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1. Inledning 

I dagens värld har globaliseringen slagit igenom på bred front. Kapitalets fria rörlighet har, i 

den moderna samhällsdebatten, blivit mer och mer överordnat sociala regleringar och olika 

former av trygghetssystem. I takt med att världen krymper och nationalstatens betydelse 

minskat har en nynationalism fötts. Denna födelse springer ur 1900-talets ansamlade 

nationella fostran i dess olika former. Våra traditioner, museer, bibliotek och skolor är fyllda 

av nationella konstruktioner. Den svenska modellens innehåll har under ett drygt decennium 

sakta men säkert förlorat innehåll. Kollektivavtalets ställning på den svenska arbetsmarknaden 

börjar återkommande ifrågasättas utifrån. Håkan Blomqvist utrycker detta i sin 2000-tals 

tolkning av det Kommunistiska manifestet med att: 

 

”Det går en polsk rörmokare, estnisk barnflicka och lettisk byggarebetare runt 

Europa. Må de fastanställda klasserna darra, ty de ser ingen värld att vinna men en 

hel välfärdsnation att förlora!”1  
 

   Det inledande decenniet på 1900-talet är på många sätt intressant att studera. Detta är ett 

händelserikt årtionde både i förhållande kring arbetsmarknaden, men även kring samhällslivet 

i stort. Den svenska arbetsmarknaden, innan någon officiell samsyn etablerades, kan under de 

inledande åren av 1900-talet beskrivas som i högsta grad instabil. Den svenska 

fackföreningsrörelsen är till viss del i ett uppbyggande skeende, samtidigt som den vinner 

fotfäste och är på stark frammarsch. Denna växande organisering bland arbetarna tvingar fram 

en likartad organisering från arbetsköparsidan, något som utmynnar i bildandet av Svenska 

Arbetsgivarföreningen, SAF, år 1902. Arbetsmarknaden var kantad av konflikter och strejker 

i olika omfattningar med decenniets klimax vid storstrejken 1909. Det är först 1906 som 

föreningsrätten erkänns från arbetsköparsidan i decemberkomprimissen. En fråga som, likt 

den allmänna rösträtten, varit avgörande för den fackliga organiseringen.        

   Under den moderna historien har olika faktorer använt för att splittra grupper av människor 

och hålla dessa åtskiljda. I takt med att den moderna nationalstaten växte fram under 1800-

talet i Europa, stärktes betydelsen av att mellan olika nationer markera skillnader. På många 

sätt konstrueras den nationella identiteten i motsats till något annat – något utanför nationen. 

Nationalstatens isolerande av människor och identitetskapande karaktär har under 1800- och 

1900-talet främst ifrågasatts från en mer vänsterorienterad teoribildning. Tanken kring 

internationalism är en av grundpelarna i arbetarrörelsens organisering, trots att forskning har 

                                                 
1 Blomqvist, Håkan (2006:9) Nation, ras och civilisation  
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visat att tanken och praktiskt handlande inte alltid har gått samman i detta hänseende. Ur Karl 

Marx och Fredrich Engels bok Det kommunistiska manifestet är ett av de mest använda 

slagorden ”Arbetare i alla länder – föredna eder” hämtade. Ett slagord som förekom på många 

fanor och banderoller i fackföreningsrörelsens gryningstid och etablering. Idén kring att 

arbetarrörelsen och dess organisering inte känner några nationsgränser har visat sig vara 

komplext och svårt. En av de saker som skulle försvaras genom bildandet av den Fjärde 

Internationalen var den proletära internationalismen i ett fördömande av den ryska 

revolutionsbolsjevismen och Stalins ”socialism i ett enda land”. Den nya ungdomsrörelsen 

under 1960-talet attraherades av tanken om en gränsöverskridande internationalism. Stödet 

och intresset för olika nationella frihetsrörelser växte fram, något som inte alltid var 

okomplicerat. Vilka rörelser och syften runt om i världens kulle man, inom den svenska 

kontexten, stödja?  

    

2. Syfte 

Mitt syfte med denna studie är att undersöka bilden av ”den andre”, med utgångspunkt i 

etnicitet och nationalitets begrepp, som konstrueras i arbetarrörelsen från 1900-talets början 

fram till storstrejken 1909. Invandringen till Sverige under denna tid var ytterst marginal, och 

innebar till och med negativa befolkningssiffror till följd av den stora emigrationen till 

Amerika, enligt Tomas Hammar.2 Inslaget i det svenska samhället av människor med en 

annan etnisk bakgrund än svensk, var därför vid den här tiden kraftigt begränsad. Under detta 

decennium blir det mer förekommande att man från arbetsköparsidan importerar utländska 

arbetare, främst vid konflikter och strejker med syfte att pressa lönerna, undergräva arbetarnas 

organisering samt att agera strejkbrytare. Det är utifrån detta ytterst intressant att se hur detta 

påverkar både arbetarrörelsens konstruktion av dessa individer och grupper som kommer till 

Sverige, samtidigt som det blir intressant att se hur arbetarrörelsen konstruerar sig själv i 

förhållande till dessa individer. Vilka symboler och diskurser knyter en sådan konstruktion an 

till? Finns det någon skillnad inom arbetarrörelsen eller är det en homogen bild som ges? 

Skiljer sig konstruktionen mellan invandrare och strejkbrytare? 

 

Frågeställning: Hur konstruerar sig den svenska arbetarrörelsen i förhållande till 

immigrerad arbetskraft och strejkbrytare vid 1900-talet början?    

 

                                                 
2 Hammar, Tomas (1964:25f) Sverige åt svenskarna 
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3. Urval och Material 

Med hänvisning till studiens begränsade omfattning har jag valt att begränsa mitt 

forskningsområde, främst geografiskt. Jag har valt att avgränsa studien till att, i huvudsak, 

omfatta den skånska arbetarrörelsen. Under denna tid förekommer det inom denna kontext 

flera väsentliga händelser för den svenska arbetarrörelsen i stort samtidigt som den 

huvudsakliga användningen av utländsk arbetskraft i samband med konflikt sker i Skåne, 

främst med hänseende till dess närhet till kontinenten. 

   Det material som jag anser vara relevant för min studie är främst det material som kommer 

från arbetarrörelsen i sig, och då huvudsakligen i form av tidningar. Jag har valt att rikta in 

min studie och fördjupa mig i två konflikter under denna tidsperiod. Dessa två konflikter är 

konfliken om de galiziska jordbruksarbetarna 1904 i nordvästra Skåne och med 

stuveriarbetarna 1907 till 1908 som fick sitt abrupta slut i samband med Amaltheadådet vid 

Malmö hamn i juli 1908. Dessa två konflikter får främst sitt utryck genom att jag vid dessa 

perioder kommer studera de artiklar som berör konflikterna i den Malmöbaserade 

socialdemokratiska dagstidningen Arbetet.  Huvudmaterialet för studien baserar sig på artiklar 

och texter från de två aktuella skeendena samt texter från de aktörer, vid konflikterna, från 

arbetarrörelsen. Bland dessa aktörer finner vi bl.a. det Socialdemokratiska 

Ungdomsförbundet, de sk Ungsocialisterna och Transportarbetarförbundet. Deras tidskrifter, 

däribland Fram, Brand och Transportarbetaren, under tidsperioden 1900-1909 är även 

intressanta för att tillföra den interna kontexten och diskussionerna kring dessa frågor.  

   Under denna period återfinns det inom arbetarrörelsen en mängd olika grupperingar och 

organisationer med mer eller mindre inflytande och framgång. En av dessa, som jag valt att 

titta på, är Socialistiska Ungdomsförbundet, även kallat ungsocialisterna, som växte fram ur 

några radikala socialdemokratiska ungdomsförbundsgrupper i Stockholm på 1890-talet. En av 

anledningen till brottet med och kritiken av den socialdemokratiska partiledningen var 

organisationens influenser från bl.a. anarkistiska och syndikalistiska teoretiker. 

Ungsocialisterna var motståndare till parlamentarismen, militarismen och ansåg att 

socialdemokratin gick för långt i strävan att överta statsapparaten. Om man ser till rörelsens 

numerära storlek hade ungsocialisterna en relativt liten roll i samtiden och nådde sin kulm 

inför storstrejken 1909 då man hade mellan 3 000 och 4 000 medlemmar. Detta till trots 

spelade ungsocialismen en förhållandevis stor roll i sin tids offentliga debatt, med flera 

namnkunniga samhällsdebattörer i leden. Tidningen Brand bidrog till detta med en upplaga på 

omkring 20 000 – 24 000 per år under den senare hälften av decenniet. En av de ledande 
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ungsocialisterna, Hjalmar Nilsson, menade att ”för oss gäller det inte att bli ett stort och 

mäktigt parti, för oss gäller det endast att radikalisera arbetarrörelsen och revolutionera 

samhället”3. Detta visar på att organisationen främst såg sig som en revolutionär elit i spetsen 

för arbetarrörelsen.4 

   Socialdemokratiska Ungdomsförbundet, även kallad ungdemokraterna vid tiden, bildades 

som reaktion på de anarkistiska och revolutionära inslagen i arbetarrörelsen. Efter 

utbrytningen 1903 stod organisationen nära SAP, utan att kopiera SAP:s linje i alla frågor. 

Den ungdemokratiska utgångspunkten kan på många sätt ses som tidstypisk med den 

allmänna rösträtten och folkbildningen som centrala frågor. Huvudorganet Fram uppnådde 

1906 sin största upplaga med 43 000 exemplar i december, vilken var en imponerande siffra 

för denna period.5 

   Dessa två organisationer skall inte enbart ses som ungdomsorganisationer. Främst för 

ungsocialisterna låg en dubbel betydelse i termen ”ung”, som både appellerade till en ung 

generation av arbetarrörelsen samt en del av rörelsen som ville förnya synen på socialismen 

som ansågs gått förlorad. Spänningen i förhållandet mellan dessa två organisationer ökade 

successivt under årens gång och nådde sin kulm 1908 då uteslutningen av flera ledande 

ungsocialister ur SAP skedde. Hela organisationen följde och bildade samma år det 

Ungsocialistiska partiet.6 

   Svenska Transportarbetarförbundet bildades 1897 och hade vid sekelskiftet 2 600 

medlemmar. Medlemsantalet steg och var 1907, vid samband med stuvarkonflikten, 12 300 

medlemmar fördelade på 130 avdelningar. Förbundet organiserade arbetare från åkeri-, 

stuveri-, hamn-, kol-, vedgårds-, loss- och lastningsområdena samt sjömän och eldare. 

Transportarbetaren utgjorde förbundets huvudorgan och utkom tolv gånger om året.7       

  

 

 

 

 

                                                 
3 Schiller, Bernt (1967:144) Storstrejken 1909- Förhistoria och orsaker 
4 Holmberg, Carl (1993:10f) Historien – Jorden – framtiden: Socialistiska visioner i sekelskiftets agradebatt, 
Schiller 1967:145f, 150  
5 Holmberg 1993:11f 
6 ibid. s. 13  
7 Tidman , Yngve (1998:133) Spräng Amalthea! Arbete, facklig kamp och strejkbryteri i nordvästeuropeiska 
hamnar 1870-1914 



5 
 

4. Tidigare forskning 

Tiden kring sekelskiftet 1900 är på många sätt avgörande för arbetsmarknaden och den 

politiska utvecklingen som senare låg till grund för den sk svenska modellen och Per Albin 

Hanssons folkhemsbygge. Den turbulenta arbetsmarknaden och den fackliga organiseringen 

gav utlopp för uppsjö konflikter under det första decenniet.    

   I avhandling Spräng Amalthea! behandlar Yngve Tidman förhållande i de 

nordvästeuropeiska hamnarna från 1870 fram till första världskrigets utbrott 1914. Tidman 

beskriver arbetarnas organisering och deras kamp med arbetsköparna om makten över 

arbetsprocessen och kampen för en drägligare tillvaro för arbetarna. I flera fall utmynnar 

konfrontationerna i olika former av stridsåtgärder, både från arbetsköparen och från 

fackföreningens håll. Under perioden var hela norra Europa i en lågkonjunktur och i och med 

industrialiseringen hade en urbanisering av landsbygden påbörjats. Hamnarbetet, som krävde 

ringa kvalifikationer, innebar en stor oregelbundenhet i arbetets tider, längd och geografiska 

placering. Både de sociala förhållanden och hamnarbetets karaktär undergrävde arbetarnas 

maktposition och möjligheterna till en effektiv organisering. Situationen innebar att köerna 

var långa till jobben och vid en ev. strejk lika långa till strejkbryteri. Hamn- och 

transportarbetarna utgjorde i sig en liten skara av proletariatet, men allteftersom 

industrialismen och kapitalismen växte ökade efterfrågan och vikten av effektiva transporter i 

kapitalismens cirkulation. Det är genom detta som just hamn- och transportkonflikt är så 

centrala då de orsakar stora skador för industrin och handeln.8 

   I Anders Björklunds etnologiska undersökning står hamnarebetarnas fackliga verksamhet, 

levnads- och arbetsförhållanden i centrum. Björklund visar på i sin studie, att det fanns en 

tudelning inom hamnarbetarkollektivet mellan de fackligt aktiva och de vanliga 

fackföreningsmedlemmarna. Uppdelningen grundade sig, enligt Björklund, i 

förhållningssättet till de tillfällighetsarbetarna. En av de viktigaste frågorna för 

hamnarbetarfackföreningarna var just att minska inslaget av sk tillfälliga arbetare för att 

säkerställa arbete åt de ordinarie arbetarna.9 

   Förhållandena på arbetsmarknaden förändrades under denna tid från en mer personlig 

relation till att övergå i ett mer kollektivt, opersonligt, partförhållande mellan arbetssäljare 

och arbetsköpare. De, idag, stora centralorganisationerna Landsorganisationen (LO), Svenska 

arbetsgivarföreningen (SAF) och Verkstadsföreningen (VF) bildas kring sekelskiftet. 

Förhållandet mellan dessa, i deras begynnelsetid 1905-1907, har Yngve Myrman gripit an i 
                                                 
8 Tidman 1998 
9 Björklund, Anders (1984:20f) Hamnens arbetare  
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avhandlingen Maktkampen på arbetsmarknaden 1905-1907. Arbetsköparsidan propagerade 

tidigt för en reglering av ”arbetets frihet”, dvs. arbetsköparens fria antagnings- och 

avskedsrätt, i maktkampen om förhållandena på arbetsmarknaden. Enligt Myrman dämpades 

oron på arbetsmarknaden delvis genom verkstadsavtalet 1905 och decemberkompromissen 

året efter. Föreningsrätten erkändes av arbetsköparna i utbyte mot erkännandet av principen 

om arbetets frihet bland arbetarna. Myrman menar dock att detta var en liten uppoffring från 

arbetsköparsidan, då föreningsrätten också innebar att arbetsköparna slog vakt om de icke 

socialistiska fackföreningarna, som vid stormiga tider stod arbetsköparna nära.10 De icke 

socialistiska fackföreningarna var, enligt Ingvar Flink, till stor del en diffus grupp, med 

kopplingar till bl.a. högerpartierna och kristna rörelser. Dessa fackföreningar, däribland 

Svenska Arbetareförbundet, erkände arbetets frihet och fyllde på vissa platser en viktig 

funktion vid strejker, då man starkt betonade arbetsinställelsen.11 Fram till 1905 var en stor 

majoritet av arbetarna oorganiserade och enbart 100 000 var anslutna till LO.12 

   Arbetsrörelsen och socialdemokratins förhållningsätt till nationen ocsh nationalismen i 

kontrast till dess internationalistiska idérötter, har på olika sätt behandlat och förklarats av 

forskningen. Socialismen och arbetarrörelsens har oftast förmedlat den historiska självbilden 

av sig som i avsaknad av fosterland, något som med senare forskning har vists vara rakt 

missvisande i stor utsträckning och än tillfällen där det går att åberopa den direkta motsatsen. 

Åsa Linderborg visar på hur socialdemokratin utvecklade ett nationellt tänkande fram till 

första världskriget, varpå det successivt med åren fram till andra världskriget synliggjordes en 

”liberal-demokratisk nationalism” i den socialdemoratiska retoriken. Arbetarrörelsens sociala 

strävan övergick till att bli identisk med nationens och socialdemokratin övergick till att 

identifiera sig med staten.13 Herbert Tingstens klassiska Den svenska socialdemokratins 

idéutveckling från 1941 delar han delvis Linderborgs beskrivna skeende och menar att 

socialdemokratins utveckling från klassiskt marxistiska, revolutionära och fosterlandslösa 

ansatser till en pragmatisk parlamentarisk reformism. Tingsten menar att uppgörelsen med 

den teoretiska och ideologiska tvångströjan är grunden och avgörande för socialdemokratins 

framgång. 14Tingsten fick under 1970-talet motta stark kritik från marxistiskt håll, bl.a. från 

Sven-Eric Liedman, för sin tolkning av marxismen som ansets vara förödande för bilden av 

                                                 
10 Myrman, Yngve (1973:1ff, 20) Maktkampen på arbetsmarknaden 1905-1907  
11 Flink, Ingvar (1978:111f) Strejkbryteriet och arbetets frihet 
12Myrman 1973:4 
13 Linderborg, Åsa (2001:250ff) Socialdemokraterna skriver historia  
14 Tingsten, Herbert (1967:357ff) Den svenska socialdemokratins idéutveckling 1 
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SAP.15 Linderborg belyser Tingstens problem att definiera brytpunkten för SAP:s 

idéutveckling. Christer Strahl menar i sin avhandling Nationalism & socialism att denna 

idébrytning skedde vid partikongressen 1900 då den SAP börjar vända i försvarsfrågan och 

antog det mest försvarsvänliga uttalandet socialdemokratin dittills gjort. Strahl går därigenom 

emot Tingstens uppfattning om den förändrade inställningen till förvarsfrågan, som Tingsten 

menar att det var först när SAP hade blivit tillräckligt stor och därigenom känt sig 

medansvariga för landet som en sådan positiv hållning intogs.16      

   Historikern Marcel van der Linden menar att den fackliga internationalismens 

utvecklingslogik kan delas in i en historisk periodisering där två övergångsperioder 

framträder. Den första övergången skedde i samband med sekelskiftsimperialismen från 1870 

till 1890-talet. Den fackliga internationalismen övergick då från kosmopolitisk eller 

subnationell internationalism till nationell internationalism; det vill säga från ett 

internationellt lösligt utbyte mellan lokala fackföreningar i olika länder till en mer organiserad 

internationalism mellan nationella fackliga organisationer.17 

   Sentida studie av arbetarrörelsens relation till främlingsfientlighet har belyst konstruktionen 

av klassgemenskapen i förhållande vithet och etnicitet. Ett exempel på denna exkludering är 

historikern Lars Olssons studie om de galiziska betplockarna i Skåne.18 Historikern Håkan 

Blomqvist behandlar i sin avhandling Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före 

nazismen, likt Christer Strahl, arbetarrörelsens och SAP:s förhållningssätt till 

internationalismen och fosterlandet. Blomqvist bestrider föreställningen om de nationella 

idéernas senhet inom den svenska arbetarrörelsen och menar att distinktionen mellan den 

konservativa och SAP:s liberaldemokratiska nationalism inte är så tydlig som den i tidigare 

forskning framställt vara.19       

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

 

5.1 Klass och klassmedvetenhet 

I en kritik mot den klassiska marxistiska klassanalysen har allt fler forskare framhållit vikten 

av att betrakta klass inte enbart som en socioekonomisk klassifikation utan att även se det som 

en kulturell, social och känslomässig differentiering som konstrueras genom aktiva handlingar 
                                                 
15 Liedman, Sven-Eric (1977) Humanistiska forskningstraditioner i Sverige 
16 Strahl, Christer (1983:47f, 110f) Nationalism & socialism 
17 Van der Linden, Marcel (2004) FFI vid skiljevägen. En historisk tolkning 
18 Olsson, Lars (1987) Skånska godsägare och galiziska roepiger, Olsson, Lars (2002) Det var bara galizer i 
kolonin…  
19 Blomqvist 2006:52f, 367f 
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och sociala relationer. Klasskillnader upprätthålls och manifisteras inte enbart genom 

tillgången på ekonomsikt kapital. Enligt Pierre Bourdieu handlar klass lika mycket om 

stratifiering utifrån stil, smak, sociala relationer och kroppsliga rörelsemönster. Klasskillnader 

reproduceras genom förfogande över såväl ekonomiskt liksom, det Bourdieu benämner som, 

socialt och kulturellt kapital. 20 

   Ett exempel på detta ger historikern Eric Hobsbawn som visar på hur medelklassen under 

slutet av 1800-talet och början av 1900-taler intog en härskande roll över de arbetade 

klasserna genom att de konstruerades i motsats till dess. En, oproblematiserad, 

internaliseringen av medelklassens värderingar, normer och begärsstruktur påverkade denna 

tid. Arbetarklassen konstruerades genom att vara icke-respektabla i förhållande till 

medelklassens respektabilitet. Den grupp av yrkesskickliga arbetare ur det övre skiktet av 

arbetarklassen, strävade mot att bli betraktade som respektabla, utgjorde även stommen för 

den fackliga och politiska organiseringen.21 Historikern Birgitta Skarin Frykman har en 

historiematerialistisk utgångspunkt i sin studie av bagaryrkets organisering. Hon menar att de 

socioekonomiska faktorerna är en viktig utgångspunkt, men visar på att man inte kan förstå 

klassmedvetenhet enbart utifrån ekonomin, det vill säga klassernas objektiva existens i 

relation till samhällsekonomin. Hos Skarin Frykman är den ekonomiska situationen 

utgångspunkten för erfarenheter som ligger till grund för utvecklandet av ett klassmedvetande 

och dess kulturella uttryck. Klassmedvetenhets utveckling är central för möjligheten till 

arbetarnas organisering och det är först genom erkännandet av en gemenskap och en 

gemensam verklighetsbeskrivning som en effektiv organisering blir möjlig, enligt Skarin 

Frykman.22 I användandet av ett tydligt klassbegrepp vill jag göra en politisk poäng i 

distinktionerna mellan olika grupper och därigenom understryka att klass handlar om konflikt, 

makt och ojämlikhet, snarare än enbart olika sätt att organisera vardagen. På detta sätt 

tydliggörs också kopplingen mellan klass och normalitet.     

 

5.2 Nationen och den Andre 

Nationsbegreppet är, enligt Benedict Anderson, en föreställning om gemenskap mellan en 

bestämd grupp människor som sägs dela vissa egenskaper, som t.ex. historia, språk, religion 

och territorium. Det nationella tänkandet framhåller nationen som ett oomtvistat faktum och 

subjekt som skapar ett socialt sammanhang för de individer som ingår i denna. Ur ett 

                                                 
20 Acker, Joan (1999) Rewriting class, race and gender, Moi, Toril (1994) Att erövra Bourdieu  
21 Hobsbawm, Eric (1981:307f) Kapitalets tidsålder 
22 Skarin Frykman, Birgitta (1988) Från bagargesäll till bageriarbetare 
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diskursivt sammanhang utgör nationen en myt som skapar social mening inom en viss 

diskurs. Benedict Anderson definierar även nationen som begränsad, då denna enbart omfattar 

en viss mängd människor och existerar i förhållande till andra nationer.23 Betydelsebärande 

symboler och ritualer grundas i nationen som mystiska föreställningar och bildar tillsammans 

nationella föreställningar. Delarna i den nationella mytologin är förstås inte nationella för än 

de kopplas samman med nationen. Nationen fungerar både uteslutande och integrerande. Den 

definierar vad den är och vad den inte är och vilka som kan anses ingå i denna. 

Konstruktionen av ”vi” är beroende av en andrefiering – det vi är . Formulerandet av de 

nationella myterna är därför i allra högsta grad politisk. I skapandet av gemenskap kring 

nationen vid sekelskiftet 1900 spelade, enligt historikern Samuel Edqvist, hemideologi en 

central roll i Sverige. Denna erbjöd ett alternativ till 1800-talet individualism och öppnade för 

en nypatriarkalism. Tillsammans med en naturromantism var hemideologin, under ett 

ingående skeende, främst ett utryck för borglig och konservativ nationalismen, vilket efter 

första världskriget och i samband med folkhemsbygget förändrades.24 

   Den amerikanske historikern George L. Mosse använder sig av begreppet respektabilitet när 

han i sin bok Nationalism and sexuality visar på hur Europas bourgeoisie säkerställde sin 

ställning i samhället med hjälp av respektabiliteten. Under slutet av 1700-talet och början av 

1800-talet kämpade de europeiska nationerna för att stärka sig inåt och utåt. Detta skedde 

parallellt med att borgerskapet distanserade sig till arbetarklassen genom respektabiliteten och 

de ideal som följer. I samlandet av nationerna kring centrala nationalistiska symboler, likt 

flaggor och statyer som folket kunde identifiera sig med, följde borgerskapets ideal och blev 

fundamentala pelare i det nationalistiska nationsbygget. Ett av de mest väsentliga elementen 

var kärnfamiljen som hade en central roll i samhället, både genom att tilldela de olika 

individer olika roller och därigenom behålla ordningen men kärnfamiljen fungerade även som 

en nödvändig agent för kontrollen över sexualiteten.25       

   Den gemenskap som nationen upprättar benämner Etienne Balibar fiktiv etnicitet, vilket 

dock inte ska leda tankarna till en ren illusion utan historiska verkningar. Enligt han finns det 

ingen nation som har någon naturlig etnisk bas, men i takt med att samhället nationaliseras 

blir de befolkningar som innesluts ”etnifierade”, i föreställningen som om de skulle ingå i en 

naturlig gemenskap.  I skapandet av folket har man delat in mänskligheten i olika etnicitet 

som potentiellt motsvarar lika många nationer. Vithet skall därför inte enbart förstås utifrån 

                                                 
23 Anderson, Benedict (1993:20ff) Den föreställda gemenskapen 
24 Edqvist, Samuel (1999:78f, 98f) Blå som himlen och gul som solen 
25 Mosse, George L. (1997:16, 18f) Nationalism and Sexuality 
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hudfärg utan som etnocentrisk idéer om europeiska civilisatoriska och nationell 

överlägsenhet. Nationalismens rasifiering skall därför förstås utifrån det dåtida rastänkandets 

kategorier som sträcker sig långt utanför åtskillnaden mellan svarta och vita.26    

   Begreppet respektabilitet är i allra högsta grad en historisk konstruktion, vilket både Mosse 

och Hobsbawm visar på. På samma sätt är begreppet arbetare, inom arbetarrörelsens 

diskurser, en historisk produkt. Vad som definieras som en ”god” arbetaren behöver inte vara 

identiskt genom historien, utan meningen är att visa på hur diskursen kring ”den goda 

arbetaren” verkar via samma typ av makttekniker. Foucault intresserar sig inte i sina studier 

av vad som egentligen hände i det förflutna utan vad som fortfarande är levande av detta i 

nuet. Foucault menar att det alltid är en fråga om makt där diskurser uppstår, vilken gör att 

vikten av att söka efter samverkan mellan makt, vetande och sociala praktiker blir central för 

studien och dess analys.27 

   Genom att framhålla denna kulturella konstruktion av nationlighet som en form av socialt 

och textuellt befästande, menar jag inte att förneka de här kategoriernas deras specifika 

historiciteter och speciella betydelse inom olika politiska språk. De komplexa strategier för 

kulturell identifikation och diskursivt tal som fungerar i ”folkets” eller ”nationens” namn och 

gör dem till de inneboende subjekten och objekten i ett intervall av sociala och litterära 

berättelser. För att ersätta den historicism som har dominerat diskussionen kring nationen som 

kulturell kraft, menar den postkoloniala teoretikern Homi Bhabha, att det är viktigt att belysa 

dessa politiska enheters märkliga symboliska och känslomässiga källor till kulturell identitet. 

Nationens motberättelser som ständigt väcker och raderar dess totaliserande gränser, både de 

faktiska och de begreppsmässiga, stör de manövrar genom vilka föreställda gemenskaper ges 

essentialistiska identiteter.28 

 

6. Metod 

I min studie av den, främst skånska, artbetarrörelsens syn på ”den andre”, och hur denna får 

sina utryck, passar diskursanalysen bra i mitt synliggörande av vilka diskurser som den 

konstruktionen talar till. Mitt uppsatsarbete utgörs av en textstudie av olika tidskrifter och 

texter från primärt rörelsen i sig . Diskursanalysen är i detta arbete ett bra verktyg samtidigt 

som den delar de teoretiska utgångspunkterna och antagandena med studien, bl.a. en 

konstruktivistisk syn på grupper, identiteter och nationalitet.  

                                                 
26 Balibar, Etienne (2002:129f) Nationsformen: Historia och ideologi, Blomqvist 2006:24f 
27 Foucault, Michel (2002) Sexualitetens historia – viljan att veta 
28 Bhabha, Homi (2001:86f) DissemiNation 
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   Ursprunget till diskursanalysen går till stor del att finna i den franska idéhistorikern Michel 

Foucaults tankar och teorier. Maktbegreppet inom diskursteori är starkt präglat av just 

Foucaults förhållande och syn på makt. Makt ses ur denna synvinkel som skapande av den 

sociala världen vi lever i och är ingenting man kan inneha eller besitta, utan enbart något som 

man genom handlig kan utöva gentemot andra. Makt är i Foucaults teorier kopplat till 

kunskapsproduktionen, vilket gör att vi är beroende av den för att kunna förhålla oss till den 

sociala värld vi är en del av. Maktutövning är, enligt Foucault, inskränkt av den rådande 

diskursen, vilken begränsar de individer som har tillgång till den genom uppställning av krav 

och kvalifikationer.29 

   Mitt val av inriktning inom diskursanalysen föll på Ernesto Laclau och Chantal Mouffes 

diskursteori, främst för att den oftast beskrivs som den mest poststrukturalistiska, med klara 

spår av marxistisk teoribildning. Men även för att deras begreppsanvändning och deras 

förhållande till de diskursiva praktikerna i vilken texter, vilka utgör grunden för min studie, 

ges en central roll i diskursens reproduktion och artikulation. Om man ser till studiens textliga 

omfattning har jag inte för avsikt att genomför en lingvistisk djupanalys av mitt material. Det 

förekommer heller inga direkta centrala texter på ämnet, vilket skulle tilldela dem en viktigare 

roll än andra i mitt material. Detta gör att Norman Faircloughs kritiska diskursanalys inte är 

ett adekvat verktyg i min studie.30  

   Laclau och Mouffe menar att det ständigt pågår en diskursiv kamp, en form av dialektik, 

mellan olika diskurser. Den oupphörliga diskursiva kampen drivs av en oavbruten strävan 

bland diskurserna att uppnå hegemoni inom ett visst fält. Detta förhållningssätt ses som det 

centrala i deras teoretiska utformning. Till skillnad från andra diskursteoretiker omfattar 

Laclau och Mouffes diskursbegrepp inte enbart de språkliga utan även alla sociala fenomenen. 

Hela det sociala fältet drivs, likt diskurserna, av logiken att strukturera alla fenomen så att de 

framstår som fasta – objektiva sanningar.31  

   Syftet med diskursanalysen är att synliggöra denna ofixerade och flertydiga ”verklighet” i 

vilken sociala fenomenen skapas och ges betydelse, samt att visa på hur vi skapar 

verkligheten och hur denna reproduceras som objektiv och självklar. Winther Jörgensen och 

Philips formulerar syftet med Laclaus och Mouffes diskursanalys som ”att kartlägga de 

processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska framställas och där vissa 

                                                 
29 Winther Jörgensen & Philips (2000:20, 44f) Diskursanalys som teori och metod, Foucault (1993:12f, 26) 
Diskursens ordning  
30 Winther Jörgensen & Philips 2000:25f, 139f 
31 Winther Jörgensen & Philips 2000:12f, 31, 40f 
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betydelsefixeringer blir så konventionaliserade att vi uppfattar dem som naturliga”32. Enligt 

detta synsätt existerar ingen objektiv verklighet eller några objektiva, determinerande, sociala 

strukturer. På denna punkt distanserar Laclau och Mouffe sig från klassiskt marxistisk 

teoribildning där klassamhället är determinerat och oberoende av sociala förhållanden. 

Klassernas existens kan inom historiematerialismen beskrivas som objektiva. Laclau och 

Mouffe motsätter sig även marxismens dualism mellan överbyggnaden och basen, mellan 

ideologi och det materiella, där det ekonomiska, basen, alltid determinerar vad som är möjligt 

att säga och tänka. Till skillnad från Fairclough gör inte Laclau och Mouffe någon tudelning 

mellan diskursiva och sociala praktiker. För Laclau och Mouffe är alla praktiker diskursiva. 

Detta innebär att diskurserna inte enbart består av språket, utan även är det materiella. Den 

fysiska verkligheten existerar oberoende, men är helt socialt överlagd. Diskurserna beskrivs 

på ett liknande sätt som språkets funktioner där alla sociala handlingar kan ses som 

artikulationer, då de reproducerar eller omdanar den allmänna definitionen.33  

   Diskursen och dess praktiker reproduceras ständigt genom individers sociala handlingar 

eller som Foucault väljer att utrycka det: ”diskursen som ständigt, och utöver sitt 

formulerande, är sagda, förblir sagda och återstår att sägas”34. Sanningen och objektiviteten 

existerar enbart inom diskursen och är en produkt av osynliggörandet av makt. På liknade sätt 

resonerar Louis Althusser när han menar att effekterna av ideologin är att dess praktiska 

förnekande av dess ideologiska karaktär. Althusser tar upp processen interpellation som 

subjektskapande inom ideologin och menar att ”ideologin 'handlar' eller 'fungerar' i den mån 

som den 'rekryterar' subjekt”35 till ideologin. Objektiviteten döljer, enligt Laclau, de 

alternativa möjligheterna, vilket gör dem ideologiska. Det går inte att tänka sig ett samhälle 

utan ideologi.36 

   Diskursanalysen som angreppssätt är grundat i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med 

inslag av andra utgångspunkter, främst filosofiska.  Valet förutsätter vissa premisser däribland 

de ontologiska och epistemologiska rörande språkets roll i den sociala konstruktionen av 

världen. I det diskursanalytiska fältet är förhållandet mellan metod och teori hårt 

sammanflätande, vilket förutsätter accepterandet av vissa premisser. Med diskursanalysen 

som redskap är syftet att uppnå en förståelse hur det sociala konstrueras diskursivt. Alltings 

ständiga omformning och förändring ses som grunden i diskursteori. Inga sociala fenomen är 

                                                 
32 Winther Jörgensen & Philips 2000:32, Mouffe (2007:22ff) ”Hegemoni, Makt och kulturens politiska 
dimension” 
33 Winther Jörgensen & Philips 2000:37f, 40-43 
34 Foucault 1993:16 
35 Althusser (1976:144) Filosofi från proletär klasståndpunkt 
36 Winther Jörgensen & Philips 2000:44, Althusser 1976:145 
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fasta eller determinerande, utan i en ständig kamp som alltid pågår inom och mellan diskurser. 

Inom diskursen pågår alltid en mer eller mindre påtaglig strid om definitionerna av centrala 

fenomen, sk nodalpunkter, däribland begrepp som demokrati, samhälle och väst. Inom det 

diskursanalytiska fältet finns det flera olika angrepps- eller förhållningssätt.37 

    Synen på makt hos Laclau och Mouffe är likt övrig diskursteori starkt kopplat till Foucaults 

syn på makt. Makt ses inte som något som är möjligt att besitta utan något som enbart kan 

utövas. Det är makt som frambringar och fixerar det sociala och går därför inte att tänkas bort. 

I inkorporeringen av makt i vårt medvetande ses den istället som objektiv, vilket maskerar det 

politiska konstruerandet av omvärlden. Ett exempel på detta som Laclau och Mouffe tar upp 

är samhället, vilket de menar är omöjligt och icke existerande. Med detta anser de att det 

aldrig är fullbordat, fixerat, utan ständig omformuleras.38 

   I min studie är diskursanalysen ett viktigt verktyg för att kunna fastställa och synliggöra hur 

diskurserna, identiteten och det sociala rummet är diskursivt organiserat inom den svenska 

arbetarrörelsen. Detta kommer jag att göra genom att undersöka hur knuttecknen knyts 

samman med andra tecken. Knuttecknen är i sig tomma och säger nästan ingenting om de inte 

befinner sig i en ekvivalkedja med andra tecken, vilka ger dem innehåll. Inom 

diskursanalysen finns det tre stycken knuttecken: nodalpunkter, som organiserar diskursen 

(t.ex. ”socialism”), mästersignifikanter, som organiserar identiteter (t.ex. ”svensk”), och 

myter som organiserar det sociala rummet (t.ex. ”Rörelsen” eller ”Folket”). Arbetarrörelsen 

blir arbetarrörelsen genom att den knyts till andra betydelsebärare, som t.ex. ”arbetarklass” 

och ”socialism”. För diskursteorin är medlemmarna av den svenska arbetarrörelsen också en 

del av diskursen, liksom de röda fanorna, de politiska partierna och fackföreningarna. På 

liknande sätt kan man studera identiteter genom att följa ekvivalkedjornas sammankoppling 

av betydelser. Begreppet ”Sverige” är avgränsat till ett geografiskt område samtidigt som det 

konstrueras mot vad det inte är - ”det Andra”. Den flytande signifikant, genom diskursernas 

kamp om att definiera, skapar ibland ifrågasättande kring ekvivalkedjornas giltighet. 

 

7. Invaderingen 1900-1910 

Sveriges befolkning var kring sekelskiftet i stora drag etniskt homogen, detta till trots att det 

från 1860 fram till första världskriget rådde passfrihet i Europa och människor var fria att resa 

mellan nationer, hyra bostäder och arbeta utan att söka tillstånd. Passfriheten innebar dock 

inte att utlänningar, på samma sätt som svenskar, hade en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige. 
                                                 
37 Winther Jörgensen & Philips 2000:7f, 10, 13, 31, Mouffe 2007:23 
38 Winther Jörgensen & Philips 2000:43ff 
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Myndigheterna kunde på relativt lösa grunder utvisa individer ur riket. Under 1906 infördes 

viss kontroll av invandringen österifrån, tillföljd av mytbildning kring den ryska 

invandringen. I Stockholm infördes kontroller av båtarna som kom från Finland och en viss 

tillsyn av invandrare österifrån ålades myndigheterna. Kring sekelskiftet 1900 uppstod en 

debatt om att begränsa och kontroller invandringen, vilket 1917-1918 genererade i den första 

lagstiftningen på området. I debatten framfördes föreställningar om en kommande 

massinvandring från olika länder och grupper, liksom att man argumenterade för att bevara 

den svenska rasen intakt. Socialdemokraterna ställde sig med tiden även positiv till restriktion 

och kontroll av invandringen, främst för att undvika konkurrans från utlandet i form av 

strejkbrytare m.m. 39 

   Under det inledande decenniet av 1900-talet minskade befolkningsmängden trots att det 

invandrade ungefär 8 000 personer per år till Sverige. Detta på grund av att omkring 25 000 

personer per år emigrerade i huvudsak till USA. Sverige hade mellan åren 1903 och 1907 ett 

invandringsöverskott på nästan 1 400 personer per år. Befolkningsrörligheten innebar dock att 

71,5 procent av dem som kyrkoskrevs 1911 som invandrade var svenska medborgare. Mer än 

hälften av den totala invandringen 1907 kom från USA och klassificerades som att vara av 

svensk härstamning i statistiken. Den övriga invandringen 1907 kom i huvudsak från våra 

grannländer. Vid sekelskiftet 1900 bodde det knappt 36 000 utrikes födda personer i Sverige. 

Denna grupp utgjorde nästan 7 promille av den totala befolkningen. Av de utrikes födda hade 

omkring fyra femtedelar varit svenska medborgare. Två tredjedelar av de utlänningar som 

vistades i Sverige hade medborgarskap i någon av de övriga nordiska länderna. Utanför 

Norden utgjorde tyska medborgare den största gruppen som vistades i Sverige, vilket den 

östeuropeiska gruppen aldrig kunde mäta sig med. Siffrorna ur folkräkningen kan ibland 

missbrukas för att ge bilden av att Sverige tar emot ett stort antal invandrare, något som dock 

kan anses missvisande. Juridiskt sett så är alla som saknar svenskt medborgarskap 

utlänningar, men detta betyder inte att de saknar fast anknytning till landet, något som 

Hammar visar att en stor del äger.40 

 

8. Arbetarrörelsen vid sekelskiftet 

Från mitten av 1800-talet sker en förändring av stadsbilden runt om i Europa tillföljd av 

industrialiseringen och den följande urbaniseringen av landsbygden. Stadsplaneringen fick en 

annan inriktning i de stora- och mellanstora städerna då kampen om marken bidrog till att 
                                                 
39 Hammar 1964:7, 12, 310, 363ff, 376f, 382 
40 Hammar 1964:17ff, 21f, Tydén, Mattias & Svanberg, Ingvar (1990:20f) Invandringen genom tiderna  
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arbetarklassen förpassades till specifika områden i utkanterna av städerna, där markpriserna 

var låga, ofta i anslutning till industrin. Den ökade transportefterfrågan, i och med 

industrialiseringen, kunde innebära att järnvägsbolagen valde att dra järnvägsspår genom 

områden i staden där markpriserna var låga, då oftast genom de gamla arbetarkvarteren. De 

gamla fattigkvarteren i innerstäderna innebar även en potentiell politisk risk, genom uppror, 

vilket man ville undvika. Urbaniseringen innebar att slumkvarteren var kraftigt 

överbefolkade, vilket innebar ett sanitärt problem. Under industrialiseringen skedde även en 

förändring i organiseringen av arbetarna. Stora mängder arbetare centrerades runt industrin 

och det som vi idag kallar arbetarklassen och proletariatet bildades i anslutning till detta, 

vilket fick flera negativa följder. Det innebar dock en organisatorisk potential för just de 

arbetande massorna. Eric Hobsbawm understryker att det, under den tidigare delen av 

industrialiseringen, inte går att tala om arbetarklassen som en homogen grupp, utan mer i en 

pluralisform – arbetsklasserna. Men det de hade gemensamt var just den faktorn att de alla 

exploaterades av kapitalisterna. Det enda de kunde sälja var sin kropp – sitt arbete. I dessa 

förhållanden, i arbetarkvarteren, växte en mer och mer klassmedveten massa fram, som med 

tiden tvingade borgarklasserna till eftergifter för att kunna undvika en revolution, bl.a. genom 

rösträtten.41 

   Perioden från mitten av 1890-talet kännetecknas av en intensifierad industrialisering, främst 

inom trämassa, papper, malm och verkstadsindustrin. Kapitalismen går in i ett mer organiserat 

skeende med kapitalkoncentration, storbolag och trustbildningar. I takt med att 

organiseringsgraden ökar, främst bland den oskolade arbetskraften, sker en motreaktion i 

insikterna om vikten av en större organisering även bland arbetsköparna.42 

   Sveriges snabba industrialisering kring 1900-talet med goda naturtillgångar lade grunden för 

en stark, och till en början radikal, arbetarrörelse. Till skillnad från Norge var den svenska 

arbetarrörelsen starkt centralistisk och av en större benägenhet att behålla företrädare under en 

länge period, vilket historikerna Edvard Bull och nationalekonomen Nils Elvander menar var 

en stark faktor till att SAP intog en mer reformistisk ideologi än sina västliga grannar. Den 

starka centraliseringen var även en bidragande faktor till att SAP inte hade några större 

problem med radikala element och fraktioner inom organisationen under första hälften av 

1900-talet, vilket den danska motsvarigheten fick efter andra världskrigets slut med ett stort 

                                                 
41 Hobsbawm 1981:283f, 288f, 303  
42 Schiller, Bernt (1987) Den skandinaviska arbetarrörelsens internationalism 1870-1914 
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bortfall av röster till kommunistpartiet. 43 Det var inte enbart de ekonomiska förhållandena 

som utgjorde basen för en ökad klassmedvetenhet, även sitt liv som en situation med 

gemensamma erfarenheter binder samman den växande arbetarklassen. Under skråtiden var 

det yrket som utgjorde den enda organiseringsgrunden, något som levde kvar och delvis 

bidrog till de tidiga fackföreningarnas svaghet. Det var endast arbeterskor som organiserades 

över yrkesgränserna på basis av klass och kön.44  

   Den reella koncernfackliga europeiska internationalismen uppnådde, enligt historikern 

Klaus Misgeld, ingen storhet till följd av att de nationella intressena alltjämt väger tyngst, 

även när de kommer i konflikt med internationella intressen på europeisk nivå. Men 

utvecklingen är motsägelsefull. På många sätt påminner de senaste decenniernas utveckling 

om den under slutet av 1800-talet. Därmed växer också behovet av ett gränsöverskridande 

fackföreningssamarbete för att uppnå gemensamma internationella mål. Trans- eller 

multinationellt ägande medförde centralisering av makt i nivåer över nationalstaternas, till 

exempel inom växande internationella industrikoncerner. Som ett sätt att komma till tals med 

den gränsöverskridande makten, och att möta denna centrala aspekt på den tredje industriella 

revolutionen, sökte arbetarnas olika nationella organisationer upprätta samarbete sinsemellan 

på koncernnivåer.45 

    

9. Strejkbryteri 

  En av de mest omstridda, och från arbetarsidan hatade, maktmedlen som arbetsköparna tog 

till vid konflikter var strejkbrytare, eller av arbetsköparen kallade arbetsvilliga. 

Arbetsköparorganisationerna, främst redarna, lade ner ett stort arbete i att rekrytera och 

förmedla strejkbrytare till företag i konflikt. Rekryteringen av strejkbrytare skedde runt om i 

hela Europa. De kom till största del från den egna nationen, men även från andra länder. Till 

Sverige fördes främst brittiska strejkbrytare, som bl.a. 1908 ledde till ett attentat mot 

strejkbrytarfartyget Amalthea i Malmö hamn. Strejkbryteriet kunde individuellt ha flera 

grunder, däribland ekonomiska och politiska. Strejkbrytarna utgjordes inte enbart av desperata 

arbetslösa, utan även av politiskt övertygade element på den konservativa och nationella 

kanten. Med hänvisning till Rousseaus tes om ”arbetets frihet” legitimerade SAF användandet 

av strejkbrytare. Detta behövde inte enbart vara vid en strejk, utan även vid lockouter, som 

                                                 
43 Bull, Edvard (1984:2ff) Arbetarrörelsens utveckling i de tre nordiska länderna 1914-20, Elvander, Nils 
(1980:324f) Skandinavisk arbetarrörelse 
44 Olsson, Lars (2002:14ff) Klass i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsomvandling 
45 Misgeld, Klaus (1998) LO:s väg mot Europa. Fackligt engagemang i Västeuropa och integrationspolitik  
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arbetsköparna använde sig av strejkbrytare. Lockouter brukades som ett offensivt vapen av 

arbetsköparna, vilka syftade till att slå mot arbetarna då de ansågs som svaga.46 

   Inledningsvis skedde stor del av värvningen av strejkbrytare från landsbygden eller från 

andra orter än där arbetsinställelsen var. Med tiden uppstod svårigheter för arbetsköpare att 

rekrytera strejkbrytare från det egna landet, främst till följd av den ökade fackliga 

organiseringen. Den mer arrangerade importen av strejkbrytare från utlandet pågick 

huvudsakligen mellan 1900-1908 och kom från England, Tyskland, Ryssland, Baltikum, 

Belgien, Galizien, Polen, Danmark, Norge, Finland och även Italien. Den mest 

välorganiserade värvningen stod troligen International Shipping organisation för. 47 Tomas 

Hammar beräknar antalet utländska strejkbrytare vid hamnarbetarkonflikten 1907-1908 till att 

vara högt 1 300.48 Strejkbrytare användes även i det skånska lantbruket och kom då främst 

från Galizien och Polen. Arbetsköparna, främst inom sjöfarten, försökte att pressa ner lönerna 

ytterligare genom att ta in arbetskraft från Asien och Afrika, något som även skulle skapa en 

delning av proletariatet. Detta misslyckades delvis då arbetarna enbart krävde att de skulle ha 

samma löner som dem, utan större rasistiska inslag. I likhet med andra former av strejkbryteri 

blev denna form för kostsam för redarna, både i en minskad produktivitet samt stora kostnader 

för det logistiska med bl.a. bostad och transporter. Det var främst vid strejker som det 

internationella samarbetet mellan hamnarbetarna spelade roll. Kamrater från andra länder 

kunde motverka fraktningen av strejkbrytare genom bl.a. böter och blockader. Efter dådet mot 

Amalthea förbjöds användningen av utländska strejkbrytare i Sverige.49 I efterdyningarna av 

detta bildas olika nationella strejkbrytarorganisationer som försåg arbetsköpare med 

strejkbrytare. Strejkbrytarorganisationerna, liksom de icke socialistiska fackföreningarna, 

hade varierande motiv till sin verksamhet, men en stor del av dessa försvarade ideologiskt 

”arbetets frihet” med sin verksamhet och organisering.50  

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Tidman 1998:235, Flink 1978:112f  
47 Flink 1978:96f, Hammar 1964:41ff, 48, Tidman 1998:237 
48 Hammar 1964:46 
49 Tidman 1998:102f, 241 
50 Flink 1978:111f 
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10. Arbetarrörelsens gränser 

Genom historien har arbetarrörelsens och dess företrädare beivrat sin och rörelsens 

gränslöshet och historiska förankring i internationalismen. De avslutande orden i Karl Marx 

och Friedrich Engels Det kommunistiska manifestet: ”Arbetar i alla länder föredna eder!” har 

ekat mellan leden och i historien. Förhållandet till, och tolkningen av, dessa grundteser för 

socialismen och arbetarrörelsen har vid olika tidpunkter knutits till olika diskurser och 

symboler. Det socialdemokratiska partiets framväxt från slutet av 1800-talet fram till 

folkhemmets etablerande är ett bra exempel på detta. Kring sekelskiftet 1900 krymper dessa 

gränser och börjar mer och mer stagneras vid nationalstatens, som till varje pris skall 

försvaras från omvärlden. Detta är i en tid då, nästan ett halvt århundrade av, passfrihet och 

öppna gränser börjar ifrågasättas tillföljd av att människors rörelse betraktas som 

problematiskt.    

 

10.1 Den upplysa arbetaren 

Under slutet av 1800-talet började en mer genomgripande folkbildningstanke. Den 

framväxande socialdemokratins och arbetarrörelsens bildningsambitioner knyter an till den 

liberala diskursens upplysningstradition. Detta brott mot utestängandet av arbetarna från 

kultur och vetenskap blev ett av arbetarrörelsens viktigaste projekt. Att höja arbetarklassens 

medvetande var en avgörande fråga för dess egen frigörelse och historiska uppgift. 

Självbildningsprojktet av arbetarrörelsen skulle föra denna och dess organ framåt. ”Från 

mörkret stiga vi mot ljuset” handlar till stor del om att lämna okunnighetens smuts och 

mörker och söka sig uppåt med hjälp av kunskap. I Brand 1905 ger en skribent uttryck för 

sina socialistiska framtidsdrömmar, i vilken passagen; ”Se, vetenskapens ljus de ya folken 

dyrka”51, tydligt talar om ett positivistiskt upplysningsideal, vars kunskap skall leda ett 

rationellt och vetenskapligt grundat samhälle. I samtliga tidskrifter blir dessa ideal och 

moraliska aspekter ett genomgående inslag, både i form av rena agitationer men även genom 

mer bildande och upplysande artiklar kring olika samtidsämnen. På samma sätt som dessa 

bildliga och moraliska ideal utgjorde starka knutpunkter inom diskrusen stärks denna 

konstruktion av det avvikande från dessa normer, både s.k. internt inom rörelsen men även 

mot grupper och individer utanför – nationellt som internationellt.  

                                                 
51 Brand (1905:12) En drömvärld, s. 12. 
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   Positivismens och upplysningstraditionens förnuftstro och bildningens civiliserande kraft 

låg till grund för konstruktionen av den goda arbetaren. I en artikel i Fram 1905 om den 

civiliserade arbetaren ges uttryck för dessa ideal samtidigt som skribenten i diskussionen om 

arbetare i främmande regionen och länder, främst avseende Afrika, menar att ”vi medlemmar 

af de s.k. ”bildade” klasserna, som åtaga oss att vara den bättre och öfre delen af världen”52. 

I denna passage framträder den interna och externa konstruktionen av de s.k. ”bildade” 

klasserna, något som ytterst knyter an till den pluralitet som finns inom arbetarklassen som 

Hobsbawm tar upp. Hobsbawm menar att det övre skiktet av arbetarklassen i mångt och 

mycket underkastat sig och internaliserat medelklassvärderingar för att betraktas som 

respektabla. I denna skrivning skiljer skribenten mellan de obildade och bildade, i vilken han 

för de bildade arbetarna samman med medelklassen.53 På samma sätt blir denna artikel även 

talande för den bilden av den upplysta och organiserade arbetaren som en spets och 

företrädare för arbetarklassen. I Transportarbetaren återges organisationens syfte med att 

”det är just i denna vår funktion af arbetarklassens försvarare”.54 Främst definitionen som 

försvare är återkommande i Transportarbetaren, som utgör en del av en återkommande 

heroisk retorik i vilken klasskampen beskriv i krigiska termer som t.ex. ”strid” och 

”arbetarbataljoner”.55 En retorik och förhållningsätt som har sin bakgrund i den praktiska 

vardagen och förbundets ständiga kamp om positionerna på arbetsmarknaden. 

   Om man ser till den externa konstruktionen, med främst Afrika som exempel, sker det en 

skillnad mellan den civiliserade arbetaren och vilden. Upplysningstanken sträcker sig långt i 

synen på människans möjligheter, men Gustav Halldén menar i Fram 1908 att även 

bildningstanken har begränsning:   
 

”härvidlag uppstår en fråga av synnerligt vikt: förenar sig med yttre rastecken även inre, 

intellektuella och moraliska. Eller kanske ännu tydligare: äro alla raser genom sina 

andliga förmögenheter i stånd att skapa en kultur. Man tycker att den, som den 

formulerats sist, lätteligen skulle kunna avgöras med ett nej, och man skulle kunna 

hänvisa till, att folkstammar ju än i dag finns, som stå på den primitivaste kulturens 

nivå.”56
 

 

Halldén menar att det inte kan ”bestridas att verkligen raser finnas som i andligt avseende 

äro andra underlägsna”, men att det finn möjlighet för vissa folk att ”genom beröring med 

                                                 
52 Fram (1905:7) Den civiliserade aber. s. 3 
53 Hobsbawm 1981:283f, 307f 
54 Transportarbetaren (1907:1) s. 5  
55 Transportarbetaren (1909:3) s. 5 
56 Fram (1908:2) Kulturens grundval, s. 12 
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ett högre kulturägande folk, för att vara i stånd att själva bli ett kulturfolk”. Dock finns det 

vissa folk som, enligt Halldén, inte kan ta sig ur sin oupplysthet utan kommer fortsätta att 

befinnas sig57:  

 

”i det vildaste naturtillstånd, trots att under årtusenden högt stående kulturfolk befunnit 

sig i omedelbaraste grannskap.”58
 

 

   På samma sätt som kunskapen och vetenskapen var en avgörande roll för rörelsen och dess 

upplysning utgjorde alkoholkonsumtionen även en central fråga. Nykterhetens betydelse var 

avgörande för att kunna uppnå en vid medvetenhet inom de breda massorna. I 

Transportarbetaren är medlemmarnas beteende och uppträdande en djupt avgörande fråga för 

organisationens trovärdighet. Organisationens medlemmar skall vara ett föredöme och 

vägledande för resten av arbetarrörelsen. Vid flertalet tillfällen diskuteras olika fall av 

medlemmars onykterhet och uppträdelse. Ronny Ambjörnsson visar på i sin studie hur det på 

lokal nivå uppfördes paragraf som skulle reglera medlemmarnas uppförande. I Ambjörnssons 

exempel behandlar 5 av totalt 23 paragrafer i stadgarna uppförandet bland de sammanslutna. 

Enligt den tjugonde paragraden skulle medlemmarna ”vid alla lediga tillfällen, samt under 

arbetet, uppföra sig så, att han ej skadar föreningen och dess verksamhet”.59                    

   Det finns en stark moralisk diskurs i dessa diskussioner om hur en god arbetare bör vara. 

Konstruktionen av den knyter an till en nyhumanistisk diskurs, som främst är kopplad till den 

liberalistiska diskursen.  Ett exempel på detta är artikeln Utrota råheten som återfinns i 

Transportarbetaren, vilken tydligt talar till solidariteten som en avgörande del av den goda 

arbetaren. Titeln talar även till en form av civilisering som kopplas samman med en 

djuriskhet, vilken är motsatsen till en mänsklig värdighet som inte endast tänker på sig själv 

utan även andra. I artikeln utrycks det att:  

 

”Hyfsning och folkvett måste bliva de organiserade arbetarnas utmärkande 

egenskaper”60
 

Organisationens medlemmar skulle framträda som förebilder, men även för att markera 

avståndet till de som var oorganiserade eller rent av strejkbrytare, vilka oftast beskrevs i de 

motsatta ordalagen.  

 

 
                                                 
57 Fram (1908:2) Kulturens grundval, s. 12 
58 Fram (1908:2) Kulturens grundval, s. 13 
59 Ambjörnsson, Ronny (1998:98) Den skötsamma arbetaren  
60 Transportarbetaren (1909:4)  Utrota råheten, s. 5 
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10.2 Patriotismen och fosterlandets försvar 

I försvarsfrågan var nationen och det som rymdes inom dess territoriella gränser en avgörande 

fråga. Mellan tidskrifterna i min studie är försvarsfrågan en tydlig distinktion mellan 

ungdemokraterna och ungsocialisterna. I Brand underströk man den internationalistiska delen 

av socialismen och förnekades genomgående fosterlandsbegreppet och dess betydelse för 

arbetaren. Fosterlandet, liksom patriotismen, beskrevs som de övre klassernas myter och 

maktmedel för att få folk att marschera mot varandra. Med hjälp av patriotismen ”hetsar man 

det ena folket mot det andra och uppmanar hat mellan dem”. Syftet med denna ideologi är att 

”genom krigen upprätthålles nationalkänslan och våra förtryckare äro mycket angelägna om 

att denna icke på minsta sätt försvagas.”61 I Brand tar man starkt avstånd ifrån patriotismen 

och menar att: 

 

”Patriotismen är ett ondt, en af de värsta sjukdomar, hvarunder det moderna samhället 

lider.”…”den uppfostran vi, den lärdom som bringas oss, är så indrypd af patriotismens 

gift.”…”det är denna sjukdom som drifver folken att döda hvarandra”62
 

 

En senare artikel i Brand illustreras kopplingen mellan kapitalet, patriotismen och 

militarismen genom en trädmetafor, i vilken man menar att:  
 

”Patriotismen är blomman på kapitalets giftiga, jätte träd, hvars rötter ligger djupt dolda 

i egoismens frodiga, oöfverskådliga jordmån, hvars närande saft är folkets dumhet och 

hvars glänsande frukt är den ståtliga militarismen.”63
 

 

I Brand skiljer man delvis mellan den kärlek man känner inför den miljö och omgivning, i 

vilken man växt upp och varit bosatt, och den nationsbaserade fosterlandskärlek. Den 

sistnämnda anses vara konstlade i motsats till den rationellt rotad som anses vara:    
 

”Att människan kan komma att älska den jord, den natur och de omgifningar, i hvilka hon 

tillbringar n längre period af sitt lif, är lätt begripligt” … ”Men att på konstlad väg få 

denna naturliga känsla att omfatta landssträckor, hon kanske aldri har beträdt, det är 

meningslöst”64
 

 

Frågan kring försvaret av fosterlandet framträder från ungsocialisternas sida ytterst som ett 

projekt från de övre samhällsklasserna. Fosterlandskärleken beskrivs som ”en gammal utkörd 

krake” som är ”dresserad att vifta med svansen för de maktägande”. Beskrivningen av det 

                                                 
61 Brand (1903:11) Fosterland – krig – kasern, s. 7 
62 Brand (1902:12) Mord och patriotism, s. 5 
63 Brand (1906:5) Barbarernas skrön mot vår fredsrörelse, s. 5  
64 Brand (1906:5) Barbarernas skrön mot vår fredsrörelse, s. 5 
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som kan betraktats som hemland blir därför ytterst lokal och utgörs främst av den vardag som 

arbetaren delar.65 I artikeln i Brand utrycks denna skillnad tydligt i: 

”’vårt hemland, vårt land är i fara, till vapen att värna vårt land’ det är rikemans 

fosterlands barm, som kan fresta en röfvares hand” … ”vårt hemland, det är våra trasor, 

vårt hemland tar ingen ifrån oss”66
 

 

Till skillnad från ungsocialisterna ställde sig ungdemokraterna mer positiva till det nationella 

försvaret och betonade dess betydelse. De ställde sig däremot inte genomgående positiva till 

militären, då dessa vid denna tid även användes för att s.k. försvara landet mot det interna 

hotet, vilket bl.a. fackföreningen och arbetarrörelsen kunde utgöra vid händelse av konflik på 

arbetsmarknaden. Ungdemokraterna försöker därför bryta med den konservativa definitionen 

av fosterlandet, vilket blir tydligt i en artikel om militären i Fram 1904:   
 

”din ed till fosterlandet förbjuder dig just att skjuta på någon fosterlandets son” … 

”ingen verklig kristen kan bevisa för dig, att det är rätt af en svensk att mörda en 

svensk.” … ”din plikt är att försvara folket. Ty folket är fosterlandet, och fosterlandet är 

folket!”67
 

 

Den motsatta synen på fosterlandet ansågs de s.k. ”patentpatrioterna” besitta, vilka oftast gick 

att finna i de övre samhällsklasserna. I Fram 1906 utryckte man att det ”för de verkliga 

patrioterna är fosterlandet lika med folket och dess lycka bör vara målet för vårt arbete och 

vår högsta ära”.68 Den tidigare naturalismen övergick mer och mer vid industrialiseringens 

intåg till en mer naturromantisk inställning med en vurm för de agrara idealen. Den pågående 

nationaliseringen av svensk natur förstärkte kopplingen mellan svenskhet och det 

naturalistiska och agrara. Naturromantiken var en central del av nationalismen i början av 

1900-talet, i vilken den svenska naturen utgör en symbol för Sverige och fosterlandet. 

Benedict Anderson hävdar att nationalismen hämtar sin kraft ur sin kombination av politisk 

legitimation och känslomässig styrka. I den nationalistiska diskursen utgör naturen en 

mästersignifikant i organiserandet av identiteter inom den nationalistiska diskursen.69 Ett bra 

exempel på detta är dikten ”Fosterlandskärlek” i Fram från 1905:      
 

”Jag älskar mitt land, dess dalar och berg, dess skog och sjöar också, jag älskar det 

idoga folket, dess märg, långt mer än I kunde förstå.” … ”Och stupar jag då för fiendens 

                                                 
65 Brand (1902:1) Kritik av ”Ett folk”, s. 5 
66 Brand (1902:1) Tiggarnes fosterland, s. 2 
67 Fram (1904:5) Militär!, s. 1f 
68 Fram (1906:2) Patriotism, s. 10 
69 Edling, Nils (1996:374) Det fosterländska hemmet, Eriksen Hylland, Thomas (2000:128) Etnicitet och 
nationalism, Fram (1906:12) Vårt fosterland, s. 15  
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glaf i stridens hetaste brand, skall folket skrifva en gång på min graf: ’Han föll för sitt 

fosterland’”.70 

 

10.3 Konstruktionen av strejkbrytaren 

Strejkbrytarna har väckt starka känslor och benämndes vid många nedsättande namn eller 

beteckningar. Dessa representanter av strejkbryteriet har varit hatade och föraktade inom 

arbetarrörelsen, som man tyckte var förrädare mot arbetarrörelsens grundläggande idé om 

solidaritet. Denna känsloladdning vittnar om den maktlöshet som de organiserade eller de 

med strejken sympatiserande arbetarna kände, inför vad de såg som det yttersta sveket. Att det 

brott mot den fackliga solidariteten, som strejkbryteriet innebär, upplevdes så starkt i 

arbetarrörelsens barndom kan närmast förklaras med att det var så mycket mer som stod på 

spel, för att hålla svälten borta, vid en konflikt och risken att förlora denna på grund av 

splittringar inom de egna leden. Domarna mot strejkbrytarna var därför hårda, i vilka sveket 

är en av de tyngsta faktorerna. I Brand blir frustrationen över sveket ytterst tydligt då man 

menar att ”ditt förräderi stöter knifven i ryggen på de sårade och du röfvar din daglön ur de 

dödades fickor.”71  I Fram 1904 framställs sveket med att:    
 

”en strejk är en strid mot bojor och band, en strid om ett fädernesland. Förr nämdes han 

niding och feg desertör. Den som svek kamrater och land, han var hållen för sämre än 

feg marodör” … ”jag ser en moder dö ag skam, af skam för son, som svek sin stam och 

sina bröders sak.”72
 

 

Sveket mot det fackliga löftet likställs inom den fackliga pressen, främst med det svek en 

landsförrädare utgör för sitt land. I Transportarbetaren menar man att ”en sträjkbrytare är för 

sitt yrke, hvad en landsförrädare är för sitt land, och äfven om han i krigstid är till stor nytta 

för den ena parten, så blir han after fredslutet föraktad af både parterna.”73 

   Axel Danielsson sätter upp strejkbrytaren som rörelsens värsta fiende, i motsats till 

kapitalisterna, vilka han menar att:  
 

”De äro icke våra värsta fiender. Det finns inom arbetareklassen själf. De äro våra egna 

bröder, de äro de liknöjda, de försoffade, de slumrade, de lumma, de icke tänkande 

arbetarna. De som i slö likgiltlighet bär af missnöje rån sig, de förslavade slafvarne, de 

koma från sitt hårda arbete, äta, sofva och gå på nytt på arbete utan att känna behof af 

                                                 
70 Fram (1905:8) Fosterlandskärlek, s. 2 
71 Brand (1901:3) Bref till strejkbrytare, s. 1 
72 Fram (1904:6) Strejkbrytare, s. 3 
73 Transportarbetaren (1902:5) Hvad är en sträjkbrytare?, s. 1 
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något högre och bättre”…” de ej lärt sig känna slafveriet, de som ingenting sakna, de 

igenting tro, emedan de ingenting önskar veta.”74
 

 

Danielsson lyfter i detta citat fram flera centrala föreställningar i konstruktionen av 

strejkbrytaren inom arbetarrörelsen. Den huvudsakliga anledningen till sveket, enligt rörelsen, 

är en ”okunnighet” och en oupplysthet. Strejkbrytarna beskrivs som moraliskt underlägsna, 

med en nära koppling till det djuriska och dess basala drifter, samtidigt som de fortfarande 

betraktas som bröder och systrar.75 Axel Danielsson framställning visar tydligt på 

strejkbrytarens förtappade karaktär och oupplysthet, då han menar att det är ”de dubbelt 

olyckliga proletärer med den böjde ryggen och den dystert slöa blicken”.76 I 

Transportarbetaren blir det djuriska inslaget i betonandet av strejkbrytarna ”som intet har 

andra behov än det rent animaliska att upprätthålla sitt usla liv”.77  

   Till följd av deras bristande moral och bildning farmhålls det dock att det i stor utsträckning 

handlar om ett omoraliskt utnyttjande av dessa individer från arbetsköparsidan. Vid 

hamnarbetarkonflikten i Stockholm 1904 uttrycks detta med att:  
 

”vi beklagar dessa, som dels i oförstånd, men i flesta fall af trilska mot arbetarrörelsen, 

varit nog dumdristiga att uppträda som förrädare mot sina klassbröder”78
 

 

Upplysnings- och bildningsidealen vid denna tid var straka inom rörelsen, vilket även hade 

inflytande på synen och förhållningssättet till ”strejkbrytarslöddret”. I denna tanke var de 

organiserade och upplysta arbetarnas plikt att medvetliggöra och försöka organisera dessa 

individer. Axel Danielsson avslutar sin artikel om strejkbrytarnas fiendskap med att orden att 

”det är blott de vakne, som kunna väcka de sofvande”, i vilken han åsyftar den upplysta, 

vakna, organiserade arbetaren moraliska och solidariska kall gentemot de obildade, sovande.79 

I Brand framhålls också ett exempel på möjligheten inse sitt förkastliga handlande och att 

synda sitt brott mot arbetarrörelsen. I Brands septembernummer från 1906 återfinns en artikel 

om en kvinna som tidigare agerat strejkbrytare. Vid kontakten med ungsocialismen, främst 

genom Brand, hade hon insett sitt misstag, något som hon nu djupt ångrar. Kvinnan var 

numera aktiv i en av Socialistiska Ungdomsförbundets lokalföreningar.80  

 

                                                 
74 Fram (1903:6) s. 6, Fram (1907:2) s. 2, Transportarbetaren (1907:2) Våra värsta fiender, s. 11  
75 Brand (1901:3) Bref till strejkbrytare, s. 1 
76 Transportarbetaren (1907:2) Våra värsta fiender, s. 11 
77 Transportarbetaren (1908:4) s. 3 
78 Fram (1904:3) Klassförrädare och deras beskyddare, s. 3 
79 Transportarbetaren (1907:2) Våra värsta fiender, s. 11 
80 Brand (1906:9) s. 9 
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 10.4 Nationalism eller internationalism 

Förhållandet mellan internationalismen och nationalismen och dess betydelse för 

arbetarrörelsen var under denna tid hetsigt debatterad. Inom arbetarrörelsen kan 

ungdemoraterna och ungsocialisterna ses som två motpoler, vars positioner under årens gång 

blev tydligare och renodlade. I debatten återges två olika citat från det Kommunistiska 

manifestet som grund för de två olika ställningstagandena. I Fram 1903 återger Hjalmar 

Branting sin syn påförhållandet mellan dessa omstridda ideologier. 

 

”ville häfda den nationella synen på den sak, åberopande ett uttryck i det bekanta Marx 

Engelska kommunistiska manifestet om att hvarje lands arbetare ha närmast att göra upp 

räkningen med sin egen bourgeoisie, d.v.s. taga upp den för hvarje lands parti historiskt 

gifna kampen. Socialdemokratien afser att föra fram de internationella tankarna, men 

måste till sin form bli nationell.”81
 

 

Branting menar att det var under skilda förhållande från de dåtida som Karl Marx hade skrivit 

tesen att ”proletären har intet fädernesland”, vilket innebar att denna inte fullt ut kunde anses 

giltig då. Artikeln avslutas med att Branting betonar att ”man inte skulle stirra sig blind på 

internationalismen. De nationella egendomligheterna kunna inte bortresoneras.”82   

   Det var i folkdjupet den nationella egenartens äkthet stod att finna, vilken genom 

demokratin, friheten och socialismen skulle fylla nationalkänslan med liv och ge upphov till 

en ny svensk kultur till gagn för den mänskliga civilisationens växande rikedom. Det 

handlade om ”folksjälens” möjlighet att realisera utan klassförtryck. Denna själ var resultatet 

av att natur och folk präglat varandra genom historiens gång. Nationen tillhörde förvisso en 

plats men den handlade om människan och om de närmast osynliga banden som knöt henne 

till andra. I Fram utryckte Kata Dahlström sin oro över att internationalismen och utplånandet 

av fosterlandskärleken skulle betyda undergången för den nationella säregenheten. I artikeln 

hyllar hon ”nationernas individualitet” och menar att denna utgör grunden för mänsklighetens 

rikhet.  
 

”Nationernas individualitet behöfver lika lite utplånas för att bereda mark för det 

kommande samhället, som den enskildas individualitet behöfver utplånas för det man blir 

socialdemokrat.”83
 

 

                                                 
81 Fram (1903:11) Försvarsfrågan, s. 2 
82 Fram (1903:11) Försvarsfrågan, s. 2 
83 Fram (1903:8) Nationernas individualitet, s. 4 
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Den nationella kampen behöver enligt Dahlström inte alltid innebära en kamp för 

chauvinismen, utan att kämpa ”för rätten att vara sig själf”. I kampen för folkets säregenhet 

får det nationella förvaret en given roll, men även en acceptans och användning av tidigare 

betraktade borgerliga företeelser som t.ex. patriotism. I Fram 1904 framhålls det att: 
 

”Det är intet ondt, icke en ringaste skymt af ondt, i äkta patriotism. Kärleken till 

fosterlandet är kärleken till den fäderneärfda kulturen, sådana den säreget bildat sig hos 

ett stort folk led efter led. Och allt säreget så inom nationalitet som personlighet är af 

godo.”84
 

 

Det man däremot vill fjärma sig emot är den form av patriotism som inte har sin utgångspunkt 

i folket utan företräds av de övre samhällsklasserna och som oftast benämns som 

”punschpatriotism” eller ”patentpatriotism” i arbetarpress. I avslutningen av den ovan 

omnämnda artikeln utrycker man detta med att ”chauvinismen vill skära bort nationens 

lungor”, vilket delvis skall ses som en direkt referens till den pågående emigrationsdebatten. 

   Den ungsocialistiska utgångspunkten var genomgående internationalistisk och 

fosterlandsförnekande, i dess traditionella mening. Inom förbundet betonar man starkt att 

”socialismen måste med naturnödvändighet vara internationell”. Det två huvudsakliga 

argumenten för den internationalistiska organiseringen var för det första att förhindra 

”nationella fördomar”, men även för att kunna föra kampen arbetsköparna eftersom ”vi få 

icke glömma att våra fiender äro internationella”.85 Arbetsköparna ansågs inte känna några 

gränser och därför ansågs de även vara ”fosterlandslösa”. Den internationalistiska synen 

innebar att det traditionella nationella försvaret ansågs överflödigt och enbart som ett medel 

att framställa hat mellan olika grupper.86  I Brand 1903 utryckte man detta med att: 
 

 ”då soldaterna från annat land marscherar mot oss, så äro de icke våra fiender. Våra 

fiender äro de härskande, kapitalisterna, som hetsar soldaterna mot oss.” … ”Då vi 

proletärer tala om nationellt försvar, mena vi dermed kampen mot utplundringen, den 

kamp, som tillsammans med våra s.k. fiender, proletärer i andra länder, föra mot 

förtryckarne, våra s.k. vänner.”87  

 

Det nationella och patriotiska framställs i Brand främst som en myt från de övre klasserna för 

att skapa en gemenskap, ett korporativistiskt tänkande, inom nationens gränser. Tanken kring 

arbetarens avsaknad av hemland var på många sätt tydlig. Det var i kampen mot dessa myter 

                                                 
84 Fram (1904:2) Patriotism och internationalism, s.2 
85 Brand (1907:6) s. 6 
86 Brand (1907:6) Fosterlandslös, s. 2 
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som arbetarklassen skulle lyfta sig över nationsgränserna och inse vilka som var de verkliga 

fienderna. I Brand beskrivs denna kamp med att: 
 

”överklassens skänka ynglingarna blågula fosterlänska fanor som de skulle marschera 

under” … ”Den socialistiska ungdomsrörelsen har på de platser der den arbetar gjort 

den blågula öfverflödig derigenom att de följt sina till ”pinan” dömda kamrater med 

proletariatets internationella röda.”88
 

      

Inom socialdemokratin var förhållandet till fosterlandet och dess direkta betydelse mer 

flertydlig. Känslan inför fosterlandet framställs som mer oproblematisk och även rent naturlig 

och ofrånkomligt. I Fram 1907 beskrev detta som:    

 

”Vi drogo från skogarnas hemland, ut i världen på vikingafärd, till ära och lust eller 

tunga, vi bära vår moder med oss.  Vår mor är en viskande värld, ur kronor i skogarnas 

hemland, ur sus uti konors klunga. Vi kommer vår mor ej loss. Hur blev du så stark hos 

oss?”89
 

 

Viktor Larsson vidhöll även tanken kring det naturliga i fosterlanskärleken och framhöll att 

det snarare handlade om en inneboende drift – en drift som även innebar ett direkt fysiskt 

förvar av fosterlandet. Larsson menar att:  
 

”Fosterlandskärleken är i sitt ursprung en drift av samma slag som fågelns, när han 

värjer sitt eget bo. Det är privategendomen man vill värja.” … ” Den patriotiska 

idealismen är nog densamma hos vilden, när han försvarar sin jakt- och betesmark, som i 

dess mest beprisade yttringar i nyare tider.”90  

 

10.5 Nation och kultur i fara 

Det moderna industrisamhällets tillkomst kan både ses som en positiv utveckling, en erövring, 

lika väl som en förlust av det som varit. I stor omfattning handlade det om stora folkgruppers 

förlust av försörjning, egendom, socialt sammanhang och andligt fäste. Industrialiseringen, 

migrationen och de omväxlande sociala relationerna medförde en avsaknad av helhet och 

tillhörighet för många. För att stabilisera och knyta människor till omvälvda institutioner och 

handlingssätt krävdes det en ny överideologi som kunde förklara förhållandena i den nya 

gemenskapen. Den franska revolutionens förhållningssätt till nationen, som utryck för 

medborgarna, blev ett revolutionärt vapen mot kungamakten och det dåvarande samhället, 

                                                 
88 Brand (1903:6) Under ”fosterlänsk” fana, s. 7  
89 Fram (1907: kongress) Vi som komma från skogarnas rike, s. 4 
90 Fram (1908:10) Fosterlandsbegreppet, s. 4 
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liksom ett utryck i rösträttsdebatten.91 I förhållande till den nationella, liksom den 

internationella kampen förklarar en skribent i Fram 1994 hur dessa kräver varandra eftersom 

”dessa två äro tvillingar”:  

 

”Ty internationalismen är förutsättningen för den säregna nationalitetens fulla 

utveckling.  Endast under fredens hägn kan den andliga västen hos en nation bli full.”92 
 

Idén om nationens etniska självförverkande knyter an till upplysningsdiskurs och dess 

emancipatoriska projekt. Medborgarbegreppet inom den nationalistiska diskursen framträder 

helt sammanflätat med idéer om den nationella egenarten som en förlängning av 

individualitetstanken inom upplysningens diskurs. Nationens individualitet och sin rätt att 

förverkliga sin särart är en central tanke inom socialdemokratin vid denna tid. Dock skall 

denna inte ses som en direkt motsats till internationalismen, utan som två företeelser inom 

samma rörelseriktning mot medborgerliga fri- och rättigheter. Nationen som en fredlig grund 

för internationalismen är en av grunderna i den klassiska liberalismens diskurs.  

   Gustav Halldén är övertygad om den svenska särarten, vilket har illustrerar i Fram 1908 i en 

artikel under namnet Kulturens grundval: 

 

”Då således kulturen framträtt ur individens själsliv, ur hans kunnande och vetande, 

hans kännande och viljande, utgöra dessa företeelser den grundval, på vilken kulturen 

vilar. Då samhällena eller en förening av samhällen omfattat ett stort sett, beträffande 

natur, klimat o.d. enhetligt område, har en ras utbildats, strängt skiljt till utseende och 

levnadsvanor från ett annorlunda naturbeskaffat samhälles invånare. Dock är ej det 

rastypiska konstant, utan flytande inom vissa bestämda gränser.”93 
 

En av de mest omdebatterade frågorna vid denna tid var orsakerna och förlusterna med den 

omfattande emigrationen till Amerika. Inom arbetarrörelsen betonade man främst de dåliga 

förhållandena och bristen på inflyttande i avsaknaden av rösträtten. Det är i huvudsak i Fram 

som diskussionen kring emigrationen förs. I en av de få artiklarna på ämnet understryker man 

i Brand att det är ”missförhållandena i Sverige, vilka obarmhärtigt driver er från 

fäderneslandet och allt vad ni där håller dyrt och kärt!”94 

   I Fram framhålls även de materiella förutsättningarna som grund för emigrationen, men 

dock framkommer även andra dimensioner av fenomenet. I en artikel frågar man sig om det 

finns en psykologisk faktor som bidrar till emigrationen, vilket man dock inte utesluter men 

                                                 
91 Edquist, Samuel (1998:92) En historia om främlingar 
92 Fram (1904:2) Patriotism och internationalism, s.2 
93 Fram (1908:2) Kulturens grundval. s, 12 
94 Brand (1908 25/1) Orsakerna till utvandringen, s. 4 
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lyfter fram det materiella som överordnat det psykiska, vilket förutsätter en viss materiell 

nivå. 
 

”Och vore det möjligt att grunda och befrämja denna hembygdskänsla, denna 

agrarkonservativa fosterlandskärlek utan fast ekonomiska underlag, ja, då vore nog 

emigrationsfrågan av psykologisk natur. Men tyvärr är det nog så, att någon egentlig 

fosterlandskärlek utan ekonomiskt underlag icke kommer att existera och icke heller har 

existerat ens ho de gamla germanerna.”… ”Ty hur stark fosterlandskärleken är, kan den 

ändå icke föredraga permanent svält.”95
 

 

Om de materiella förutsättningarna, främst i form av jord eller arbete ”så skola de dock av 

någon specifikt tilltagande lockas att vända åter till födelsebygden., som då icke längre 

tvingas att vara en njugg tjänsteflicka, utan får vara vad hon är, en god moder, som fullt och 

helt öppnar sin av naturens sällsynta håvor fyllda barm”.96 I denna artikel blir fler 

nodalpunkter och mästersignifikanter ur den nationella diskursen synliga. Inom den dåtida 

nationella diskursen var hemmet en central nodalpunkt, vilken sågs som samhällets minsta 

enhet och som en direkt miniatyr av nationen. På samma sätt som man efterstävade en 

gemenskap inom nationen, utgjorde hemmet grunden för detta. Hemideologin betydelse 

uppstod vid skråväsendets upplösning och industrialismens intåg, vilket innebar en fysisk och 

psykisk obundenhet. I betonandet av det agrara och hembygdskänslan propagerade man för att 

småjordbruken skulle vara lösningen på utvandringen. Hemmet och jorden innebar även en 

bundenhet till familjen och dess jord. Kata Dahlström hävdar svenskarnas behov av ”ett hem, 

värdigt ett fritt folk”97, i vilken hemmet blir en metafor för nationen och fosterlandet.     

   Emigrationen belystes även ur ett eugeniskt perspektiv, genom vilket emigrationen beskrevs 

som att ”bort flyter i strömmar vårt friskaste blod” eller att den ”suger ut vårt svenska folks 

dess bästa dådkraft”. I artikeln Sverige åt svenskarna berörs just detta ämne, i vilken man 

menar att: 

 

”Vi har intet fosterland! Det slagordet har så småningom vidgat sig till en vampyr, so 

suger ut vårt svenska folk dess bästa dådkraft, gör det slött och likgiltigt och framföralt 

självföraktande och självförnekande. Av svenskarnas medärvda blygsamhet, som så 

vackert skiljer honom från andra länders inbyggare, har fått utveckla sig en hela landets 

omfattande domningar, som gör oss oförmögna i stort ett att utföra stordåd” … 

                                                 
95 Fram (1907:11) Utvandringsfrågan – Är den av psykologisk natur?, s. 10 
96 Fram (1907:11) Utvandringsfrågan – Är den av psykologisk natur?, s. 11 
97 Fram (1903:8) Nationernas individualitet, s. 4  
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”återkomsten av tider då en mot tio ställdes allt medan landets möjligheter försummas 

och dess bästa blod rinner bort”98
 

 

På samma sätt betonar man det individuellt förkastliga i att överge sitt fosterland, trots de 

dåliga förhållandena som anses råda. Att inte stanna kvar och kämpa för sitt fosterlands 

framtid framställs som moraliskt fördömligt. En skribent i Fram utrycker sig att: ”Min åsikt 

är att den, som emigrerar, är en egoist, som endast tänker på personlig vinning, och att det 

icke är moraliskt rätt att emigrera”99. De större resurserna i USA framställs i en annan artikel 

som en negativ inverkan på det naturliga urvalet, eftersom en arbetare i USA har ”lättare än 

här, därför att resurserna där äro mycket större och därför att det naturliga urvalet under 

kampen för tillvaron där i intelligentare form tar ut sin rätt”.100Men det är inte enbart det s.k. 

interna hotet som skapar oro inom socialdemokratin, utan även det s.k. externa hotet som blir 

ytterligare aktuellt utifrån föreställningen om Sverige sårbarhet i emigrationens tid. Under 

rubriken Bort flyter i strömmar vårt friskaste blod menar författaren att: 
 

”Lagar, som tvinga landets fattiga befolkning i landsflykt och till skydd åt en lägre 

stående folkras, som skall översvämma landet och tränga ut dess söner och döttrar från 

de inhemska näringarna.” 

 

Författaren avslutar sin artikel med att konstatera att, i spåren av emigrationen och 

invandringen har Sverige ”blivit samlingsplatsen för utländska slavimportörer och utländska 

schackrare”. Kring sekelskiftet stärktes den externa nationalismen mot yttre faror. Bland 

dessa ansågs Ryssland utgöra ett sådant, vilket bl.a. avspeglar sig i de restriktioner som 

infördes mot gränserna i öst, under andra hälften av det första decenniet på 1900-talet. 

Rysskräcken liksom den s.k. Gula faran, som i huvudsak åsyftade människor från Asien och 

Kina i synnerhet, var övergripande myter som stärkte den externa nationalismen. I samband 

med importen av de galiziska arbetarna till det skånska jordbruket ökade oron inom 

arbetarrörelsen om detta skulle ses som början på någon större invandring. I Arbetet den 24/4 

1904 utrycktes rädslan över att ”det ryska proletariatet är outtömligt och kineserna och alla 

andra halfvilda folkslag finnas på lager hos människgrossörerna”. Författaren menade att de 

arbetare som togs hit, de ”främmande inkräktarna”, skulle betraktas ”som djur af en lågt 

stående, nästan värdelös ras”.101 

                                                 
98 Fram (1907:5) Sverige åt svenskarna, s. 6 
99 Fram (1904:7) Emigrationen och dess orsaker, s. 1 
100 Fram (1904:1) Ett folk, som lämnar sitt land, s. 2 
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   Temat om hotet från tsarryssland och de ryska och svenska folkens skilda kulturnivåer 

återkommer gång på gång inom den ungdemokratiska agitationen. Kata Dahlström anser att 

det är avgörande för ”oss svenskar”, i egenskap av ”kulturstat”, att vi inte låter en ”en vida 

underlägsen barbarstat” sätta villkoren för vår mänskliga utveckling.102 I samband med de 

galiziska arbetarnas ankomst utrycks det i Fram att ”se hur en fattig lantarbetare strax ser sin 

plats upptagen av en på lägre kulturnivå stående utländsk proletär”.103 Bilden av en hotad 

arbetarklass, både från kapitalisterna liksom från utländsk arbetskraft, blir tydligt inom 

rörelsen. Bilden av Sverige som ett villebråd i förhållande till de olika hotande fienderna ger 

upphov till hat och förbittring inom arbetarklassen vid denna tid. I Arbetet ställs den retoriska 

frågan ifall det kan:  
 

”förvåna någon att de svenska arbetarna blir förbittrade? De ha sett samma metoder 

förut. Galizier söderifrån, vid norrlandskonflikter finnar österifrån och nu engelskt 

slödder västerifrån – Sveriges arbetare är omringade av fiender, på beställning av den 

svenska arbetsgivareklassen.” … ”sändes som sagt svensk militär för att skydda ej de 

svenska arbetarna i eget land, utan för att skydda den utländska drägg, som skall hjälpa 

de hemmafosterländska arbetsgivarne.” … ”Ty långt in i folksjälen bränna de i dessa 

dagar ett hat mot sig från svenska arbetare”104
 

 

I denna bild, i vilken ”utländskt proletariet, söka drifva den svenska arbetaren ur landet”105, 

framkommer försvaret av fosterlandet och dess kultur som avgörande för landet och folkets 

framtid. Leon Larsson återger detta i artikeln Vårt land:   
 

”Vårt land, o vårt väldiga fädernesland, det äges av ockrande judar, och landet är 

fjättrat i kedjor och band, och lämnat åt pänningens gudar.” … ”Vårt land med dess 

åkrar och bördiga fält, det ligger snart öde och härjat, och folket det finner blott kyla och 

svält, när skogarnas skördar de bärgat” … ”Då togo vi hackor och spadar och spett, och 

rensade landet, kamrat.  Då skulle vi bända och bryta och slå, och smutsen från 

hemlandet sopa, och krämarna skulle kanhända förstå, de ord som vi då skulle ropa. Då 

skulle vi hålla en rengöringsdag, som ej hade skådat sin like. Då landet blev rensat i slag 

efter slag, och fritt blev vårt väldiga rike.”106      

I den kristendomskritiska ariermyten ställdes den frie och stolte ariern mot semiten som 

representant för den judisk-kristna traditionens krav på underkastelse och tankeofrihet. Denna 
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tids schablon om ”penningjuden” utgjorde ett substitut till den inhemska kapitalisten eftersom 

det judiska kunde konstateras mot det svenska i nationell, civilisatorisk och raslig mening. 

Frågan kring det antisemitiska inslaget i den tidiga arbetarrörelsen har varit omdiskuterat och 

visat på en problematisk karaktär i förhållande till den samtida debatten och dess fördomar. 

Gränsdragningen mellan juden i sig och juden som symbol för den dåtida penningmakten har 

varit idéhistoriskt omdiskuterad, inte minst i förhållande till Karl Marx skrift Om judefrågan.      

 

10.6 Det främmande från syd 

I april 1904 anlände de första grupperna av jordbruksarbetare från Galizien, en del av det 

dåvarande Österrike-Ungern med en huvudsakligt polsk, ukrainsk och judisk befolkning, 

något som väckte stort vrede inom arbetarrörelsen. ”Galizierna”, vilket med tiden blev ett 

samlingsnamn och själsord för människor från Östeuropa, värvades till Sverige av skånska 

godsägare som efterfrågade billig arbetskraft för främst betodling. Tanken om nationens 

individualitet och den nationella säregenheten som avgörande faktorer för den nationella och 

rasmässiga utvecklingen var en central föreställning kring sekelskiftet. Denna fråga blir 

därigenom central i förhållande till främmande gruppers intåg i Sverige. I artikeln Den 

galiziska faran understryks att:  
 

”dessa utländska arbetare, som tagas från länder, hvilka väl knappast kunna kallas 

civiliserade i vanlig europeisk mening och som tillhör i odling efterblifna raser, kunna på 

grund af sin lägra kultur och sina små anspråk på lifvet”107  

     

Under rubriken Invasionen beskrivs de första jordbruksarbetarnas ankomst till Helsingborg. 

Enligt författaren skulle dessa 123 stycken arbetare från Krakau arbeta vid Helsingborgs 

sockerfabriks gårdar vid Västraby. Arbetarnas ankomst och uppenbarelse beskrivs i artikeln:   
 

”Ungefär vid tiden för amen i Mariakyrkan sågs en underlig skara beträda Sveriges jord 

och Helsingborgs stenläggning. Det var ett långt tåg af kvinnor, gamla kvinnor, unga 

kvinnor, och kvinnor med och utan barn. Småväxta men intetsägande ansikten, böjda 

under bördan af stora klädesbylten, stego främlingarna i land, framdrifna af ett par 

grofhuggna, knölpåksklädda karlfigurer. Polacker, galizier till betjätten.” … ”eländigt 

klädda, slöa och rådvilligt lifliga, som e hop boskap, representerade de det lägsta stadiet 

af varan arbetskraft.” … ” utan mänskliga fodringar, endast litet potatis tre gånger om 

dagen.”108
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Med formuleringar som ”intetsägande ansikten”, ”slöa” och ”utan mänskliga fodringar” 

beskrivs och konstrueras galiziska arbetarna som motsatsen till den goda upplysta arbetaren. 

Bilden av civiliserade arbetaren, som genom historien rest sig ur det djurisk, blir tydligt i 

denna motsats. Framhållandet av de galiziska arbetarnas omedvetenhet och rasmässiga närhet 

till djuren blir tydlig i formuleringen om att de ”inte känner sitt eget värde utan i verkligheten 

stå bra nära djurens nivå”.109 Den moraliska nivån inom nationens befolkning är avgörande 

för kulturens fortlevnad och utveckling. Ur detta hänseende utgör de galiziska arbetarna, 

enligt debatten, ett hot mot fosterlandet och dess kultur. Värner Rydén framhåller detta vid en 

diskussion i Malmö och menar att: 
 

”Om man gör en jämförelse mellan dessa galizier och oss, så finna vi att de förra stå på 

en betydligt lägre moralisk ståndpunkt. Det talas så vackert om att höja folkets moral. 

Blir den höjd genom att importera folk, som stå på lägre moralisk nivå än vi? Nej! Vi 

måste tillbakavisa hvarje tanke på import af galizier. Vi böra komma ihåg orden i Marx’ 

manifest: arbetare, förenen eder! Vi bör förena oss om att köra galizierna ur landet och 

fodra: Sverige åt svenskarne!110
 

 

Vid diskussionen uppmålar August Palm ett scenarium vilket skulle få stora konsekvenser för 

Sverige och dess befolkning. Han menar att importen av de galiziska arbetarna:   
 

”i längden kommer bli ganska dyrbar. Då en tid blir gången, kommer kanske dessa 

galiziska kvinnor att nödgas återvända till sitt land på grund af för nära umgänge med de 

skånska bonddrängarna. Myndigheterna där nekar att mottaga dem i detta tillstånd och 

följden blir, att kommunerna få en hel massa små galizier att draga försorg om.”111
 

 

Den huvudsakliga skulden för den uppstådda situationen läggs i debatten på ”kapitalismens 

omoral” och ”lands födda förrädare”112, som anses ”offrar utan skrupler landsmän, fädernes 

land och allt, om blott dess egen inkomst därigenom kan ökas”. I Arbetet framhöll man att 

”om den gula eller ryska faran bär verklighet, skrifver tidningen, så blir det landets högt 

uppsatta och härskande, som komma att dra den öfver oss”.113 Per Albin Hansson ”vänder 

sig emot en insinuation om bristande internationalitet” i debatten och menar att Sveriges 

arbetare inte har ”någon skyldighet att vara så internationella” ifall de utsätts ”angrepos af 

ett främmande lands arbetare”.114 

                                                 
109 Arbetet (1904: 14/4) Den galiziska faran, s. 2 
110 Fram (1904:6)  Från arbetsfältet – Malmö s. 7 
111 Fram (1904:6)  Från arbetsfältet – Malmö s. 7 
112 Arbetet (1904: 12/4) De främmande inkräktarna, s. 3   
113 Arbetet (1904: 14/4) Den galiziska faran, s. 2 
114 Fram (1904:6)  Från arbetsfältet – Malmö s. 7 
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11. Sammanfattning och slutsatser 

Tanken om första världskrigets roll som utgångspunkt för de socialistiska idéernas förening 

med oppositionell fosterländskhet har genom detta material visats kraftigt missvisande då 

denna förening bär rötter hela vägen tillbaka till pionjärtiden och med kopplingar till den 

rebelliska liberalismen. Marcel van der Linden periodiserade uppdelning av 

internationalismens utveckling blir tydligt i den svenska kontexten under början av 1900-talet. 

Den första fasen, den subnationella, försköts i samband med ungsocialisterna under 1900-

talets första årtionde, medan den nationella vann i styrka genom den skärpta kampen om 

nationen. Den antinationella kosmopolitismens budskap om en nationslös arbetarklass 

marginaliserades mer och mer i samband med världskrigets utbrott 1914. Den nationella 

internationalismen förvandlades och övergick till nationella projekt. Den pragmatiska 

internationalismen tvingades att acceptera nationalstatliga intressens överordning i 

förhållande till gränsöverskridande proletärgemenskap, i synnerhet när arbetarrörelserna i 

Europa började bilda regeringar. Nationaliseringen av massorna och nationaliseringen av 

arbetarrörelsen utgjorde en del av samma process. Även i de mest radikala och 

antimilitaristiska socialdemokratiska miljöerna kring ungdomsförbundet utgjorde den 

nationella och patriotiska argumentationslinjen en central roll. Arbetarinternationalismens var 

på idéplanet ett tydligt barn av den liberala nationalismen där nationell existens och 

internationalism inte sågs som ett motsatsförhållande utan snarare ett tvillingpar.            

   Arbetarrörelsen tvingades att verka inom nationalstaten, använda dess värdebegrepp som 

genomträngde samhället enda ner till arbetarklassens vardag. Desto djupare den nya 

arbetarrörelsen trängde in i samhället som det tillformades och stred om stjälarna på den 

nationellt uppritade arenan, desto större vikt och djup fick det tidstypiska sättet att retoriskt 

motivera rörelsens anspråk. Språkbruket inom socialdemokratin kring det nationella måste, 

som Strahl påpekade, tas på allvar och placeras inom den vardagliga nationalismen som 

utgjorde det nationella projektets massideologiska förutsättning och produktion. Det var 

främst den ”sunda” nationalkänslan och goda patriotismens blodiga sällskap som fick 

internationalismen att haverera och socialdemokratin att splittras i konflikten om den krigiska 

patriotiske tvillingen. Den sentida vida definitionen av nationalism som värdesättning av 

nationell samlevnad, kan på många sätt dölja denna dåvarande debatts komplexitet. Den 

samtida idékombinationen, som idag framstår som ganska främmande, där patriotism, 

värdesättning av nationell egenart och goda rasegenskaper tillsammans med antisemitism och 

fruktan för ett asiatiskt Ryssland kunde ingå i en demokratisk arsenal för medborgerliga 
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rättigheter och klassutjämning. I strävandet av inflytande över nationalstaten blev det under 

sekelskiftet avgörande att betona kopplingen mellan nationalstaten och arbetarklassen. 

Framhållandet av att nationalstaten representerade arbetarklassen, liksom att betona de breda 

folklagerns roll i nationen, blev central i den socialdemokratins nationella retorik. Nationen 

var folket och identifikationen med folket blev ett centralt vapen i striden om svenskheten och 

hävdandet av arbetarnas och småbrukarnas position som nationens mest genuina företrädare. 

Betonandet av utomekonomiska faktorer blev avgörande i en tid då medborgerliga rättigheter 

och representation var kopplade till ekonomiska tillgångar, som arbetarklassen saknade. 

Rastankens exkluderande och nedvärderande karaktär är idag allmänt känd men talar även om 

denna tids erfarenhet kring rasidéns demokratiska potential i det givna nationella rummet. En 

fattig torpare från glesbygden kunde i betonandet av rasegenskaper utgöra något för nationen 

dyrbart, något som skapade möjligheter för politiskt inflytande. För en fattig arbetare blev 

svenskheten, civilisationstillhörigheten och rasvärdet något av det mest värdefulla somdenna 

ägde. Detta var något vilket kunde åberopas mot maktlöshet och i försvaret mot inre och yttre 

hot. Inom socialdemokratin kan vi se hur en biologisk tolkning, utifrån rastanken, av den 

marxistiska och historiematerialistisk utvecklingsläran avspeglar sig på synen på nationens 

utveckling och välmående. 

   I spåren av industrialiseringens intensifiering kring sekelskiftet och den nya rörligheten och 

instabilitetens som uppstod i dess kölvatten, skapades en emotionell efterfrågan på stabilitet 

och fasthet i tillvaron bland människor. Hemmet liksom den svenska naturen blev två punkter 

som bidrog till stabilitet i vardagen. Naturen blev en symbol för renhet och ställdes oftast i 

kontrast till den brutala inledande fasen av industrialiseringen, vars våld hänsynslöst drabbade 

arbetarklassen. På samma sätt blev naturen en gemensam punkt inom den nationella diskursen 

som grund för dess kollektiva organisering kring nationen. I skapandet av gemenskap blev det 

nationella och etniska centrala grunder även för arbetarrörelsen. Den ökade kraften i 

särartsnationalismen trängde sig på och omstöpte deras sätt att formulera sig. Den 

konservativa nationalismen, som den utrycktes av den svenska unghögern efter sekelskiftet 

och den socialdemokratiska nationsidén befann sig inom samma nationella diskurs. Därmed 

skall man inte säga att höger och vänster var lika, utan att striden om de sociala intressena 

vägde tyngre än den nationella retorikens likhet. På olikhetens idégrund, som gärna 

förknippas med folkets etniskhet, kunde elitism, rangordning och exkludering uttryckas, men 

även respekten för individualitet och säregenhet. 

   Gemenskapens diskursiva grunder har inneburit uppbyggnaden av en stark enhet utifrån 

centrala ideal vad arbetarrörelsen är och borde vara, men även genom vad den inte kan anses 
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vara. Som tidigare visat har dessa ideal hämtats från, till viss del skild diskurser och 

idéhistoriska kontexter och strömningar. I den ”moderna” arbetarrörelsen under 1900-talet blir 

brottet med den ovårdade, obildade och nästan djuriska arbetaren ett av de mest avgörande 

projekten för att rättfärdiga dess roll i demokratin och nationen. I kontakten med 

oorganiserade arbetare blir betonandet av vad som är rörelsen, genom ideal, normer och 

värderingar, en tydlig positionering. Konstruktionen av arbetarrörelsen i stort, vid denna tid, 

blir klar i förhållande till de som definieras som utanför. Denna positionering blir, som 

materialet visar, främst avgörande till de gränser som kan vara oklara och vaga, i förhållande 

till strejkbrytare och oorganiserad, tillskillnad från arbetsköpare och kapitalister.  

   I samtliga tidningar blir framhållandet av upplysningstraditionen och bildningsidealen 

återkommande och två idéströmningar som ligger till grund för den dåtida arbetarrörelsen. 

Strejkbrytare liksom utländska arbetare konstrueras i förhållandet till det moderna, bildade 

och civiliserade arbetaren som i sin utveckling kommit längre tack vare sin del av 

arbetarrörelsen. Det är återkommande till de djuriska, på avstånd ifrån det mänskliga och 

sympatiska, som rörelsens fiender beskrivs. En av de avgörande förställningarna kring den 

civiliserade arbetaren är dennas förmåga att känna medkänsla, solidaritet och sympati. I 

brottet mot det fackliga löftet framträder strejkbrytarens avsaknad av medkänsla, något som 

framställs som inhumant och egoistiskt. I det kollektiva organiserandet har mänskligheten 

utvecklats för att som grupp komma förbi det naturliga urvalet, vilket tidigare har gett sig 

utryck genom egoism och brutalitet i närhet till det djuriska. Den skillnad som finns i 

beskrivandet av strejkbrytaren och den utländska arbetaren, vars illgärning i stor utsträckning 

kan likställas, har i stor utsträckning sin grund i det etniska förhållandet. Strejkbrytarna, som 

ofta var från Sverige eller något närliggande land, såg i stor omfattning till utseendet ut precis 

som arbetarrörelsens medlemmar och kunde anses vara rasligt närbesläktade. Den avgörande 

skillnaden mellan den subnationella, ungsocialisterna, och den nationella, ungdemokraterna, 

delen av arbetarrörelsen finns att finna i förhållande till de galiziska arbetarna, vilka utlöste en 

storm i socialdemokratisk press. Ungsocialisterna, genom Brand, stod tydligt kvar på sitt 

kosmopolitiska och subnationella ben under hela denna debatt. I den socialdemokratiska 

pressen fick denna händelse helt andra proportioner, vilket blottlade deras nationella egenarts 

karaktär. Svenskheten framhölls som något av det dyrbaraste den svenska arbetarklassen 

besatt och i förhållande till de galiziska arbetarna underströks den utveckling, både bildligt 

och andligt, som denna hade genomgått. Människovärdet hos de galiziska arbetarna hade 

ursprungligen berövats av de svenska kapitalisterna men berövades om och om igen av den 

socialdemokratiska pressen efter deras ankomst. 
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12.1.2 Brand 

Bref till strejkbrytare (1901:3)  

Kritik av ”Ett folk” (1902:1)  

Tiggarnes fosterland (1902:1)  
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12.1.3 Fram 
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Ett folk, som lämnar sitt land (1904:1) 
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