasskampen, kunde attraheras av den samförståndsidé som de liberalerna kvinnorna 

förespråkade.
253

 En ytterligare förklaring kan vara att tidningen uteslutande vänder sig till arbeterskorna 

i deras position i arbetslivet. Men som avsnitten om kampsystern och kamphustrun visar var tilltalet 

bredare än så vilket gör att en sådan inte känns sannolik. Däremot kan en ytterligare förklaring finnas i 

det som nämns under avsnittet om FKSO, att kvinnors samverkan över klassgränserna inte sågs med 

nådiga ögon bland de fackliga männen. Att då avstå från att lyfta in det i tidningen kan ha varit en 

strategi för att inte elda under diskussionen inom klassen. Materialet ger dock inte för handen vilken av 

tolkningarna som är den mest sannolika.  

 

3.6. Arbetaren  

Slutsatsen att arbetaren ser sig som den dugliga klasskämpen visas av föreställningen om att 

kampsystern ännu inte har nått hans nivå. En novell som handlar om en arbetarfamilj drabbad av strejk 

understryker dugligheten. När konflikten väl är över säger hon att maken nog har sina brister, men i 

djupet är han god och en riktig ”kärnkarl” som står upp för sina värderingar trots allt lidande som det 
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kostar.
254

 I Arbetets Kvinnor visas bilden av arbetaren som en med både goda och dåliga sidor vilket 

framgår i det här avsnittet.   

 

Kampkamraten 

Det är framför allt fackliga män som är inbjudna att skriva om kvinnornas roll i fackföreningsrörelsen 

som lyfter fram arbetarmannen. Han som först får komma till tals här menar att även mannen möts av 

förutfattade meningar och ångrar sitt löfte att skriva i Arbetets Kvinnor eftersom det oftast uppfattas som 

att ”vi män ville visa oss så överlägsna eller som man ofta uttryck[er] sig 'malliga', men trots allt så 

vågar jag försöket”.
255

 Andra menar att även arbetaren har fördomar och brister. En av dem menar att 

männen ingalunda är fullkomliga vad gäller att visa intresse för organisationen för även hos dem finns 

det åtskilligt mer att önska. Han menar också att det ”i någon mån” är männens fel att kvinnorna inte 

gärna blir medlemmar eftersom man inte alltid förstått deras kynne och ofta behandlat dem 

överlägset.
256

 Han får medhåll av en annan som också tycker att de fackliga männen visat motvilja när 

kvinnor velat organisera sig men är snabb att tala om att det inte längre är ett problem eftersom de 

manliga kamraterna har ändrat sitt synsätt.
257

 Uppfattningarna understöder de föreställningar som visas i 

kampsysteravsnittet; arbetarens agerande och fördomar bidrar till arbeterskornas lägre delaktighet men 

det är inte ett odelat ansvar. Alla lägger de till att det antingen är idéer som inte lever kvar eller att det är 

också är kvinnornas egen skuld.  

 

Att synsättet inte har ändrats så mycket som fackmännen hävdar och att han inte alls är en god 

klasskamrat menar den anonyma kvinna som skriver om livet ombord och som upprörs över påståendet 

att sjölivet skulle vara för hårt för kvinnor. Det stämmer inte, menar hon, utan handlar endast om att 

männen, för det är män som säger så, har en dold agenda. De vill ha de förhållandevis bra betalda 

jobben för sig själva och hon tycker att devisen ”frihet, jämlikhet och broderskap har, när det gällt oss, 

varit föga mer än ett hån.”
258

 Att hedersorden inte är allomfattande skriver en kvinnlig representant för 

fackförbundet för de sjöfarande kvinnorna. De har lyckats att förhandla fram ett kollektivavtal med de 

motsträviga redarna tack vare att så många kvinnor är medlemmar i fackföreningen. Men det finns 

smolk i glädjebägaren: ”Att beklaga är endast det förhållandet, att med arbetare och socialism 

associerade personer under kampen som nu förts, gjort sig till tolkar för rent pacifiska idéer.”
259

 Hon 
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tycker att de sjöfarande kvinnorna har samma existensberättigande som männen till sjöss och andra som 

arbetar och ska inte motarbetas av klassens män.  

 

Även Johansson Visborg hittar revor i kamratskapet och reagerar på en vad hon kallar alarmartikel i s-

pressen om kvinnornas krav på revision av nattarbetslagen. Skribenten är i hennes ögon en av de män 

som ser alla uppfattningar som ”ej sammanfaller med hans egen, som fanatiska kvinnors orimliga 

krav”.
260

 Hon tycker inte heller att de fackliga kvinnorna ska strida sinsemellan om gifta kvinnors rätt att 

arbeta för ”det finns sannerligen så många förmyndare över kvinnorna, som sörja för att arbeterskornas 

arbetsvillkor etc. inte blir alltför förmånliga”.
261

 Till dem förutsätter jag att hon räknar in en del av 

arbetarklassens män, som ju är de som innehar de ledande positionerna. Liksom de sjöfarande kvinnorna 

menar hon att lojaliteten är på männens villkor. 

 

Mer försiktig är en fransk fackligt aktiv sömmerska som säger att det finns fördomar mot kvinnor men 

lägger till att arbeterskorna oftast bemöts med välvilja av männen.
262

 Lika försiktig är en annan 

fransyska som kommer till tals och menar att det nog bara är en ynka procent av bland arbetarklassens 

män som är emot likalönen mellan könen.
263

 Andra som pratar om lönefrågan är inte lika varsamma 

med orden, som Johansson Visborg som menar att det är arbetsdugligheten och inte som nu könet som 

ska avgöra lönen.
264

 I en rapport från Internationella kvinnliga konferensen i Paris 1927 skrivs om 

debatten om kvinnoarbetets nationalekonomiska betydelse, där arbeterskor kräver att principen om lika 

lön för lika arbete, som den fackliga rörelsen i hela världen står bakom, ”icke bör beaktas såsom en 

ideell fras, utan föras fram till praktisk verklighet inom alla fack, alla arbetsområden och yrken, där män 

och kvinnor arbeta”.
265

 Där deltar bland annat de tyska arbeterskorna som beskriver hur stora 

försyndelserna i denna fråga var mot främst textilarbeterskorna. I en resolution från samma konferens 

slås fast att uppfattningen att kvinnors låga löner är en fara för hela arbetarklassen endast kan mötas av 

förverkligandet av kravet om lika lön för lika arbete. Därför måste arbeterskorna organisera sig men 

man förutsätter också att arbetarna tar sitt ansvar om det ska kunna bli verklighet.
266

 

 

Att arbeterskorna i alla år hade haft lägre löner och har det även 1928 – genomsnittslönen per timme för 

en arbeterska 1928 är 73 öre och för en arbetare 1,22 kronor – visar att likalöneprincipen inte efterföljs 
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vilket kan ge underlag för att arbeterskorna inte såg mannen som en fullt ut god klasskämpe.
267

 Den 

uppfattningen förstärks av den danska arbeterska som talar på samma konferens. Hon kan inte begripa 

hur arbetarklassens män, som propagerar för lika arbetsskydd i alla länder för att minska 

lönekonkurrensen, samtidigt vill ha olika regler för kvinnor och män.
 
Eftersom utvecklingen drivit 

arbeterskorna till att bli självförsörjande, ibland till och med försörjare, ska reglerna vara lika oavsett 

kön.
268

  

 

En facklig man framför också kritik och menar att  

så skall gud veta, att männen kunna övervärdera sig själva så att det icke förslår. Hur många män är 

det icke som kunna berusa sig av sin egen röst. Som tro att deras intelligens står i nivå med 

möjligheten att överrösta andra.
269

  

 

Det är män som kan lyssna på kvinnorna i hemmet eller ute på promenaden men som aldrig kan se 

henne som likaberättigad i fackliga sammanhang, anser denna fackliga företrädare. Han tror att 

arbetarklassens män har svårt för att frigöra sig från uppfattningen att det är männen som styr och 

bestämmer. Därför har han inte ännu lärt sig att förstå att kvinnan i arbetet är ”hans kamrat och en 

varelse med helt andra rättigheter än den, vars herre han varit inom hemmets väggar”.
270

 En annan av de 

fackliga männen menar att de fördomar mot kvinnan som finns bland arbetarna i Sverige gör att de inte 

kan se sin dotter eller fru som aktiva deltagare i rörelsen.
271

  

 

Så, för att arbetarklassens kvinnor och män ska kunna gå hand i hand krävs inte bara att kvinnorna 

måste utveckla sig och sina förmågor utan också att männen måste börja agera som jämlikar och inte, 

för att låna Johansson Visborgs ord, vara arbetarklassens förmyndare. Även om jag inte vill sträcka mig 

så långt som att hävda att de fackliga männen var arbeterskornas motståndare på samma sätt som 

arbetsgivarna och borgarklassen, menar jag att de i vissa situationer åtminstone kan ses som hinder i 

vägen.  

 

Där kvinnorna brister i solidaritetskänsla och organiseringsförmåga menas att männen har ett försprång. 

De har lättare att underordna sig organisationsbeslut eftersom de i generationer har fostrats till att sätta 

den gemensamma nyttan före den individuella. En facklig man menar att ”kollektivismen har gått 

                                                 
267

 Ibid. 1929/7 s.16. (det andra av två nr 7). Genomsnittslönen. Det dröjer till 1960 innan LO och SAF kommer överens om 

att avskaffa kvinnolönerna i kollektivavtalen, visar Waldemarsson i Mjukt till formen, hårt till innehållet. LO:s kvinnoråd 

1947-1967 (Stockholm 1998) s.114.  
268

 Ibid. 1928/1 s.9-13. Arbeterskeskydd. 
269

 Ibid. 1930/2 s.3. Kvinnorna och organisationsarbetet  
270

 Ibid.  
271

 Ibid. 1929/7 s.9. (det andra av två nr 7). Äro kvinnorna ej lämpliga för föreningsarbetet? 



50 

 

[mannen] i blodet” och samarbetet i fackföreningen är bara en naturlig utveckling av de nedärvda 

egenskaperna som jakt och krig har skapat hos dem. Det har gjort män kalla, metodiska och mindre 

mänskliga än kvinnorna och lägger sedan till att han inte menar de kvinnliga män som finns, utan män i 

allmänhet.
272

  

 

De fiktiva berättelserna om arbetaren följer de slutsatser som Rydbeck drar i sin undersökning av 

noveller i nykterhetstidningar. Hon menar att i dem visas både det goda och det dåliga livsvalet upp i en 

sedelärande anda. Det goda valets noveller beskriver den idealistiska arbetarmannen som brinner för 

klassens kamp. Orden om rättvisa, solidaritet och det intressanta organisationsarbetet uttalas med djup 

bröstklang, värme och kommer direkt från hjärtat.
273

 Motbilden utgörs av de tidigare generationernas 

män vars sinnen inte hade vaknat utan var slagna i bojor av förtrycket. Han levde som en slav, litade på 

arbetsgivaren och fick betala priset av dennes naturgivna svek med fattigdom när arbetet togs ifrån 

honom.
274

 

 

Inte bara kampkamrat  

Mannen har också ansvar att ta i privatlivet och om han lär sig att förstå att även kvinnan är intresserad 

av politiken kan han öka lyckan i sitt hem.
275

 Visserligen är hon av lättförståeliga skäl (vilka anses så 

givna att de inte behöver beskrivas) mindre intresserad men det är något som går att ändra. ”Det är oss 

själva, som det mesta hänger på” menar den manliga skribenten, och är han bara beredd att ta ansvaret 

för att öka hennes medvetenhet ökar intressegemenskapen mellan livskamraterna. Då kan man läsa högt 

för varandra och barnen men även diskutera aktuella frågor på kvällarna när hon är färdig med 

hushållsarbetet.
276

 Har mannen däremot inställningen att hon ingenting begriper avhänder han sig en av 

de stora möjligheterna till lycka i livet. Hans tilltal ”oss själva” är intressant. Han menar säkerligen väl 

med sina ord, men i det fall hans text medvetet är skriven för en kvinnlig läsarkrets menar jag att 

ordvalet blir en aning märkligt. För i hans ”oss själva” har jag svårt att se att kvinnorna inbegrips och då 

kan det tjäna som exempel på hur män är vana att tala till andra män och inte till kvinnor. En annan mer 

välvillig tolkning av inlägget är att han ser att det inte bara är kvinnan som bär ansvaret för att hemlivet 

ska vara gott.  
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Privatlivets ansvar syns också i novellerna som visar en idealbild av arbetarmannen. Han jobbar hårt för 

att utbilda sig och spara en slant innan han friar till ungdomskärleken och tar ansvar för fru och barn.
277

 

Dessutom står han på kvinnans sida när hon blir illa behandlad av andra män, till och med beredd att ta 

till nävarna om det skulle behövas.
278

 Även när kärestan går på danssalong är han att lita på, trots att han 

tydligt sagt att han kommer att bryta med henne om hon gör det. Där dricker hon champagne med en 

främmande man och när denne senare utanför restaurangen Röda lyktan försöker kyssa henne, dyker 

arbetarpojkvännen fram ur skuggorna och räddar henne från den framfusige rivalen.
279

  

 

I Arbetets Kvinnor finns även motbilden som inte sköter sig i privatlivet vilket leder till elände. Här 

visar novellerna den fiktive arbetarfadern som inte kan dricka med måtta och maken som förslösar lönen 

i ölstugorna och sedan kommer hem och bär hand på hustrun.
280

 Bilden stöds av ett par ideologiska 

artiklar om familjens roll. I de sammanhangen argumenteras för mödralön och man menar en sådan gör 

att kvinnan inte blir beroende av ”sin mans olyckor, som störtar de bästa mödrar och de älskligaste barn 

i den värsta fattigdom”.
281

 Hans försyndelser och vårdslöshet drabbar med andra ord inte bara honom. 

En arbeterska ger samma uppfattning röst med orden om att mödralönen skulle låta henne slippa sitta 

hemma om lördagen och ”ängslas om det kanske skall vara litet kvar åt mig och barnen av 

veckoavlöningen, sedan han druckit upp vad han vill.”
282

  

 

Novellernas arbetarman som traktar efter rikedomar väljer också fel väg. En av dem får av en 

tillfällighet tillträde till de rikas värld och överger sin sjuka fru fast att han vet att han gör fel. Men 

smaken av livet i lyx är så stark att han omöjligen kan vända tillbaka till fattigdomens enformiga vardag. 

Han kommer snart underfund med hur ytligt och falskt det är och när hans rika sällskap gör de allra 

fattigaste till åtlöje lämnar han dem. Samvetet tynger och han tycker att han svikit sig själv när han var 

för feg för att ställa sig på de fattigas sida när de hånades. Straffet han får bära är en livslång skam.
283

 

Bättre går det för den man som börjat som springpojke, avancerat i graderna och är på väg att gifta sig 

med chefens dotter för att säkra sin position. Under en promenad på julaftonskvällen kommer han till 
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insikt och förlovar sig istället med sin barndoms kärlek som inte äger gods eller guld: ”Lundberg åtrår ej 

längre att bliva miljonär. Han har sin framtid och sin lycka tryggad och det är honom nog.” 
284

  

 

3. 7. Borgarmannen  

Förutom som arbetsgivare syns den borgerliga mannen sällan på tidningssidorna men när han gör det är 

det som karaktär i novellerna. I dem framställs han på två sätt. Men först till ett undantag som finns. I ett 

av de första numren publiceras ett citat av August Bebel som handlar om mannens herravälde över 

kvinnan. Att hans ord inte kan förstås på annat sätt än att det är borgarklassens man som pekas ut är 

obestridligt, eftersom det är han som håller upp klassamhället som förhindrar den likställdhet hon ska 

uppnå när samhället förändras.
285

 

 

Den första bilden i de fiktiva berättelserna visar hur en god borgarman ska vara och nyinflyttade Gunnar 

är en av dem. Han jobbar på företagets laboratorium och att han är hemma i arbetarrörelsens läror 

bevisar han när han blir aktiv i ungdomsklubben på orten. Samtidigt går det illvilliga rykten om att han 

ska bli fabriksledare och det visar sig snart att han är son till en fabriksägare. Men det visar sig också att 

han har brutit med den rika familjen på grund av sin socialistiska övertygelse och han väljer sin egen 

väg: ”Han ska bli ledare, men inte för en fabrik, utan för arbetarna.”
286

  

 

Det andra visar motbilden av den goda arbetarmannen. Här ses den korpulente affärsmannen som inte 

kan njuta av sommaren utan kommer varje kväll pustande och svetten ”pärlar ned på hans blanka, 

fetrunda ansikte, under det han knogar iväg, bärande på sin egen vikt”
287

 I andra alster är han oansvarig, 

glad i alkohol och självcentrerad.
288

 Modehusets snitsigaste modetecknare leker med arbetarkvinnans 

hjärta
289

 medan han från mäklarfirman lovar giftermål men försvinner till utlandet när flickan blir med 

barn.
290

 Han beskrivs också som en som känslokallt ser de fattigas förnedrande kamp för att få mat som 

underhållning av högsta nivå.
291

 En ytterligare är förmannen, som gör närmanden på en arbeterska i 
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fabriken som inte blir trodd när hon berättar om det och får sparken, medan han som tafsat belönas med 

en högre befattning.
292

 

 

Enligt Horgby bygger det borgerliga mansidealet på värden som duglighet, måttfullhet och hög moral.
293

 

Det är knappast de egenskaperna som lyfts fram i tidningen utan på ett liknande sätt som den borgerliga 

kvinnan ges negativa drag får klassens man stå modell för motsatsen till hur dess egna ideal ser ut. 

Visserligen kan han jobba hårt men då talar hans utseende om att levernet är frossande.  

 

3.8. Den skötsamma arbeterskan  

Som visas i avsnittet om kampsystern och kampkamraten har arbeterskan en hel del kvar att 

åstadkomma innan hon kan leva upp till den ideala fackliga arbeterskans kollektiva identitet. I det här 

avsnittet visas att hennes skötsamhet är ett verktyg för att uppnå idealet men också hur den är en del i  

skapandet av en kollektiv identitet.  

 

Branting som talar i första numret säger att arbetarrörelsen måste bygga på ”solidaritet istället för 

privatfördelar på andras bekostnad, organisation istället för planlös anarki, kraftförlust och ruin.”
294

 Det 

tillsammans med plikt och bildning utgör rättesnörena för arbeterskornas skötsamhetskultur såsom den 

framträder i Arbetets Kvinnor.  

 

Solidaritet som organisering 

En facklig ombudsman understryker Brantings ord och slår fast att 

[s]olidaritet är det fundament på vilket hela som organisationen vilar. Den förutsätter gemensamma 

intressen, ömsesidig vilja till uppoffringar, och uppriktig vilja att underordna personliga intressen 

och gruppintressen under de gemensamma större intressena.
295

    

 

Att det är en plikt för varje självförsörjande kvinna att tillhöra fackföreningen står i flera olika korta 

uppmaningar som publiceras i flertalet nummer: ”Den som ej är med oss är emot oss”.
296

 För att ensam 

inte är stark i mellankrigstiden får arbeterskan veta i de texter som agiterar för facklig organisering. Det 

är lätt för en arbetsgivare att avskeda en enskild anställd som vill ha förbättringar, men det är inte lika 

enkelt att ersätta 100 eller 500 arbetare som kräver sina rättigheter, skriver en facklig man och menar att 

det bara är i gemenskap som en lönearbetare kan hävda sig i industrialismens tidevarv och  
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häri ligger också det kategoriska imperativet för arbetarna såväl som arbeterskorna att tillhöra 

fackorganisationen och därmed ge fasthet, konsekvens och kontinuitet åt det gemensamma 

uppträdandet, åt solidariteten.
297

  

 

Valet mellan att gå eller inte gå med i facket handlar inte bara om att arbeterskan riskerar att utsättas för 

godtycke på arbetsplatsen om hon väljer att stå utanför. Om hon står utanför försvåras samtidigt de 

organiserade kvinnornas möjlighet till framgång.
298

 För om inte tillräckligt många går med kan 

arbetsgivaren strunta i kraven som de fackliga kvinnorna reser. Och så länge intresset för fackföreningen 

är låg bland arbeterskorna ska de inte förvänta sig att några förbättringar kommer till stånd för då 

”kunna deras manliga kamrater icke förbättra deras ställning, även om de äro besjälade av en aldrig så 

god vilja därtill” konstaterar en facklig man.
299

  

 

Arbetets Kvinnor ger också råd till de fackliga arbeterskor som inte lyckas att få med sina 

arbetskamrater i fackföreningen, för den som väljer att stå utanför ska inte kunna göra det utan att det får 

konsekvenser. En av de korta uppmaningarna som finns då och då, riktar sig till henne som tvingas 

arbeta tillsammans med någon som inte är organiserad. Hennes plikt är att 

på alla till buds stående sätt visa en sådan, att hon icke är din kamrat utan en person som själv ställt 

sig utanför kamratkretsen. Kom ihåg att varje fraterniserande med en sådan person är en osolidarisk 

handling, som en målmedveten organiserad arbetare icke gör sig skyldig till.
300

  

 

 

Det är dock inte bara med uppfordrande ord som kvinnorna manas till att skriva in sig i facket utan får 

även veta att en stark organisering gör skillnad till det bättre. Till exempel berättar en facklig man hur 

sömmerskorna på en fabrik arbetsvägrat och på så sätt tvingat direktören att ta tillbaka en kvinnlig 

förtroendevald som hade avskedats. Han menar att aktionen gjorde att respekten för organisationen 

ökade till den grad att arbetsgivaren strax efter även skrev under ett kollektivavtal, något som han 

tidigare vägrat: ”Genom en enig sammanhållning och medlemmarnas solidaritet hade fackföreningen 

fått ett medinflytande som tidigare varit otänkbart”.
301

  

 

När det råder konflikt på arbetsmarknaden ställs solidariteten riktigt på prov. För att man ska kunna få 

igenom sina krav är det avgörande att ingen annan hoppar in och ersätter de strejkande arbeterskorna för 

då blir konflikten meningslös. Stridsåtgärderna är de enda muskler deras fackföreningar har att ta till om 
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förhandlingar med arbetsgivaren inte leder någonvart. I ett sådant läge är städerskorna 1929 och de 

uppmanar i solidaritetens namn att ingen arbetarkvinna ska ta jobb på Tandläkarinstitutet i Stockholm 

som är satt i blockad eftersom de vill få till stånd bättre arbetsvillkor.
302

 

 

Det är genomgående individens ansvar för den kollektiva styrkan som åberopas i Arbetets Kvinnor som 

när Johansson Visborg vid de kvinnliga bryggeriarbetarnas årsmöte 1929 säger att alla ”inställas [---] i 

individuellt ansvar för organisationen och dess framgång för hela arbetarklassens strävan”.
303

 Tolkat 

med Meluccis ord kan solidariteten ses som avgörande för skapandet av den kollektiva identiteten, i den 

process som handlar om att samla gemensamma krafter mot en motståndare för att kunna förändra de 

rådande strukturerna.
304

 Horgby visar på att argumenten hos den skötsamme arbetaren liknar dem som 

framträder här: det är bara genom solidariskt agerande som arbetarklassen kan hävda sig mot 

borgarklassens kapitalister.
305

  

 

Solidaritet som medkänsla  

Solidariteten framställs också på ett sätt i kvinnornas tidning som jag inte har hittat i Horgbys 

undersökning och som handlar om hur man ser på sina medkamrater. Novellens Anja som varit arbetslös 

länge och som tack vare sin barndomsvän Lisa får både mat för att mätta den värsta hungern och ett 

arbete att gå till. Hon menar att vännens osjälviska handlingar visar prov på äkta solidaritet eftersom hon 

lever sig in i hur svårt det är när man inte kan försörja sig själv.
306

 I en dikt i samma anda vädjas till 

tjänstefolket att inte vara så snabba med att slå igen husbondens port när det kommer en fattig som ber 

om en skärv. En dag kan det vara tjänaren själv som står där och knacka på dörren även om denne 

kanske aldrig tror att det kommer att ske. Poeten frågar hur denne då skulle tänka om dem som ser som 

sitt ansvar att skydda de rikas hem från de som inget har? Så tänk efter och ha inte så bråttom med att 

avvisa de fattiga nästa gång avslutas poemet.
307

  

 

Gör din plikt – agitera  

Johansson Visborg skriver en handfull artiklar om kvinnornas uppgifter i den fackliga rörelsen. För 

henne är det en enkel och självklar plikt för alla arbetets kvinnor att bli facklig medlem så fort man får 

ett arbete, men så är det inte. Därför är det en plikt för alla – inte några – organiserade kvinnor att väcka 
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de som inte är upplysta.
308

 För om kvinnorna skulle vara lika organiserade som männen skulle 

arbetarklassens styrka växta och med det skulle möjligheten att skapa ett mer rättvist samhälle öka 

dramatiskt, menar hon. En skribent uttrycker saken med följande ord:  

Vi hava icke guld att giva våra barn men vi dock, tack vare vår tids arbetarrörelse och dess olika 

grenar möjlighet att genom intresserat och målmedvetet arbete jämna vägen för dessa.
 
[---] Må därför 

Sveriges arbetande kvinnor känna och förstå att de ha en plikt att fylla inom arbetets stora armé.
309

 

 

Framgång kräver arbete och alla kan bidra, som genom att ta ett personligt ansvar för agitationen genom 

att sälja Arbetets Kvinnor på sin arbetsplats står det i de uppmaningar som är återkommande.
310

 

Samorganisationen tillsätter en agitationskommitté som i samråd med Stockholms FCO:s styrelse ska 

bedriva ett förhoppningsvis stortartat arbete, tror Johansson Visborg. Även om det är ett samarbete med 

fackliga män är det kvinnorna själva som ska agitera och organisera nya medlemmar för när man litar på 

sin egen förmåga växer ansvarskänslan och ger mer energi.
311

 

 

Inte heller här är det bara ett kommenderande utan i tidningen finns sådant som visar att det inte är en 

omöjlig uppgift att organisera arbeterskor. Texterna om de olika fackföreningarnas jubileer, som till 

exempel artikeln från Tidningsbudens 25-årsjubileum, står som positiva exempel. I den berättar 

ordförande Elvira Brandt att föreningen har vuxit från 250 till 1000 medlemmar under årens lopp och att 

kvinnorna har lärt sig att ”organisationen är den makt, som förmått skaffa oss självständighet, kultur och 

fostran”.
312

 Alla är och har varit med och tagit sitt ansvar för fackföreningen. 

 

Gör din plikt – engagera dig 

Att värva fler medlemmar är inte den enda plikten för en facklig arbeterska och ett fackligt bud riktar sig 

till henne: ”Säg inte att organisationens arbete inte angår dig”.
313

 Så menar även Johansson Visborg och 

säger att arbeterskorna har skyldighet är att åta sig uppdrag i föreningen: ”Den gamla visan: 'jag kan 

inte' eller 'jag har inte tid' bör inte sjungas längre, utan må var och en tänka: 'det är min plikt att åtaga 

mig'”.
314

 Kvinnorna ska inte heller ge upp för lätt om det blir kärvt och blåser motvind, men som vanligt 

är Johansson Visborg optimistisk, för hon vet att de fackliga arbeterskorna är vana vid att tvingas vara 

energiska, så ”[d]ärför våga vi säga att allt vad vi vilja det kunna vi”.
315

 Textilarbeterskan Gärda Nyberg 
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delar uppfattningen och säger att det inte räcker med att betala kontingenten utan alla måste vara med 

och ”axla det arbete vi förmår utföra”.
316

 Viola Kellgren som är på kurs på Brunnsvik menar att även de 

gifta kvinnorna ska bära sin del. Hon förstår att det inte går att kräva lika mycket tid av henne som av de 

ogifta arbeterskorna men utan fungerande organisationer har de fackliga arbeterskorna inget att säga till 

om och därför har ”den gifta kvinnan i proportion till den ogifta lika stor skyldighet till sin organisation 

som hon har till sitt arbete och sitt hem”.
317

  

 

För att vara en skötsam facklig arbeterska ska hon göra de arbetsinsatser som krävs i föreningens namn 

är den uppfattning som serveras i Arbetets Kvinnor och en sådan framgår även om den skötsamma 

arbetaren i Horgbys undersökning.
318

 Den aktiviteten är också nödvändig för att kunna formera krafterna 

för att åstadkomma den samhällsförändring som nämns under avsnittet om solidaritet. 

 

Gör din plikt – bilda dig  

Men inte heller att vara beredd att axla uppdrag är tillräckligt och för att kunna företräda sina 

arbetskamrater på ett fullgott sätt krävs kunskaper. Därför är det nödvändigt att delta i studie- och 

bildningsarbete, tycker Johansson Visborg. Ska kvinnorna kunna göra bra ifrån sig måste de förstå hur 

samhället fungerar och vartåt de fackliga strävandena siktar. Att man inte har tid duger inte som ursäkt 

för att det finns det visar de runt 400 kvinnorna som redan deltar i olika studiecirklar och finns det också 

en god vilja kan även gifta kvinnor ordna åtminstone en ledig kväll i veckan.
319

 Dessutom ska den 

fackliga arbeterskan följa med i de viktigaste samhällsfrågorna, för när de sätts på prov ”blir det ingen 

heder för oss, om vi inte äro hemma i våra saker” vare sig det gäller föreningsarbetet eller agitationen 

bland arbetarkvinnorna”.
320

 Så tycker också tidigare nämnda Viola Kellgren som menar att ingen av de 

arbetande kvinnorna ska nöja sig med andras uppfattningar utan skaffa sig egna, framför allt i de frågor 

som rör dem själva.
321

 Skaffa dig all den bildning som står till buds genom tidningar, böcker, föredrag 

och föreläsningar heter det i ett annat av de fackliga buden i Arbetets Kvinnor.
322

  

 

Att detta är möjligt vet städerskornas ordförande Hildegard Ström som talar på föreningens tioårsfest: 

”Vi har lyckats fostra och skola våra medlemmar, så att de med vaksamhet och intresse följa med i 
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arbetarrörelsens frågor och utveckling”.
323

 De vet numera att kunskap är makt och att utan den kommer 

arbetarklassen inte att segra, så därför förkovrar de sig genom alla källor som finns till buds.  

 

Den fackliga Viola Kellgren resonerar vidare om varför det är viktigt att bilda sig och menar att 

studiearbete lär ut fritt tänkande, skärper omdömet och skapar goda ledare. Tyvärr är det alldeles för få 

kvinnor som har fått upp ögonen för det.  

Jag vågar säga, att en stor del av de kvinnor, som ännu stå utanför [bildnings-] arbetet, äro för lata 

för att vilja offra en smula energi på studiearbetet. Det finns naturligtvis även sådana som ställa sig 

utanför endast därför, att de äro för blyga eller rent av rädda för att de skola verka dumma och 

barnsliga bland de längre komna kamraterna.
324

  

 

 

Hon menar att bildningen är avgörande för organisationen eftersom den aldrig kan bli bättre än vad 

företrädarna är: ”Därför: till verket, kamrat i kvinnorörelsen”.
325

 En av alla dem har lytt uppmaningen är 

Ingeborg som skriver om tiden på Brunnsvik. Hon har ljusa minnen från denna arbetarrörelsens 

bildningshärd där hennes intresse väcktes och hennes högsta önskan är att få återvända dit någon mera 

gång. Hon uppmanar också alla andra att söka dit för det är väl använda dagar som ger både kunskaper 

och bryter av vardagslivets enformighet.
326

   

 

Vikten av bildning framgår även i novellerna men i dem är det inte lättjan som ses som ett hinder utan 

där är det nöjeslivet som konkurrerar om tiden. Här finns kloka kvinnor som Maria som med tiden blir 

en mycket aktiv fackföreningskvinna, som inte ser nöje i ytligheter som dans och väljer istället gå på 

föreläsningar och delta i studier. Hon vill få med sig fler och tar till orda på sin arbetsplats: ”Låt oss enas 

och organisera oss för någonting högre och värdigare än att äta och dricka, arbeta, slita och slava, dansa 

och roa oss, någonting ädlare än dessa 'nöjen' som döda tiden, som gör oss till tidsnötare endast.”
327

 

 

Även om nyttan för den enskilda arbeterskan lyfts fram, handlar bildningen lika lite som ansvaret att 

organisera sig eller ta ett uppdrag i första hand om den egna utvecklingen utan är ett redskap för att 

arbetarklassen ska kunna nå framgångar. Horgby menar att bildningen är central för 

skötsamhetskulturen av två skäl. För att kunna utmana den borgerliga hegemonin krävs för det första att 

de som företräder organisationen är så kunniga att de möts som jämbördiga av motparten och för det 

andra att arbetarna i gemen själva uppfattar sig som lika värda som andra samhällsklasser för att kunna 

resa sig emot den. Det går inte att uppnå utan ökade kunskaper och höjd självkänsla och i det arbetet är 
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bildningen en grundbult.
328

 Även om uppfattningen i Arbetets Kvinnor är att det finns en del kvar att 

göra bland de fackliga kvinnorna är det samma sorts föreställningar om bildningens roll som 

framkommer. Man ska bilda sig för att bli tänka självständigt och för att blir en bra företrädare. Men jag 

menar att en skillnad mellan de båda skötsamhetskulturerna är att den manliga har ett syfte medan den 

kvinnliga har två. Målet för dem båda är att skapa respekt för sin duglighet så att det blir möjligt att 

omstöpa den orättvisa samhällsordningen medan kvinnorna även har att bevisa sina förmågor för att ses 

som jämlika av männen i den egna klassen. 

 

Som nämns i avsnittet om klasskamraten kan arbetarmannen ses som ett hinder i vägen för 

arbeterskornas möjligheter att bidra till den gemensamma frihetskampen och därmed leva upp till den 

ideala fackliga identiteten. Genom Meluccis teori om att krafterna samlas för att flytta gällande 

strukturer kan det dubbla målet, som jag menar att arbeterskans skötsamhet har, ses som medel att 

förflytta rådande gränser i både samhället och inom fackföreningsrörelsen.
329

  

 

Gör din plikt – lev som du lär 

”Uppträd aldrig så, att du skadar ditt eget eller föreningens anseende. Skaffa dig respekt hos din 

arbetsgivare och förtroende hos dina klass- och arbetskamrater” säger ytterligare ett av de fackliga råden 

i Arbetets Kvinnor.
330

 I både artiklar och noveller framgår, som tidigare visats, att de fackliga kvinnorna 

genom ett rakryggat agerande har vunnit arbetsgivarnas respekt och lyckats få till bättre arbetsvillkor. I 

de föregående avsnitten visas att ställa upp och ta fackliga uppdrag och bilda sig är sättet att få de andra 

arbeterskornas förtroende. Att visa kamratanda på det rätta sättet är också viktigt betonar bland annat 

fackliga Viola Kellgren, som även lägger till att eventuella översittare ska kväsas med eftertryck.
331

  

 

Att sätta sig över sina kamrater är dock inte det enda sätt att inte leva som man lär och sådant handlande 

bemöts inte nådigt i tidningen. Den vita kragens arbetare är svårast att organisera, skriver en kvinna, och 

det värsta är att en del av dem är söner och döttrar till ledande partivänner. Att barn till föräldrar som 

deltagit i kampen som gett ungdomen bättre utbildning och ett arbete som inte sliter ut kroppen, vänder 

rörelsen ryggen är minst sagt beklämmande. Det är föräldrarnas fel, som inte håller idéerna levande i 
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sina hem och om man inte ställer krav på sina barn, är det svårt att tro att man lever upp till idealen för 

den rörelse som till och med kanske ger en ens utkomst, anser hon.
332

 

 

När Johansson Visborg skriver om de erfarenheterna av att tjäna i familj tycker hon att de värsta 

husmödrarna är de som har växt upp i samma klass som den tjänande, för de tar sig 

uppkomlingsfasoner: ”Och dock har icke denna kvinna, i en bättre ekonomisk livsställning, rätt att 

trampa på de finaste och känsligaste strängarna i en annan människas hjärta.”
333

 Städerskornas 

ordförande Hildegard Ström tycker att det är bedrövligt att det inom arbetarklassen fortfarande finns de 

som rynkar på näsan och ser ner på det arbete som hon och de andra medlemmarna utför.
334

 

 

Johansson Visborg upprörs också över arbeterskor som brister i lojalitet. I de arbetslöshetstider som 

råder är det viktigt att kvinnorna lär sig ”vad god kamratanda och gott samarbete betyder” skriver 

hon.
335

 Hennes ilska kommer av att ogifta arbetarkvinnor på en arbetsplats har lierat sig med 

arbetarmännen vilket lett till att 100 äldre gifta arbeterskor fått sluta strax före pensioneringen och 

därmed gått miste om de pengar de tjänat in till den. Enligt henne är detta  

den skamligaste handling en organisation gärna kan begå mot gamla medlemmar, vilka i stället bort 

kunna haft rätt fordra allt stöd och hjälp.
 
Och var fanns vid detta tillfälle solidariteten? Ännu mera: 

Var fanns kvinnosolidariteten?
336

  

 

Vid det här laget tycker hon att arbeterskorna borde ha lärt sig att det krävs obrottslig lojalitet för 

organisationens sak vid varje tillfälle. Om de förstod det skulle ingen av dem tala illa om eller handla 

okamratligt mot gifta kvinnor på en enda arbetsplats, avslutar hon. 

 

Skribenten som vill tysta de fackliga kvinnorna får också känna av Johansson Visborgs vassa penna: ”Vi 

tro inte att det kan vara möjligt att öva ett sådant åsiktsförtryck på oss, att vi ej skulle få rätt att inom 

våra organisationer framföra de synpunkter vi haft och ha på vissa frågor.”
337

 Att förtrycka sina 

klasskamrater samtidigt som man ingår i en gemensam frihetsrörelse går inte för sig.  

 

Att inte leva som man lär är ingenting som framställs som bagatellartat i Arbetets Kvinnor, snarare är det 

renlärighet som förväntas av klassens kvinnor. Det går att koppla tillbaka till resonemanget om syftet att 
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visa sig dugliga i den egna klassen. Jag menar att arbeterskan inte kan uppfattas som en person som 

agerar illojalt om hon vill blir respekterad och att man kritiserar de kvinnor som klättrat på klasstegen 

kan möjligen handla om att deras felaktiga beteende kan spilla över på dem som är kvar. Som synes är 

det även arbetarmäns klassvidriga handlingar som kritiseras och med tanke på att arbeterskorna kräver 

lika behandling av könen i andra sammanhang är det fullt logiskt att de fördömer bristande beteenden 

enligt samma mönster. Att inte vara rättrådig kan också leda till att enigheten försvagas och därmed 

minskar den gemensamma kraften som skapar de handlingsmöjligheter för förändring som Melucci talar 

om.
338

  

 

3.9. Motstånd eller anpassning  

I det här avsnittet analyseras de föreställningar om klass och kön som framkommer i undersökningen 

med hjälp av Hirdmans genussystem samt den rangordningens logik som Hagemann och Åmark har 

kompletterat det med. Jag diskuterar också om arbeterskorna anpassar sig till rådande normer eller om 

de utmanar dem.  

 

Arbeterskan och arbetaren 

Att klassamarbete och organisering är avgörande för de fackliga kvinnorna framträder tydligt i Arbetets 

Kvinnor. Det är också det som utgör grunden för den ideala fackliga arbeterskans identitet och skälet är 

enkelt: det är det enda sättet att förbättra sina livsvillkor. Utifrån den utgångspunkten menar jag att det 

är svårt att tolka de olika uttrycken om sovande kvinnor eller ampra uppmaningar till fackliga kvinnor 

att ta ansvar som en anpassning till arbetarnas villkor. Det ligger närmare att se dem som ett motstånd 

mot den manliga dominansen i fackföreningsrörelsen. Genom att se till att bli minst lika skötsamma som 

männen ökar arbeterskornas möjligheter att få representera sig själva även i de könsblandade 

organisationerna.  

 

Hirdman menar att föreställningarna om det manliga varierar över tid men oavsett vad som ses som det 

manliga är det det naturliga och normativa vilket hennes första logik utgår ifrån.
339

 Att mannen är 

normen i fackföreningsrörelsen framgår framför allt i avsnittet om kampsystern. Den fackliga 

arbeterskan är inte en helt jämlik klasskämpe eftersom hon inte är lika duglig som arbetaren. Hon saknar 

det rätta intresset, brister i solidaritet och saknar nödvändiga kunskaper jämfört med de fackliga 

männen. För det är hela tiden mot dem som hennes duglighet mäts. Det visas också i den delar som 

handlar om mödralön som visar att det kvinnliga hemarbetet inte tillmäts samma värde som den manliga 
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familjeförsörjarens lönearbete. Artikeln om städerskorna som har satt Tandläkarinstitutet i blockad och 

som efterlyser stöd från Stockholms arbetarevärld visar tydligt fram normen..  

Särskilt riktar fackföreningen en vädjan om solidaritet och hjälp från de manliga organiserade 

kamraternas sida, så att dessa icke tillåta (min kursivering) sina hustrur och kvinnliga anförvanter att 

åtaga sig arbete under pågående konflikt och såmedelst falla de gamla arbeterskorna i ryggen.
340

  

 

Trots att det är fackligt medvetna kvinnor som ber om stöd är det inte frun eller dottern hon vänder sig 

till utan deras fackliga makar eller fäder, som sannolikt anses ha makten att avgöra saken. Det kan också 

handla om att städerskorna tar för givet att arbetarmännens kvinnliga familjemedlemmar inte är 

organiserade vilket också visar på normen att facket i första hand är en manlig angelägenhet. Men ännu 

lite tydligare visas den manliga normen i att fortfarande drygt trettio år efter att LO bildats har facket 

inte agerat i likalönefrågan och arbeterskornas arbetsinsatser värderas lägre än arbetarnas.  

 

Men det är inte en entydig bild om mannen som måttstock som visas i Arbetets Kvinnor. I avsnitten om 

kampsystern och kampkamraten finns röster som menar att det är arbetaren som saknar förmågan att 

möta arbeterskan i ögonhöjd och dessutom övervärderar sina egna förmågor. Andra menar att 

fallenheten för det fackliga arbetet inte ligger i könet utan att det finns brister hos företrädare av båda 

könen. Det finns också en som menar att mannen och inte bara kvinnan har ansvar för att 

hemförhållandena ska vara goda. Dessutom tillmäts kamphustruns roll och den alternativa 

samhällsmoderns ansvar som uppfostrare ett, som jag tolkar det, ett lika högt värde som mannen i 

klasskampen.  

 

Det leder över till Hirdmans andra logik; isärhållandet av könen.
341

 För de båda nämnda rollerna handlar 

om att hon hålls kvar i hemmets sfär medan mannen har sitt uppdrag i det offentliga rummet. Även de 

argument som talar om kvinnans speciella egenskaper som gör henne särskilt lämpad till de vårdande 

frågorna som finns i fackföreningen går att förstå genom denna logik; hon ska vara med men göra andra 

saker än den fackliga mannen. Det i sin tur riskerar att befästa det manliga tolkningsföreträdet och att de 

fackliga kvinnornas frågor, som den om lika lön, inte ses som lika viktiga. 

 

Mannens normativa ställning möter motstånd när deras agerande uppfattas som osolidariskt, som när 

sjökvinnorna framför kritik och när likalönefrågan lyfts fram. Det bjuds också motstånd genom att man 

visar på den fackliga mannens egna brister och på den fackliga kvinnans kompetenta handlande. På så 

sätt tar sig de fackliga arbeterskorna rätten att tolka fackföreningens värderingar på ett eget sätt och 
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torgföra sina uppfattningar även om det är i strid med det som den manliga normen bjuder. 

Diskussionen om mödralönen som är i sin linda kan också ses som motstånd mot att kvinnans 

hemarbete är mycket lägre värderat än den manliga familjeförsörjarens.  

 

Arbetarklassen och borgarklassen  

Som jag visar i avsnittet om borgarklassen finns föreställningen om arbetarklassens underordning i 

Arbetets Kvinnor och att den inte har några drag av en underordningens känsla. Tvärtom skapar de 

många beskrivningarna om fackliga framgångar som går som en röd tråd genom tidningen en bild av 

den egna klassens inneboende möjligheter, medan borgarklassen målas upp till den negativa motbilden. 

Genom att även här ta tolkningsföreträdet och beskriva dem med värden som visar att inte förtjänar de 

överordnade position bjuder man motstånd och utmanar därmed den rådande samhällsordningen. 

 

Horgby för ett resonemang om arbetarnas skötsamhetskultur som enligt honom inte kan förstås som ett 

resultat av borgerligt inflytande utan han menar att de olika värdena om ordning, plikt och bildning 

snarare fylldes med egna innebörder än övertogs med borgerlighetens tolkningar.
342

 De bilder som 

målas fram i Arbetets Kvinnor gör att jag drar samma slutsats. Det finns inget som andas att man vill 

likna borgarklassen. Dessutom finns en distinkt skillnad i värdegrunden där borgerligheten betonar 

individens ansvar att själv dana sin framtid medan arbetarklassen ser kollektivets styrka som medlet för 

att frigöra individerna.  

 

Kvinnan och kvinnan  

I Arbetets Kvinnor blir det tydligt att det inte går att se kvinnor som en homogen grupp. Här finns 

borgarkvinnorna som sett med Hagemanns och Åmarks logik om rangordning är hierarkiskt 

överordnade arbeterskorna, vilket till exempel visas av maktfördelningen mellan tjänarinnan och hennes 

arbetsgivare.
343

 Men lika lite som borgarklassens överordning respekteras, gör maktordningen inom 

könet det. Borgarkvinnan beskrivs i ogynnsamma termer vilket bjuder motstånd mot den rådande 

hierarkin inom könet. Ett annat sätt att göra motstånd mot den är något som kan kallas osynliggörandets 

strategi och den används på två sätt i tidningen. Man skriver ingenting om det klassöverskridande 

samarbete som i realiteten finns och de kvinnor från borgerligheten som figurerar i tidningen beskrivs 

som arbetarklassens företrädare istället för sin samhällsklass.  
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När det gäller föreställningarna om kvinnan inom arbetarklassen går det inte att läsa ut en över- och 

underordning mellan den yrkesarbetande eller den hemarbetande kvinnan. Även om texterna om den 

fackliga kampsystern dominerar i tidningen beskrivs kvinnor som inte lönearbetar i positiva ordalag. 

Däremot finns det skillnader i synen på den ensamstående kvinnan mellan Arbetets Kvinnor och 

Morgonbris. Som Hagemann och Åmark visar är det den gifta frun som är högst rankad och den ogifta 

modern som står längst ned.
344

 Att framställa den ensamma modern som en jämlik syster kan möjligen 

ses som en utmaning av kvinnohierarkin inom klassen. Som har visats är de socialdemokratiska 

kvinnorna delade i frågan medan de fackliga arbeterskorna talar med entydig röst. Hagemann och 

Åmark menar också att mannens status avgörs av hans förmåga att försörja familjen och möjligheten att 

ha en hemarbetande hustru.
345

 Med det i åtanke kan även frågan om gift kvinnas rätt ses som en kamp 

om huruvida den yrkesarbetande och hemarbetande arbetarkvinnan som ska ses som lika normativa.  

 

Det motstånd som beskrivs i de olika avsnitten kan ses som uttryck för den tredje processen i skapandet 

av den kollektiva identiteten och som förutsätter handlingar som förändrar strukturer.
346

 Även om 

Arbetets Kvinnor inte direkt visar att gränser flyttas under den tid jag undersöker menar jag att det går 

att se de fackliga arbeterskornas agerande som handlingar som syftar till att göra det. 

4. Sammanfattning och avslutande diskussion  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en ideal kollektiv identitet runt den fackliga arbeterskan 

skapas under mellankrigstidens Sverige i tidningen Arbetets Kvinnor 1927-1932. Den gavs ut av 

Stockholms Fackliga Kvinnliga Samorganisation, vars medlemmar kom från förbund med hemvist både 

i och utanför LO, med målet att sprida fakta och öka den fackliga aktiviteten bland arbetarklassens 

kvinnor. I analysen ingår tidningens olika material, som reportage, noveller, lyrik, bilder och annonser.  

 

Materialet analyseras utifrån fyra frågeställningar: vilka föreställningar finns om den fackliga 

arbeterskans historia och samtid och vilka framträder om klass och kön. Dessutom undersöks vilka 

moraliska värden som utgör grunden för den skötsamma arbeterskan samt vilka bilder av motstånd 

respektive anpassning som framställs.  

 

Enligt sociologen Alberto Melucci skapas kollektiva identiteter i sociala rörelser inom ett fält av 

möjligheter och begränsningar och som syftar till att nå ett gemensamt mål. Enligt honom sker det 
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genom minst tre processer: skapandet och upprätthållandet av en gemenskap, formerandet att bli en kraft 

mot en motståndare och handlingar som leder till att gällande strukturers gränser förflyttas.  

 

Uppsatsens första frågeställning om historia och samtid handlar om den första av de tre processerna. 

Dåtiden utgör grunden och byggs upp genom att tidningen visar hur hon följer i de tidiga 

arbetarklasskämparnas spår där både de stora ledarna och fackligt aktiva kvinnor ingår och tillsammans 

har bidragit till de framsteg mot ett jämlikt samhälle som arbetarrörelsen har gjort. Samtidens bilder 

fyller funktionen att bevara och förstärka föreställningen och visar fram en medveten arbeterska som är 

organiserad, innehar uppdrag, förhandlar med arbetsgivaren och åker på kurs med sina medsystrar. Trots 

att organisationsgraden och den fackliga aktiviteten bland arbetarkvinnor i verkligheten var låg i både 

då- och samtid, blir det i Arbetets Kvinnor en naturlig del  av den ideala fackliga arbeterskans identitet. 

Berättelserna om historia och samtid kan också ses som den tredje av Meluccis processer genom att den 

visar fram handlingar som har bidragit och kan bidra till att rådande maktstrukturer ständigt förändras.  

 

Melucci talar om att det finns begränsningar i skapandet av en kollektiv identitet och jag har identifierat 

tre, möjligen fyra sådana för den fackliga arbeterskans identitet, som utgörs av värden som inte är 

förhandlingsbara. För det första framgår att den fackliga kampen ska föras hand i hand med 

arbetarklassens män. Det upprepas regelbundet i tidningen och bekräftas när kvinnornas 

samorganisation blir en sektion av LO:s Stockholmssektion. För det andra handlar det om att det 

fackliga klassamarbetet är internationellt och i de flesta nummer intervjuas fackliga kvinnor från andra 

länder eller lyfts framgångar som uppnåtts i andra delar av världen. För det tredje utgör samarbetet med 

de reformistiska socialdemokratiska partierna en pelare vilket betonas inte minst i de återkommande 

första maj-appellerna. Det sista värdet är det gemensamma ägandet, kooperationen. Men där samarbetet 

med männen, det internationella klassamarbetet och den politiska tillhörigheten uttrycks med en enhetlig 

röst är bilden av kooperationen inte lika klar.  

 

I den andra frågeställningen undersöks föreställningar om klass och kön. De fackliga arbeterskornas 

identitet utgår från den marxistiska definitionen att det är positionen i produktionsapparaten som styr 

klasstillhörigheten vilket skapar gränsen mellan arbetarklassen och borgarklassen. Där det egna 

identitetsskapandet visar bilden av en stark världsomfattande arbetarklass är det arbetsgivarna som ger 

borgarklassen dess tydligaste ansikte. Han beskrivs som en som motarbetar varje förbättring och som 

sätter vinst före människovärde. Kapitalisten har bara hjärta för profiten kan det låta. Historikern Björn 

Horgby menar att borgarklassen i sin hegemoniska position betonar värden som hög moral, logik, 

rationalitet och förmågan att förvalta kapital. men i Arbetets Kvinnor förvrids dessa till sina motsatser. 
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Man visar upp egennytta och svindleri som drivkrafterna, och inte minst beskrivs borgarna som 

inkompetenta att handha produktionsmedlens resultat. Jag menar att tidningen visar att arbetarklassen är 

medveten om sin underordning i samhället, men genom att inte acceptera de överordnandes sätt att 

beskriva sig själva är det ingen nackböjande arbetarskara som framträder. Även om arbetsgivaren är den 

mest synlige företrädaren blir hela borgarklassen i tidningen den motståndare som Melucci talar om och 

som de fackliga arbeterskorna mobiliserar sina gemensamma krafter mot.  

 

Borgarklassens kvinna beskrivs på ett liknande sätt som klassen och framställs som en motbild till 

arbeterskan. Hon omtalas som självupptagen, ytlig och utan någon erkänsla för de lägre stående 

arbeterskorna. En liknande bild framträder i historikern Andrés Brink Pintos undersökning av 

kommunistisk veckopress. Den yrkesarbetande och politiskt medvetna borgarkvinna som historikern 

Reneé Frangeur visar i sin avhandling om kampen för gift kvinnas rätt till arbete finns inte i Arbetets 

Kvinnor och inte heller kan man läsa om den samverkan som i realiteten finns bland fackliga arbeterskor 

och företrädesvis radikala liberala kvinnor. En tänkbar tolkning av osynligheten kan vara att de sågs som 

konkurrenter om de oorganiserade arbeterskorna eftersom de bedrev verksamheter som var inriktade 

mot dem och därmed kunde locka dem bort från klasskampen. En annan är att arbetarmännen ogillade 

samarbetet vilket kan göra att man tiger om det för att inte störa samarbetet inom klassen. 

Borgarmannen som inte ges mycket utrymme framställs på två sätt. Dels genom negativa epitet, dels ges 

bilden av den goda mannen som bryter med sitt ursprung och mönstrar in i arbetarklassens led.  

 

Där borgarklassen beskrivs onyanserat som en motståndare visas en flerfacetterad bild av synen på kön 

inom arbetarklassen. Framförallt är det arbeterskan som beskrivs i en mångfald av toner. 

Framställningen som ges mest utrymme i tidningen är den av kampsystern och den huvudsakliga 

uppfattningen är att hon ännu inte är lika duglig som arbetaren.  

 

En del förklarar det med att kvinnan historiskt låtit mannen styra och att hon ännu inte förstått att det 

inte gäller inom fackföreningarna medan andra talar om att hon inte är tillräckligt medveten om 

fackföreningens betydelse. Enstaka röster talar emot och säger att orsaken är att fackliga män tidigare 

har motarbetat kvinnor.. Andra förklaringar lutar åt ett biologistiskt synsätt och anser att arbeterskans 

lägre delaktighet beror på sådant som medfödd blygsel eller mindervärdeskomplex. Hon beskrivs också 

som mer individualistiskt lagd vilket gör att hon har svårt att underordna sig andras ledarskap eller förstå 

vikten av samarbete. Historikern Kjell Östberg visar att det i den politiska världen finns en uppfattning 

om att eftersom kvinnan har samma rättigheter som mannen kan hon inte kalla sig förtryckt eller skylla 

på männen för att hon inte har inflytande. Det stämmer väl med bilden som framträder i Arbetets 
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Kvinnor där arbeterskornas eget ansvar betonas. Något som förenar de beskrivna synsätten är att det i 

dem även framgår en stark tilltro till att det bara är en tidsfråga innan kampsystern har övervunnit de 

olika hindren och blir en lika goda klasskämpe som arbetaren. Men bristerna som hon anses ha tillskrivs 

henne själv och männen ses som en mindre del av problemet med arbeterskornas lägre fackliga 

delaktighet. I flera noveller möter man däremot en kampsyster som redan är jämlik och som påminner 

om den kvinna i kampen, som Brink Pinto lyfter fram i sin avhandling om den kommunistiska 

veckopressen. Hon behöver varken läras upp eller danas om utan är redan aktiv i samhällsomdaningen 

på lika villkor med mannen.  

 

En annan bild som framställs är den som jag kallar kamphustrun vars uppdrag snarast är att skapa ett 

trivsamt hem så att arbetarmaken på bästa sätt ska kunna delta i arbetet att förändra samhället. Det 

skiljer henne från kampsystern men också från den bild av arbetarklassens kvinna som enligt Frangeur 

framträder i de socialdemokratiska kvinnornas tidning Morgonbris under mellankrigstiden. Där 

framträder en arbetarhustru som tar ansvar för både hemmet och politiken.  

 

I Arbetets Kvinnor finns också arbeterskan som kan kallas en alternativ samhällsmoder där inte heller 

delaktigheten i samhällsutvecklingen ses som det viktiga. Hennes uppgift är istället att föda och fostra 

de kommande generationerna så att arbetarrörelsens frihetskamp kan fortsätta. Men om hon ska fortsätta 

att lönearbeta samtidigt är inget som ges ett tydligt svar. Frangeur menar att moderskapet ses som det 

stora kallet i Morgonbris men hennes undersökning ger inte svar på om ansvaret för klassens framtida 

segrar betonas på ett liknande sätt som i Arbetets Kvinnor. Moderskapet ges också ett egenvärde i 

tidningen och modern beskrivs i liknande essentiella termer som enligt Frangeur är vanliga hos de 

socialdemokratiska kvinnorna. Hon menar vidare att synen på ensamstående mödrar var tudelad i 

Morgonbris där hon antingen sågs som ett offer för det rådande samhällssystemet eller som omoraliskt 

lättsinnig. I Arbetets Kvinnor finns inget moraliserande utan man visar och fördömer de hårda 

livsvillkoren som en ogift mor drabbas av.  

 

De finns andra framställningar som pekar mot att det är hemmet, hustru- och moderskapet som är att 

föredra före arbetslivet. Framför allt talas om att gifta kvinnor arbetar för att de måste och inte för att de 

vill. Det kan tyckas märkligt att en facklig tidning ser arbetet som ett tvång men med tanke på villkoren i 

arbetslivet och ansvaret för hemarbetet kan ge en förklaring. Arbeterskorna hade ofta fysiskt 

betungande, enformiga lönearbeten och efter arbetsdagens slut väntade många timmars slit i hemmet. 

Men det kan också ha handlat om ett medvetet sätt att argumentera om gifta kvinnors rätt att arbeta. 

Frangeur menar att arbeterskornas samorganisation var aktiva i försvaret av rätten medan de 
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socialdemokratiska kvinnorna var splittrade i frågan. De av dem som försvarade gifta kvinnors rätt 

använde en bred flora av argument och det är tänkbart att åsikterna som framkommer i frågan i Arbetets 

Kvinnor är en del av en bredare debatt. Men det kan också handla om att Morgonbris husmodersideal 

hade anhängare i den fackliga tidningen. Det bör dock sägas att arbetet inte bara beskrivs som ett 

nödvändigt ont utan här finns många röster som talar om arbetets glädje och som lyfter fram krav som 

barnomsorg och skydd för gravida för att underlätta för arbeterskorna att få ihop arbetslivet och 

moderskapet. 

 

Slutsatsen att arbetaren ses som den duglige klasskämpen visas av föreställningen att arbeterskan inte 

nått upp till hans nivå. Men han ses inte som helt god klasskamrat utan i Arbetets Kvinnor ifrågasätts 

hans osolidariska agerande. Det framkommer också uppfattningar om att han, liksom arbeterskan, har en 

del att lära för att bli en jämlik kampkamrat. Även om jag inte vill peka ut arbetaren som motståndare på 

samma sätt som borgarklassen menar jag att kritiken mot honom visar att arbeterskorna måste använda 

sina krafter även till att övervinna motstånd hos män i den egna klassen. En annan bild av 

arbetarmannen är han som väljer fel väg, traktar efter rikedomar och hamnar i livslång olycka eller faller 

för spriten vilket leder till ett elände för fru och barn.  

 

Den tredje frågeställningen handlar om vilka moraliska värden som konstituerar den skötsamma 

arbeterskan. I Arbetets Kvinnor utgörs skötsamheten av solidaritet, som ska förstås som plikten att 

organisera sig, aktivera sig och slutligen bilda sig så att man blir en god facklig företrädare. 

Genomgående betonas individens ansvar för kollektivets framgångar, eftersom det bara är genom att 

hålla ihop som man kan utmana den rådande borgerliga hegemonin. Historikern Björn Horgby kommer 

fram till liknande slutsatser i sin undersökning av arbetarnas skötsamhetskultur i Norrköping, men jag 

menar att det finns en skillnad mellan arbetarnas och arbeterskornas kulturer. Där arbetarnas skötsamhet 

endast handlar om att skapa respekt för att bli jämbördig motståndare mot borgerligheten för att kunna 

omstöpa samhället, menar jag att arbeterskorna också hade att bevisa sig som lika dugliga som männen. 

Så hennes skötsamhet handlar om att mobilisera de gemensamma krafterna som enligt Melucci är den 

andra processen i identitetskapandet, för att flytta strukturerna inom både samhället och 

fackföreningsrörelsen.  

 

Den fjärde och sista frågeställningen handlar om och i sådana fall hur arbeterskorna bjuder motstånd 

eller anpassar sig till den rådande manliga hegemonin i fackföreningsrörelsen och den borgerliga i 

samhället. Att klassamarbetet och ökad organisering är avgörande för de fackliga kvinnorna framgår i 

Arbetets Kvinnor och utifrån det menar jag att det är svårt att tolka kritiken mot hennes låga aktivitet och 
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uppmaningar om ökat ansvar som anpassning till arbetarnas villkor. Det kan snarare ses som ett 

motstånd mot den manliga dominansen – genom att bli lika dugliga ökar möjligheterna att få 

representera sig själv. Enligt historiker Yvonne Hirdmans genussystem är det manliga norm i samhället 

och det stämmer väl med bilden som Arbetets Kvinnor ger. De brister som arbeterskan tillskrivs ses 

alltid i relation till arbetarens duglighet. Hirdmans andra logik handlar om isärhållandet av könen och 

den visar sig i bland annat föreställningarna om kvinnans naturliga plats är hemmet och att hon är 

särskilt lämpad för särskilda uppgifter inom fackföreningsrörelsen. Det riskerar att befästa det manliga 

tolkningsföreträdet vilket i sin tur kan leda till att de fackliga kvinnornas frågor, som den om lika lön, 

fortsätter att ses som mindre viktiga. Men även här bjuds motstånd genom att visa bilden av 

arbeterskorna som kunniga och aktiva, samt genom att den fackliga mannens brister och felaktiga 

handlande lyfts fram på tidningens sidor. På så sätt tar sig arbeterskorna rätten att själva tolka 

fackföreningens värderingar och föra dem till torgs istället för att underordna sig den manliga normens 

uppfattningar.  

 

Föreställningen om arbetarklassens underordnade ställning framkommer i beskrivningarna om 

borgarklassen men den innehåller inga drag av en kuvad underordning. Istället skapar beskrivningarna 

om fackliga framgångar en bild av den egna klassens inneboende möjligheter mot vilken borgarklassen 

framställs som den negativa och ansvarslösa motbilden. Även här tar Arbetets Kvinnor 

tolkningsföreträdet och beskriver borgarklassen med motsatta värden än de som de använder om sig 

själva och utmanar därmed den rådande ordningen.  

 

Historikerna Gro Hagemann och Klas Åmark har kompletterat Hirdmans logiker med en rangordningens 

logik för att förstå hierarkier inom könet och i tidningen framgår att arbeterskan är underordnad 

borgarkvinnan. Ordningen utmanas på samma sätt som klassrelationen, samt med en osynlighetens  

strategi  –  man visar inte fram den samverkan som finns mellan kvinnor över klassgränserna. När det 

gäller rangordningen mellan de olika föreställningarna av kvinnan inom arbetarklassen kan jag inte 

utläsa en över- eller underordning. Även om kampsystern får mest utrymme beskrivs ickelönearbetande 

kvinnor i positiva ordalag. Hagemann och Åmark menar att den gifta kvinnan är högst och den ogifta 

modern lägst rankad i samhället i industrisamhället och med det för ögonen, kan man möjligen förstå 

skillnaden i synen på den ensamstående kvinnan mellan Arbetets Kvinnor och Morgonbris, som en 

utmaning om vilken föreställning av henne som ska vara den dominerande. Även frågan om gift kvinnas 

rätt att arbeta kan förstås som en sådan kamp, det vill säga om den yrkesarbetande kvinnan och 

husmodern ska ses som lika normativa för en arbetarkvinna. 
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Det motstånd som beskrivs i avsnitten ovan kan ses som uttryck för den tredje processen i skapandet av 

den kollektiva identiteten och som förutsätter handlingar som förändrar strukturer. Även om Arbetets 

Kvinnor inte direkt visar att gränser flyttas under den tid jag undersöker menar jag att det går att se de 

fackliga arbeterskornas agerande som handlingar som syftar till att göra det. 

 

Som synes rimmar inte bilden av den ideala fackliga arbeterskans kollektiva identitet med alla de bilder 

som ges av henne under åren runt slutet av 1920-talet. Hon är en kampsyster men inte lika bra som 

kampkamraten men hon är också kamphustru och samhällsmoder. Tron på arbeterskornas ökade 

organisering och inflytande i fackföreningsrörelsen är stark under de år jag undersöker samtidigt som 

det finns sådant som visar att moderskapet och hemmets skötsel är hennes naturliga uppgift.  

 

Men hur ser det ut under åren som följer? Förblir tron på de fackliga arbeterskornas möjligheter att bli 

fullt ut delaktiga i arbetarklassens frihetskamp lika stark?  Som jag skriver i uppsatsens början saknas 

idéhistorisk forskning om fackliga arbeterskor och perioden fram till 1947, då Waldemarssons 

undersökning om LO:s kvinnoråd inleds, är inte heller särdeles beforskad i andra discipliner. När det 

handlar om arbetarkvinnor är det som också nämnts den politiska grenen som har undersökts och dess 

husmodersideal som lyfts fram. Jag menar att det kan vara intressant att undersöka om de fackliga 

arbeterskorna anammar eller utmanar det idealet åren efter min analysperiod och om de fortsätter att 

utmana den manliga hierarkin i fackföreningsrörelsen. Det kan också vara intressant att se om det 

klassöverskridande samarbetet förblir lika osynligt på tidningssidorna och om borgerligheten fortsätter 

att skildras onyanserat i Arbetets Kvinnor efter 1931. En ytterligare dimension i en sådan undersökning 

skulle fås genom att jämföra tankarna i tidningen med dem som framkommer i samorganisationens 

protokoll under samma tid för att se hur de stämmer överens.  
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